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Предговор
Преди  две  години  разработих  Квантовата  синхронизация  (КС),  уникален  процес  на

самоизследване, заобикалящ много от капаните на вътрешния процес чрез редуциране на всички
създадени  неща,  физически  и  ментални,  до  най-базисния  им  компонент,  чистото  осъзнаване.
Първоначално  се  фокусирах  върху  забележителните  целебни  ефекти,  които  ние,  хората,  сме
способни  да  постигаме  само  със  съвсем  малко  осъзнаване,  но  които  рядко  демонстрираме.
Написах  „Чудото  на  мигновеното  изцеление",  за  да  може всеки,  който  желае,  да  се  научи  да
изцелява чрез прилагането на КС. След написването хора от цял свят научиха и усетиха радостта
от изцелението чрез КС. Възторжени читатели ме засипваха със забележителните си истории на
изцеление.

Не исках „Чудото на квантовия живот" да бъде допълнение или продължение на това, което
вече си научил. Исках тази книга да открие нещо ново и жизнено важно, което да обогати живота
ти по-пълно и по-дълбоко. В началото не бях сигурен дали ще мога да предам на теб, читателя,
тънкостите  на  КС  чрез  писмената  реч.  Оказа  се,  че  опасенията  ми  са  били  неоснователни.
Първоначалната  реакция  на  хората,  прочели  книгата  преди  публикуването  и  практикували
подобрения процес на КС, изложен тук, далеч надвиши очакванията ми. Както запознатите, така и
напълно незапознатите  с  процеса  на КС читатели  откриха,  че „Чудото  на  квантовия живот"  е
довела до сериозна промяна в подхода им към живота. Те почувстваха, че е положена нова, по-
солидна основа на тяхното осъзнаване, изразяващо се в по-малко конфликти и повече увереност,
по-малко дисхармония и по-голям мир, по-малка нужда да търсят контрол и по-голямо приемане
на живота такъв, какъвто е. Накратко, виждаха как затрудненията в живота им отстъпват място на
вродената им вътрешна доброта, на сиянието на Аза.

В  „Чудото  на  квантовия  живот"  ще  откриеш  как  да  прилагаш  процеса  на  Квантовата
синхронизация,  за  да  подобриш  важни  аспекти  на  живота  си  като  финансови  проблеми,
овладяване  на  гнева  и  обща  негативност.  КС  може  също  да  подобри  взаимоотношенията  ти,
сексуалния ти живот, храненето, спането и физическата активност. Макар че изцелението също ще
бъде засегнато  в  тази  книга,  ако искаш да  научиш науката  и изкуството  на  процеса  на  бързо
изцеление  чрез  КС,  книгата  „Чудото  на  мигновеното  изцеление"  си  остава  най-добрият  ти
източник.

„Чудото на квантовия живот" е разделена на две части, последвани от приложения и речник на
използваните термини. Приложение А съдържа често задавани въпроси, изпратени ми от читатели
от цялото земно кълбо. Въпросите ще придобият истинска значимост, щом веднъж си започнал да
прилагаш  КС  в  ежедневието  си.  Приложение  Б  е  автобиографично  и  разказва  как  беше
разработена  Квантовата  синхронизация.  По  принцип  не  изнасям  данни  за  себе  си,  освен  ако
историята  по някакъв  начин не  обогатява  преживяването  на  читателя.  Но толкова пъти  са  ме
питали как съм разработил КС, че накрая реших да отговоря на въпроса в приложение Б. Смятам,
че речникът с термините е важен. Голяма част от използваната от мен терминология е в обща
употреба, но вложеният от мен смисъл е по-специфичен.

Ще си спестиш много объркване, ако първо прегледаш речника за дефинициите и фразите
така, както се отнасят до моето учение. Макар да се стремя да дефинирам новите думи и фрази в
самия текст, силно препоръчвам често да се консултираш с речника, докато дефиницията стане
твоя.

В първа част, Квантова синхронизация, ще бъдеш запознат със серия от прости и ефективни
упражнения, кулминиращи в чистия процес на КС. Поради тази причина предлагам да прочетеш
първа част от начало до край, без да прескачаш напред. Част от материала ще бъде познат на онези
от вас, които вече са чели „Чудото на мигновеното изцеление".  Това е необходимо поради две
причини.  Първо,  важно  е  новият  читател  да  познава  този  материал  в  подготовка  за  лесното
разбиране и прилагане на процеса на КС.

Второ, това е отличен преговор за онези от вас, които вече го практикувате. Този преглед дава
ценна основа на опитния практикуващ да научи чистата Квантова синхронизация, подобрението
на процеса на КС.

Чистата КС разширява осъзнаването отвъд наложените граници за безпрепятствено изразяване
на КС във всекидневния живот. Първата част предлага нови прозрения и обяснения за вътрешните
принципи  на  процеса  на  КС,  които  ще  разширят  ума  и,  мисля,  ще  възторгнат  опитния
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практикуващ на  КС.  За  читателите,  които  за  пръв  път  се  сблъскват  с  тази  проста  и  успешна
философия: е, смятам, че ви очаква истинско пиршество. В тази първа част ще изследвате ролята
на Благо чувство то и връзката му с чистото осъзнаване. Ще научите за вътрешните и външните
пътеки  към  щастието  и,  понеже  процесът  на  КС  бързо  индуцира  по-висши  състояния  на
осъзнаване, ще обсъдим какво да търсите с настройването на възприятията към просветлението.
Във втора част, Квантов живот, ще откриете как да прилагате наученото от първата част на тази
книга. Сега ще проверите практическата стойност на чистата КС. Втора част предлага базата на
живота в състояние на чисто осъзнаване и предлага вълнуващата възможност да намерите мира и
блаженството  на  своето  Благочувство,  отразено  обратно  към  вас  от  хората,  предметите  и
събитията, съставляващи всекидневието ви. Живеейки с КС, земният живот е пропит с чувство на
благоговение и тихо очакване.

Изключително  съм развълнуван  за  потенциалното  въздействие,  което  тази  книга  може  да
окаже на твоя живот и на нашия свят. КС по уникален и ефективен начин отключва осъзнаването
на Аза.

Отключвайки вътрешното си самоосъзнаване,  ние се връщаме към новостта на детството с
очи, пълни с възхищение към обикновената красота, проникваща живота ни. Нашият свят е живял
под някаква духовна тъмнина. Взирали сме се в тази тъма за решение, а отговорът е бил другаде, в
светлика на Аза. С отварянето на тази книга се запалва още една свещ срещу тъмата.

Франк Кинслоу Сарасота, 
Флорида 8 октомври 2009 Първа част

Квантова синхронизация
Първа глава 
Чудеса

Очакването е атмосферата на чудесата.
Едуин Луис Коул

Всъщност субектът и обектът са едно. Не може да се каже, че бариерата между тях е
премахната в резултат на скорошни научни открития във физиката, защото тази бариера не
съществува.

Ервин Шрьодингер

Леко  постави  върха  на  показалеца  в  средата  на  челото  си.  Сега  следи  внимателно  какво
усещаш на това място.  Как усещаш пръста  срещу челото? Как усещаш челото срещу пръста?
Челото ти топло ли е или студено? Кожата ти суха ли е или мазна? Има ли пулс в пръста ти? Има
ли пулс в челото ти? Тихо, но внимателно наблюдавай какво се случва в допирната точка между
пръста и челото. Прави го в продължение на 30 секунди.

Сега какво усещаш? По-отпуснато ли е тялото ти? По-спокоен ли е умът ти? Умът ти със
сигурност е по-съсредоточен и не така разхвърлян. Нали? Преди да започнеш да четеш горния
параграф умът ти бе по-подвижен. Сигурно си правил догадки какво ли ще научиш от тази книга.
Или си си мислел какво току-що си ял или какво скоро ще хапнеш, може да си си мислел за
скорошен разговор с приятел или как да се приготвиш за екскурзията идната седмица. Но по време
на това просто упражнение умът ти напълно присъстваше. Осъзнаваше просто и директно. И в
резултат на това тялото ти се отпусна и умът ти се успокои. Защо? Как може една малка промяна в
осъзнаването да направи такава незабавна и позитивна промяна в системата тяло-ум? Радвам се, че
попита. Остани с мен през страниците на тази проста, но прозорлива малка книжка и ще научиш
как да овладееш силата на осъзнаването, за да трансформираш живота си във всяко отношение.
Точно така. Всеки аспект на живота ти, здраве, финанси, любов, работа и духовни цели, всички ще
станат  живи  и  пълноценни;  единственото,  което  трябва  да  направиш,  е  да  се  научиш  как  да
осъзнаваш.  И -  между другото  -  да се научиш да осъзнаваш е най-простото,  което можеш да
направиш.

Когато се научиш да осъзнаваш правилно, ще можеш да изцеляваш физически оплаквания
като  навехнато  коляно,  главоболие,  лошо  храносмилане  и  ставни  болки;  да  потискаш
емоционални проблеми като  ревност,  тъга,  безпокойство и  страх;  и  да поемаш контрол върху
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финансите  си,  взаимоотношенията  си и дори сексуалния си живот.  Това работи дори и върху
домашните ти любимци. Процесът, на който ще те науча, е прост, научен, лесно научаващ се и
незабавно ефективен. Не ти трябва да седиш медитирайки, да си сгъваш тялото в трудни пози или
да управляваш дишането си по какъвто и да било начин. Не трябва да се присъединяваш към група
или да плащаш за курсове и уроци. Дори не трябва да вярваш в метода, за да работи. Това е отвъд
вярата.

Това е Квантовата синхронизация и тя отваря сърца и умове из целия свят за хармонизиращата
сила на чистото осъзнаване.

Грабнах ли вниманието ти? Накарах ли те да оставиш този сандвич с пуешка шунка и да
обършеш майонезата  от  устата  си?  Добре.  За  да работи КС, единственото,  което ти трябва,  е
внимание.  Толкова.  Ето колко е просто.  Ще ти покажа как да се отдалечиш от задръстения с
мисли, разнопосочен ум в спокойното море на чистото осъзнаване, за да изпиташ от първа ръка
свободата от душевна борба и емоционална лудост. Както се изразява Бхагавад Гита: „Мъничко
чисто осъзнаване освобождава душата от огромен страх." Древната мъдрост е тук, във върховете
на пръстите ти, разлистващи тази книга. Дотук направих някои доста силни изказвания и нямаше
да го направя, ако не можех да подкрепя думите си с някои доста силни действия. Така че, стига
съм бърборил. Искам да изпиташ забележителния ефект на фокусираното чисто осъзнаване върху
тялото ти.  Следвай точно посочените указания и ще останеш изненадан какво вече можеш да
правиш... и това е само началото.

Упражнението с растящия пръст
Вдигни ръка пред очите си, с дланта към тебе и намери хоризонталната линия на върха на

китката ти. Намери същата линия и на другата ръка. Събери китките, така че двете линии да са
точно една до друга. Внимателно събери длани и пръсти. Ръцете ти трябва да са долепени една за
друга като за молитва. Погледни двата средни пръста. Те или ще са еднакви, или единият ще е по-
къс  от  другия.  За  целта  на  упражнението  избери  по-късия  пръст.  Ако  пръстите  са  с  еднаква
дължина, избери който и да е, твоя работа. Разтвори ръце и ги постави на масата или в скута си.
Гледай  и  осъзнавай  избрания  от  теб  среден  пръст  и  си  помисли  веднъж:  „Този  пръст  ще  се
удължи." Не мърдай пръста. Просто го осъзнавай ясно. Прави това в продължение на една минута.
Не трябва да му повтаряш да расте. Веднъж да го кажеш е достатъчно. Просто трябва да осигуриш
каквото  трябва,  за  да  осъществиш  прехода:  фокусирано  осъзнаване.  Този  единствен  пръст
получава  цялото  ти  внимание  за  една  пълна  минута.  Това  е  всичко!  След  изминаването  на
минутата премери отново дължината на пръстите като по същия начин изравниш в една линия
гънките в края на дланта. И ето: пръстът ти се е удължил! Невероятно! Като малко чудо. Но свети
Августин ни учи: „Чудесата не стават напук на природата, а само напук на това, което се знае за
природата." Така че свиквай. Щом веднъж „узнаеш" тайната на осъзнаването, ти ще правиш малки
чудеса всеки ден. Преди Упражнението с растящия пръст ти си каза какво искаш да стане, нали?
Имаше една-единствена мисъл: „Този пръст ще се удължи." И това стана без никакво друго твое
умствено или физическо участие.  Единствената прибавена от теб съставка беше осъзнаване.  И
това е всичко, което ни трябва, за да направим каквото и да било. Знам, че е трудно за вярване, но
наистина е вярно и до края на тази книга ти сам ще си го докажеш. Осъзнаването е главният
двигател на всичко, което знаем, мислим и чувстваме и щом веднъж го осъзнаеш, животът ти ще
потече леко като река към морето на сливането на всички възможности.

Върни се сега към момента, когато за пръв път осъзна, че пръстът ти е станал по-дълъг. Какво
усети в самия този момент? Изненада ли се? Изпита ли чувство на благоговение и почуда? Чудото
ни въздейства по този начин, нали? Събужда ни от състоянието на сомнамбулизъм. За момент сме
развълнувани, въодушевени и вдъхновени. Няма ли да е чудесно да можем да живеем живота си в
постоянна възхита, като невинно дете, изследващо света около себе си с широко отворени очи?
Ами ето какво. Можем. Алберт Айнщайн е знаел тайната. „Има само два начина да живееш - казал
той.  Единият  е  да  смяташ,  че  чудеса  няма.  Другият  е  да  виждаш чудо  във  всичко."  Нека  се
разпростра малко върху това чувство на удивление, защото то е много важно парче в пъзела на
любовта и живота. Чувството на удивление и благоговение е това, което аз наричам Благочувство.

Благо  чувството  е  доказателство,  че  сме  се  гмурнали  във  водите  на  абсолютно  чистото
осъзнаване  и  сме  изплували  оттам  окъпани  в  тяхното  обновяващо и  хармонизиращо  влияние.
Благочувството  е  най-съществената  част  на  научаването  как  да  управляваш живота  си,  без  да
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правиш  нищо.  Благочувството  винаги  се  усеща  като  благодат,  така  че  свиквай  с  идеята  да
изпълваш живота си с все по-голям мир, любов и радост. Малко по-късно ще посветим повече
време  на  разбирането  и  усещането  на  Благочувството.  Следвайки  простите  инструкции  на
страниците  на  тази  малка  книжка,  ти  ще  получиш  инструментите  и  прозренията  за
трансформирането на живота на семейството и приятелите си и дори на напълно непознати хора.
Само за секунди ти ще можеш да ги докоснеш дълбоко и завинаги. И всеки път, правейки това, ще
трансформираш също и себе си. Няма друг начин.

Това е обещанието ми към теб. Научи процеса на КС и го изпълнявай, както е посочено тук и
скоро ще усетиш забележителните промени, настъпващи във всички области на живота ти. Ще
живееш в радостна изненада и спокоен вътрешен мир. Всичко в живота ти ще е съвсем същото, но
някак  по-приятелско  и  живително.  Приятели  ще  ти  казват,  че  изглеждаш различно,  че  си  по-
присъстващ, че се раздаваш повече.  Вече ще посрещаш проблемите - успехите и пораженията,
съпътствали и определяли живота ти - с вътрешно приемане, което им позволява лесно да идват и
да си отиват, без никаква съпротива. Вътрешният мир е правилото, а не така търсеното и рядко
изпитвано изключение. Вътрешният ти живот ще се промени забележително, докато външно може
да изглежда, че изобщо не си се променил, освен че може би раменете ти ще са поотпуснати,
походката  ти  ще  е  по-уверена  и  най-вече,  очите  ти  ще  светят  дяволито.  И не  след  дълго  ще
погледнеш назад към живота си и ще си помислиш: „Аз съм чудото."

Втора глава
Как да станеш щастлив

Недостигът на време е най-големият недостиг на нашето време. 
Фред Полак

Хиляди свещи могат да се запалят от едничка свещ и животът й няма да се съкрати.
Щастието никога не намалява от това, че е споделено.

Буда

Ако попиташ десет души какво означава „живей в настоящето", ще получиш десет различни
отговора. Също като климата - всички говорят за него, но никой не може да направи нищо по
въпроса. Може би това е защото мнозина от нас дори не знаят какво значи „живей в настоящето"
или какви са евентуалните ни облаги от това. На пръв поглед „настояще" би трябвало да е лесно
разбираемо,  само че не е. Можеш да кажеш: „Настоящето си е настояще" и толкова.  И ще си
измежду умниците.  Да се  разровим дори мъничко под повърхността  на „настоящето"  и ще се
натъкнем  на  гърчещо  се  кълбо  рационални,  но  неконтролируеми  червеи,  готови  да  объркат
еднакво и учени, и философи.

Всъщност диренето на осъзнато настояще и неуловимия вътрешен мир, който се твърди, че
носи, е озадачавало човечеството още откакто първата искра на само осъзнаване е припламнала в
онези най-древни човешки очи. Нашите тела/умове са се развивали да се справят с краткосрочни
стресиращи ситуации като неочаквано  лошо време,  дребни въоръжени конфликти  със  съседни
племена  и  понякога  е  трябвало  бързо  да  се  катерят  по  дървета,  за  да  не  бъдат  докопани  от
саблезъбия тигър. Праисторическите ловци и събирачи са работили само три или четири дни в
седмицата, за да доставят провизиите за оцеляване. Между стресиращите събития е имало дни на
социално  общуване  между  членовете  на  клана,  мързеливи  разходки  покрай  езерото  и  часове
лежане по гръб в гледане на облаците.

Ако трябва да изберем една дума, дефинираща живота на съвременния човек, тя трябва да
бъде  „трескав".  Кога,  в  цялата  писана  история,  сме  били  толкова  предразположени  към
непрестанна дейност? Ние действително се докарваме до лудост. Шейсет или седемдесет години
не  са  достатъчно  време  за  нервите,  костите  и  умовете  ни  да  се  адаптират  към  нарастващата
активност и стрес, наложени ни от съвременния

живот. Яростната атака на живота на XXI в. наведнъж е причинила на нашите тела/умове това,
за което би трябвало да сме се приспособявали в продължение на безброй поколения на бавна
еволюция.  Телата  и  умовете  ни  са  създадени  за  по-мирно,  по-съзерцателно  съществуване.
Наследената от прадедите ни съзерцателна природа е още в нас, генетично закодирана във всяка
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наша клетка, очаквайки търпеливо да бъде преоткрита.  Това е един вечно присъстващ, но слаб
гласец, опитващ се да си пробие път през все по-силния тътен на съвременната лудост. Ако се
заслушаш за миг ще го чуеш тихо да се моли: „Забави темпо! Наслаждавай се. Остави само още
няколко минутки светът просто да минава покрай теб." Този глас може да бъде чут не като ехо от
миналото или като отражение на надеждите и страховете за бъдещето, което си представяме, а
точно сега. И това ни връща обратно към настоящето. Ние смятаме, че ако си заделим време да не
правим нищо, това време е загубено. Проблемът обаче не е въпрос на количество, а на качество.
Обръщането към себе си подмладява ума и тялото по начин, който ги хармонизира с външния
свят. Заделеното за мечти или медитиране време щедро ще ни компенсира с подновена енергия и
креативност за „загубеното" време.

Дневните задължения са неизбежни и макар оттеглянето от света за медитиране със сигурност
да  ни  носи  полза,  ние  пропускаме  по-голямата  истина.  Погрешно  допускаме,  че  не  можем
едновременно да бъдем и активни, и в покой. Оказва се обаче, че можем да сме външно активни,
докато вътрешно сме в покой. Да, възможно е и вълкът да е сит, и агнето да е цяло. По силата на
това,  че  си  човек,  можеш всъщност  да  се  възстановяваш  в  движение;  можеш  да  поддържаш
състояние на спокоен вътрешен мир, докато си ангажиран с дневните си задачи.

Представи си човек, легнал по гръб, вперил поглед в звездите. Лежал е там дълго време и умът
му е като тиха празнота в пространството. Това не е умът на бизнесмен или на фабричен работник.
Този човек не знае как да отвори врата, да яде супа с лъжица или да изрече цивилизован поздрав.
И въпреки това  осъзнава  мирозданието  и  е  пълен с увереност  и  спокойствие,  досега  запазени
единствено  за  светците  и  великите  духовни  учители.  Този  човек  е  умрял  преди  еони,  увит  в
животински кожи, а за него са скърбили само шепа подобни нему хора - членовете на клана му.
Съзерцателният му живот е в ярък контраст с този на днешния му събрат, чийто мисли отразяват
възела от  гърчещи се  змии,  а  не  движението  на  звездите.  Синаптичните  връзки  на  мозъка на
съвременния човек не спират да изстрелват заряди от първата искрица на осъзнаване сутрин до
последния  нощен  миг,  преди  дългоочакваната  тишина  на  съня  да  го  освободи и  подготви  за
яростната битка на идния ден.

Древният  ни  прародител  е  бил  същият  като  нас.  Във  всяко  практическо  намерение  и
отношение  той  е  бил  нас.  Но  ето  къде  е  проблемът.  Силите,  изваяли  големия  му  мозък  и
изправеното му тяло не са силите, които днешният човек знае - не са дори близко до тях. Нашите
тела и  умове,  оформени преди да  има време,  днес  са  изложени на  чужди сили,  непознати  на
предците ни. Замърсяване на природата, високо стресови професии, натиск да вършим сто неща
едновременно, бързо нарастващ брой на разводите, часове висене пред компютъра и нуждата да
асимилираме ежедневно негативните новини от целия свят са стресови фактори,  непознати на
предците ни, дори и на онези, живели само преди сто години.

Че  сме  създали  трескав  свят  е  само  външната  страна  на  нещата.  Ние  сме  движени  от
ненаситното желание да запълним всички празнини. Знанието е новият Бог. Мислим си, че ако
знаем  нещо,  това  значи,  че  го  притежаваме  и  можем  да  го  контролираме.  А  ако  можем  да
контролираме нещо, можем да го използваме,  или за да дообогатим знанията си и да засилим
контрола си, или за да предпазим себе си от зло - както реално, така и предполагаемо. Така че
нашето колективно мислене върви горе-долу така: ако увеличим знанието си за нещо, можем да
увеличим контрола си върху него. Ако увеличим контрола си върху него, можем да го използваме
за  още  знания  или  да  го  елиминираме  като  заплаха  за  нашата  безопасност  и  продължаващо
търсене на знание. Виждаш ли тихата лудост, вплетена в самата тъкан на мисленето ни? Въпросът,
който трябва да се питаме не е: „Как да получа повече контрол?" Главният въпрос пред всеки от
нас трябва да бъде: „Как да се освободя от нуждата да контролирам?" Освен основните нужди за
оцеляването и нормалните  житейски  удобства,  за  какво ни  трябва  да правим повече пари,  да
караме по-бързи коли или да се чувстваме задължени да споделяме проблемите си с касиерката в
супермаркета? Ейбрахам Маслоу би казал, че имаме психологическа потребност да контролираме,
и  ще  е  прав.  Но  това  извиква  въпроса:  „Какво  причинява  психологическата  потребност  за
контрол?"

Потребността  за  контрол  идва  от  чувството,  че  контрол  е  нужен.  Т.е.  чувстваме  се  извън
контрол. Чувството може да е или да не е съзнателно. Всъщност, по-често не е. Но тази скрита,
подсъзнателна  нужда  от  контрол  подхранва  повечето  ни  желания  отвъд  чистото  оцеляване  и
елементарните  удобства.  (Разбирам,  че  този  модел  е  страшно  преопростяване  на  сложните

www.spiralata.net  – книгата четете благодарение на Дари Донева 6

http://www.spiralata.net/


психологически  взаимодействия,  подскачащи  между ушите  ни,  но  потрайте  още  малко,  за  да
видим накъде води всичко това. Не е игра на Думи.)

Егото се изразява по един от двата начина. То може да бъде спокойно, да се чувства пълно и
завършено.  Това изпитваш,  когато  се  вглеждаш далеч  напред  в  осеяното  със  звезди  небе  или
когато се събудиш и се чувстваш прекрасно - като че ли всичко в света е наред. Другият израз на
егото е това, което изпитваме в 99% от времето. Това е егото, което се чувства празно и се опитва
да запълни тази празнота, събирайки около нея неща и хора, за да се почувства временно пълно.

Това е ключовата дума: „временно". Ние май не можем да успокоим веднъж завинаги егото
си,  нали?  Когато  си купим нова кола,  егото ни е  напълно доволно само до момента,  в  който
одраскаме  вратата  или  платим  първата  вноска.  Когато  платим  последната,  вече  изгаряме  от
нетърпение да разкараме тая кола и да си купим нова. Нова кола, нова работа, нови храни, повече
пари,  повече  време,  повече  любов;  егото  неуморно  търси  нови  и  различни  преживявания  в
напразните си усилия да заглуши този слаб, тънък гласец, шепнещ дълбоко в нас: „Още не съм
пълно."

Може би си мислиш, че това чувство на празнота не е добро нещо, но всъщност е. Точно както
физическата болка е добро нещо, защото ако не изпитвахме болка, нямаше да знаем, че нещо е
увредено. Представи си, че имаш неврологичен дефицит или генетичната болест анхидроза и не
можеш да  изпитваш  болка.  (Анхидрозата  всъщност  е  невъзможност  за  потене,  придружаваща
невъзможността за изпитване на болка.) Не можеш безопасно да пиеш или ядеш гореща храна и
дори ако го направиш, няма да знаеш дали заедно с пържолата не си дъвчеш и езика. Няма да
знаеш дали пръстите на краката ти са замръзнали, докато бавно се разхождаш из парка или дали
кървиш, когато си удариш главата в ръба на шкафа.

Болката е естествено предупреждение, че нещо не е в ред. Същото е и чувството на празнота.
То е  предупредителен  сигнал,  че  това,  което  правим,  не  решава  проблема.  Опитваме се  и  по
множество  начини  сподавяме  тънкото  гласче,  което  продължава  да  ни  напомня,  че  нещо  ни
липсва.  Съвременният  човек  е  забележително  изобретателен  да  намира  начини  да  потисне
вътрешния глас. Технологията е най-добрият ни инструмент и прекрасно служи на манталитета на
„улавяне и прехвърляне", който сме развили, за да задоволим глада си за повече. Компютърът,
който  използвам  в  момента,  е  идеален  пример.  Функционален  е,  да,  но  също  -  когато  си
пристрастен  към  интернет  -  е  една  от  най-хубавите  играчки,  измисляни  от  човечеството.
Пазаруването е друг пример.

Колцина от нас сме си купували неща, които изобщо не ни трябват? Спомняш ли си камъчето
домашен любимец (Идеята е на калифорнийския рекламен директор Гари Дал, който след ред
оплаквания на приятели, колко грижи имали по отглеждането на домашните си любимци стигнал
до извода, че идеалният домашен любимец е камъчето, понеже не трябва да го храниш, къпеш и
т.н. и най-вече, няма да умре. През 1973 г. той започва да продава такива камъчета за 3,98 долара
парчето в картонена кутия с дупки за ,дишане" и постлани със сено за „удобство", придружено с
наръчник от 38 страници как да се грижиш за камъчето си) ? Колко ли хора още си го пазят?
Хайде, признай си.

След като си платил истински пари за парченце сив градински чакъл, трудно е просто да го
запокитиш през оградата. Обзалагам се, че още си го пазиш някъде в мазето. С какво ли не се
захващаме, за да отклоним вниманието си от чувството на празнота, самота и загуба. Пазаруване,
храна, екстремни спортове, секс, телевизия - списъкът е безкраен. Дори не можем да се насладим
на плодовете на усилията си, защото почти незабавно желанието за нещо още по-голямо и по-
хубаво се загнездва в ума ни. Колкото и да се опитваме да запълним пропастта на празнотата като
трупаме в нея неща, мисли и чувства,  тя все си остава бездънна. Това е все едно да повториш
отгоре с черен флумастер червената предупредителна линийка в колата ти, за да не ти напомня
непрекъснато, че трябва да доливаш масло. Празнотата, скуката, нервността и безпокойството -
също като физическата болка - са предупредителни светлини. Те се опитват да ни кажат, че нещо
не е в ред. Казват ни, че външните дейности няма да ни дадат вътрешен мир. Ние се взираме навън
за още и още, а отговорът лежи в обратната посока.

Тогава какъв е проблемът? Защо изпитваме неукротимо желание да постигаме и придобиваме
все повече и повече? Проблемът е, че не ни трябва повече. Трябва ни по-малко. Всъщност трябва
ни по-малко от по-малко. Не ни трябва нищо. Знам, че звучи ненормално, но е истина. Ето как
работи.
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Квантовата физика ни казва, че животът има две страни: 1) полето на формата и енергията и 2)
нищото,  от  което  идва  всичко.  Всъщност  квантовата  физика  не  е  първата,  стигнала  до  това
прозрение.  Духовните  текстове  като  ведите  и  упанишадите,  даоистките  и  будистките  свещени
писания и християнската доктрина, всички говорят за нищото, съществувало преди творението. Е,
и какво от това? Оказва се, че това Нищо не е празно. Не се отказвай да четеш, точно тук става
интересно. Всички неща в мирозданието - звезден прах и антиматерия и калинки и сладки сънища
- съществуват в относителния свят на формата и енергията. Обграждащо и всепроникващо полето
на  формата  е  Нищо.  Нищо  има  всичките  градивни  елементи  да  запълни  космическото  ни
съществуване с безкрайно множество от неща, но като Нищо те още не са приели форма.

Как знаем, че Нищо съществува? Ами защото и светците, и учените са ни го казвали. Дейвид
Бом, теоретик на квантовата механика, когото Айнщайн нарича свой интелектуален син, е нарекъл
това Нищо „имплицитен (скрит) ред". В първите два стиха на „Битие" се казва: „В начало... земята
бе безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната." Ехото на Нищо е чуто също преди
повече от 3000 години в първите думи на Тайтирия упанишада: „В началото светът не беше." Но
Нищо не могло просто да си стои така бездейно и затова се захванало с творение. Първата му
дейност била мисленето. Първата му мисъл била за себе си. За какво друго е можело да мисли?
Първата мисъл сътворила чувството за Себе си, тази безпределна есенция, която знаеш като „Аз".
После Нищо помислило за всички хубави неща, които може да сътвори.

Ето кога Нищо станало нещо. По-нататък в „Битие" се казва: „И Божият Дух се носеше над
водата. И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина." Тайтирия упанишада също ни казва: „От
несъществуването  дойде  Съществуване.  От  себе  си  Съществуване  сътвори Себе  си.  Затова  се
нарича Себесътворено." Така че виждате, че идеята за Нищо, създало всичко, съвсем не е нова. И
за това си има причина.

Идеята за Нищо, заедно с изпитването на Нищо, има най-забележителен ефект върху нас. То
премахва  страданието.  Точно  така.  Нищо  изличава  мъката,  несгодите,  нещастието.  Балансира
всяка  дисхармония  и  освежава  еднакво  и  тялото,  и  ума.  То  е  истински  вълшебен  куршум,
прицелен  във  всяка  болест  и  лудост  на  човечеството.  И  го  прави  без  никакво  усилие,
елиминирайки нуждата от борба и напрежение. Дреха, която приляга на всички. И когато егото
тръгне да търси удовлетворение в нова връзка или нова кола, най-добре е да вземе със себе си
Нищо или инак ще получи нещо, което не иска: страдание.

Откачена работа, нали? Мислим си, че трябва да се наобиколим с колкото може повече неща
като богатство и приятели, за да се чувстваме пълноценни. Но, както всички знаем, каквото може
да се  спечели,  може и да  се изгуби.  Всички познаваме хора,  изгубили цялото си състояние и
приятели, за които дотогава са смятали, че цял живот ще са им верни. Не загубата причинява
страданието, а страхът от загубата и копнежът по възвръщането на загубеното. Нещата и хората не
са  проблемът.  Умствената  привързаност  към тях създава  страданието.  Умът се  привързва  към
неща,  защото  не  знае  цената  на  Нищо.  Ако имаш Нищо,  нямаш нищо за  губене.  Последното
твърдение едва ли се нуждае от обяснение.

Нека го разгледаме във връзка със спокойствието. Когато сме спокойни, не страдаме, нали?
Спокойствието и страхът не могат да съществуват едновременно. Спокойният ум е несъвместим
със страданието - това са две диаметрално противоположни неща. Спокойствието не предизвиква
страх и страдание; то просто не им позволява да съществуват в тази атмосфера. Спокойствието е
ялова почва за страха. Може да ни се отрази добре да разберем малко повече за спокойствието, ако
изобщо искаме да овладеем страданието.

Какво е спокойствие? Ако го разглеждаме, малко или много, като умствена дейност, бихме
казали, че спокойствието е по-малко движение, нали така? Когато си в мир със себе си, умът ти е
спокоен,  нали?  Едно  е  да  съзерцаваш  залеза,  седнал  на  някой  дънер  в  гората,  друго  е  да  се
препираш с шефа си.

Дори  и  когато  тялото  ти  е  активно,  умът  ти  може  да  бъде  спокоен.  Бегачите  на  дълги
разстояния често говорят за вътрешен мир, дори когато тялото им работи изключително усърдно.
Въпросът е, че истинският мир означава спокоен ум, независимо какво прави тялото.

Затова  можем  да  кажем,  че  колкото  по-малко  умствена  дейност  има,  толкова  по-голям  е
вътрешният мир. Ако това е така, можем също да кажем, че пълната липса на дейност означава
абсолютен мир.
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Дейността е енергия и не-дейността е не-енергия. He-енергията е Нищо. Следователно Нищо е
абсолютен мир. Хитро, а?

Егото винаги търси да прибави нещо, за да обогати съществуването си. То мисли, че по-добро
образование, по-добро здраве или повече пари ще му донесат спокойствие и ще го освободят от
тревогите. Проблемът е, че прибавянето на тези неща е прибавяне на енергия, а прибавянето на
енергия,  както  вече  знаем,  е  обратното  на  вътрешния  мир.  Това  е  много  важен момент.  Ако
намирането на мир беше математически процес, той щеше да включва изваждане, а не прибавяне.
Помисли за момент за изваждането на някои неща от живота си. Не се ли чувстваш поне малко по-
спокоен, като си помислиш, че не трябва да ходиш на работа или дори на почивка?

Дори и добро преживяване като почивката може да ти докара стрес. Колко пъти си се връщал
от почивка и си почувствал, че ей сега вече можеш малко да си починеш? Но ето ги и добрите
новини. Открил си начин да запазиш активния си живот и въпреки това умът ти да е спокоен -
също  като  бегача,  чието  тяло  е  активно,  но  умът  му  е  в  покой.  Ще  трябва  малко  да  се
поупражняваш, но резултатите са незабавни и вдъхновяващи. Веднъж научил простия процес на
Квантовата синхронизация (КС), ще можеш без усилие да изцеляваш себе си и приятелите си от
очевидната дисхармония в ежедневния живот.

Математически процесът КС работи чрез изваждане. Той предлага на ума ти все по-малко и
по-малко и по-малко, докато остане Нищо. Тогава - и това е най-хубавата част - той държи ума ти
на  това  най-деликатно  ниво  на  съзиданието,  където  вътрешният  ти  „Аз"  живее,  като
същевременно му позволява леко да отплува обратно към суетнята на живота.

Ти наистина ще си стъпил в два свята и едновременно ще черпиш жизнени сокове и от двата.
Това е  ключът ти към покоите на вътрешния мир и елиминиране на страданието.  Виждаш ли
колко е просто? Веднъж научил този двустъпков процес, ще можеш да създаваш мир и хармония,
където и да отидеш, каквото и да правиш. Ще можеш да подобряваш взаимоотношенията си с
хората,  както  и  душевното  и  физическо  здраве,  финансово  състояние,  спортно  представяне  и
духовни занимания; ще можеш дори да помагаш на другите да правят същото. А това не е ли
невероятно? Просто като правиш Нищо, ти задействаш целебни вълни на промяна, трептящи не
само в собствения ти живот, но в цялото творение. Започваш ли да виждаш силата и потенциала на
този не само неизискващ усилие, но и най-невинен процес? (В тази книга е невъзможно да се
впускаме  нашироко  в  разглеждането  на  интересното  изследване  на  механиките  на  живота  и
живеенето. Но ако ви интересуват тези и други подобни идеи, снабдете се с моята книга „Отвъд
щастието: как да осъществиш най-дълбокото си желание"). Мисля, че вече говорихме достатъчно
за вътрешен мир, его и Нищо. Време е да ти предоставя възможност да изпиташ Нищо, така че
написаното  по-горе  да  придобие  за  теб  смисъл.  Всъщност  няма  да  изпиташ  Нищо.  Понеже
разпознава само форми като „мисъл" и „чувство" и какво те му носят от външния свят, умът не
може директно да изпита Нищо. На ума му трябва да се прикачи към някаква структура. Нищо не
притежава форма и, както ще видиш (или всъщност няма да видиш), Нищо се познава по липсата
на усещане. Така че да се захващаме.

Трета глава
ЧИСТО ОСЪЗНАВАНЕ

... навсякъде е центърът на света.
Черният елен

Никой живял не е видял Бог. За да видим Бог, трябва да сме несъществуващи.
Хазрат Инаят Хан

Чудил  ли  си  се  някога  какво  лежи  на  дъното  на  ума  ти?  Ако  можеш  да  се  включиш  в
източника на мислите си, това ще подобри ли сексуалния ти живот, способността ти да обичаш и
да живееш безгрижно? Откъде идват мислите и какво е възможното влияние на това познание
върху всекидневния ти, практически живот? Нека заделим няколко минутки да изследваме тези
въпроси и да видим къде ще ни отведе това. Оказва се, че откриването на източника на мислите
има определен и безспорно позитивен ефект върху личните взаимоотношения, финансовия успех,
физическото  и  душевното  здраве  и  дори  любовния  живот.  Просто  е  въпрос  на  изхлузване  от
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връзките на енергия/материя и изпитване на това, което лежи отвъд. Всички неща са форми на
енергия. Например столът, на който може би седиш, има достатъчно енергия ефективно да държи
гърба ти на разстояние 45 сантиметра от земята за неопределено дълъг период от време. Мислите
са ментална енергия, искри дух, разпалващи ума и всичко, до което се докоснат.

Как знаем това? Всяко създадено нещо - и това включва мисълта - има две качества.  То е
едновременно енергия и форма. Столът, на който седиш, е енергия във формата на стол. Знаеш, че
има енергия, защото издържа тежестта ти и се съгласихме да наричаме енергия под тази форма
„стол", нали? Може да наречеш стола си „телесна опора" например, и това може да доведе до куп
интересни въпроси, но накрая (играта на думи е преднамерена), както и да го наречем, твоят стол
си остава специфична енергия в специфична форма.

Мислите не са твърди като столовете или козините на мечките гризли, но те съществуват и
следователно имат форма и енергия. И като създадени неща, мислите трябва да идват отнякъде.
Това някъде всъщност е никъде. Т.е. източникът на мисълта е същият като източника на всички
създадени  неща,  който  вече  споменахме.  Мислите  идват  от  комплицитния  ред  на  Бом,  от
„пустото", от Нищото.

Бих искал да заема една аналогия от Махариши Махеш Йоги и да сравня ума с езеро. Мисълта
е като мехурче, което се разширява, издигайки се нагоре от дъното на езерото, докато накрая се
спука  на  повърхността  на  водата.  Езерната  повърхност  е  подобна  съзнателното  ниво  на  ума,
където  осъзнаваме  мисълта.  Дъното  на  езерото,  откъдето  идват  мехурчетата  като  Нищото,
раждащо всички създадени неща.

Също  като  мехурчетата,  издигащи  се  към  водната  повърхност,  мислите  се  разширяват,
разпръскват своята енергия и силата им намалява с приближаването на повърхността. Колкото по-
далеч  от  източника  е  мисълта,  толкова  по-слаба  е  енергията  й.  Мисълта  е  предтечата  на
действието. Затова лесно се вижда, че слабата мисъл води до слабо и неефективно действие. Ако
продължим да разсъждаваме в тази посока, лесно ще видим, че ако можем да осъзнаем мисълта,
когато е по-близо до източника си, ще можем да се възползваме от по-енергично и по-неизкривено
мислене. А това на всички ни трябва.

Нека те попитам следното: някога да си се изчерпвал напълно от мисли? Така си и мислех.
Едното, което можем да кажем за мислите е, че ги имаме от първия до последния си дъх. Ако
мислите са енергия, и мислите ни никога не свършват, резонно е да заключим, че източникът на
мисълта е неизчерпаем запас от енергия. Също така изглежда, че ще спечелим много, ако можем
да се включим директно в собствения си източник на мисли. Аз не съм първият, посочил това.
Мъдри  мъже  и  жени  са  се  опитвали  да  ни  заинтригуват  със  същото  това  упражнение  в
продължение  на  еони.  Ако  това  е  възможно,  всеки  аспект  от  живота  ни  ще  бъде  чудесно
трансформиран. Скоро ще хвърляш шапка от радост, защото това наистина е възможно!

Е,  можем да  си говорим за  абстрактни теории и чудновати  философии,  докато лицата  ни
посинеят, но това може само да отслаби или засили вярата. Доказателството лежи в опита. Моята
работа е да се погрижа сам да го изпиташ. Да започваме.

УПРАЖНЕНИЕТО ЗА СПИРАНЕ НА МИСЛЕНЕТО
Седни удобно и затвори очи. Сега наблюдавай мислите си. Просто ги следвай, накъдето и да

те отведат. Гледай как идват и си отиват. След като си правил това в продължение на пет до
десет секунди, задай си следния въпрос и после чакай, с много изострено внимание, да видиш
какво  ще  се  случи  веднага  след  задаването  на  въпроса.  Ето  го  и  него:  откъде  ще  дойде
следващата ми мисъл?

Какво  стана?  Имаше  ли  кратко  прекъсване  в  мисленето,  докато  чакаше  идването  на
следващата мисъл? Забеляза ли пространство,  нещо като пролука между въпроса и следващата
мисъл? Добре, сега прочети отново инструкциите и повтори упражнението. Аз ще почакам...

Забеляза ли леко колебание в мисленето си - пауза между мислите? Ако си бил с изострено
внимание непосредствено след задаването на въпроса, ще си забелязал, че умът ти просто е чакал
нещо да се случи. Авторът на „Силата на настоящето", Екхарт Толе, казва, че то е като котка,
гледаща миша дупка. Буден си, чакаш, но в този промеждутък мисли няма. Може да си чувал, че
за да изчистиш ума си от мисли са нужни години усърдни тренировки, но ето че ти току-що го
направи  само  за  секунди.  Моля  те,  направи  това  упражнение  още  няколко  пъти.  Прави  го  в
продължение на 2-3 минути със затворени очи. На всеки петнайсетина секунди задавай горния
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въпрос или подобен на него, като например „Какъв цвят ще е следващата ми мисъл?" или „На
какво ще мирише следващата ми мисъл?" Въпросът не е важен, но внимаването е. Наблюдавай
внимателно  промеждутъка,  когато  се  появи.  Опитай  се  да  го  о  криеш,  ако  не  го  виждаш.
Вниманието ти ще на промеждутъка - разстоянието между мислите. Промеждутъкът е източникът
на мисълта. Може да мимолетен, но ще е там. Ако редовно осъзнаваш таз мисловна пауза, тя ще
започне да върши магията си върху теб. Добре, сега затвори очи и прави Упражнението за спиране
на мисленето в продължение на 2—3 м ти. Аз ще чакам...

Свърши ли? Добре. Как се чувстваш точно в този момент? Отпуснато ли е тялото ти? По-тихи
ли са мислите  ти?  Усещаш ли покой или мир? Как може да стане това?  Единственото,  което
направи, беше да наблюдаваш пролука между мислите и автоматично, без усилие, тялото ти се
поотпусна и умът ти се успокои. Ето какво става, когато започнеш да функционираш и живееш в
по-тихите  нива  на  ума.  Тялото  и  умът  са  неразривно  свързани  и  когато  умът  спре  да  мисли
толкова интензивно, тялото успява да се отпусне и да отпочине. Ти вече знаеш как да вцепениш и
напрегнеш  тялото  си,  когато  си  под  умствен  стрес.  Скован  врат  и  рамене,  главоболие,  лошо
храносмилане и свръхнапрегнатост, всички са изява на физически болести, породени от хаотичен
и  разпилян  ум.  Току-що  само  за  три  минути  си  открил  как  да  се  бориш  с
умствения/емоционалния/физическия  стрес.  Забележително,  нали?  И  това  е  само  върхът  на
айсберга  на  Квантовата  синхронизация,  но  с  това  просто  упражнение  можеш да започнеш да
придобиваш усещане за потенциала на прегръщането на Нищо. Нека сега те попитам следното:
„когато  наблюдаваше  промеждутъка  между  мислите  си,  тревожеше  ли  се  как  да  си  платиш
сметките, какво да приготвиш за вечеря или да не би да забравиш рождения ден на половинката
ти? Разбира се, че не. Умът ти беше напълно спокоен и лишен от тревоги. Невъзможно е напълно
да осъзнаваш Нищо и да страдаш от страх, тревожност, съжаление, вина или каквото и да било
неприятно и разрушително чувство. Дори да не направиш нищо друго, освен да научиш този силен
урок,  ти  ще  можеш  драстично  да  промениш  курса  на  живота  си  към  по-голям  просперитет,
креативност и любов. Но има още много. Нека продължим да откриваме какви други перли на
възприятието  ни  очакват  от  това  просветляващо  упражнение.  Първо,  кажи ми какво  имаше  в
промеждутъка? Какво каза? Малко по-силно, моля... О, каза „Нищо". Точно така, в промеждутъка
няма нищо.

Няма форма, звук, цвят, миризма - нищо! Или можем да кажем, че Нищо е в промеждутъка и
ще сме също толкова прави. Започваш ли да виждаш величината на това просто откритие?

За онези от вас, които сте си мислели, че сте своите мисли и чувства, своите спомени, надежди
и страхове, за вас може би ще има още изненади. Мислите и чувствата идват и си отиват. Те са
относителни и моментни. Ти, твоята същност, е толкова повече от това, което умът ти изобщо
може да си представи и ти току-що го доказа. Когато мисленето ти спря, спря ли съществуването
ти? В кома ли изпадна или в безсъзнание, или в ступор? Разбира се, че не. Пак си беше там, нали?
Е, ако не си своите мисли и ако продължаваш да си там, тогава, кой си ти? Логичен въпрос, нали?
Ако не знаеш кой си, значи всичко, което правиш е безпочвено, необосновано. Ставаш като човек
с амнезия, които се мъчи да живее живота си, но всъщност изобщо не знае кой е. За да стъпиш
твърдо в живота, трябва да знаеш кой си. И мога да ти гарантирам, че не си преди всичко човек с
минало и бъдеще. С изненада ще откриеш, че всъщност си безпределен и отвъд време и тревоги.

Нека се спрем по-подробно на това как така си отвъд време и тревоги. В промеждутъка между
мислите има Нищо. Но ти продължаваш да осъзнаваш. Там няма нищо друго освен осъзнаване. Не
осъзнаване на нещо, а чисто осъзнаване на Нищо. Имаш ли го? Виждаш ли накъде отиваме? Ако
там няма нищо,  освен чисто осъзнаване,  ти следователно трябва да си това чисто осъзнаване.
Какво друго може да си? Ако осъзнаването ти се идентифицира с твои мисли, твоите спомени и
твоите бъдещи планове, говориш за „аз". Този „аз" са колективните „неща" живота ти. Този „аз" е
възрастта  ти,  полът ти,  предпочитанията  и  любовите ти  и  спомените  ти.  Но нищо от това  не
съществува в момента, в който твоето осъзнаване се обърне навътре и наблюдава промеждутъка
между мислите. За да наблюдаваш, трябва да осъзнаваш, нали така? Така че в момента, в който
умът ти е изключен, ти осъзнаваш нищото, което ние наричаме Нищо. Но откриваш, че това Нищо
не е празно. Нищо е изпълнено с чисто осъзнаване. И сега си решил загадката кой си. Ти си чисто
осъзнаване!  Това  невъзможно  ли  ти  звучи?  Фактът  не  може  да  бъде  отречен.  Директното
възприемане ти е разкрило, че си чисто осъзнаване. Точно така. Преди „аз" да се роди и изгради в
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образа,  който  познаваш  като  Себе  си,  е  имало  единственото  универсално  Нищо  на  чистото
осъзнаване. Спри за момент и помисли върху дълбочината на това откритие... Ще почакам...

Благоговееш  ли  пред  собствената  си  безмерност?  Придобиваш  ли  усещането  за  своята
необвързана, вечно съществуваща същност? Освобождаващо действа, нали? Нека поразсъждаваме
още малко  върху  това.  Припомни  си  време,  когато  си  бил  дете.  Сега  си  припомни  време  от
юношеството, младостта и настоящето. На всеки етап от живота си си имал различни желания,
предпочитания и цели. Тялото, умът и чувствата ти също са се променяли. Всъщност Нищо си е
останало същото.  Какво е останало непроменено от детството до сега?  Твоето осъзнаване.  На
всеки етап от живота - не, всяка секунда от живота, - докато тялото и умът са заети да станат това,
което са днес, ти, чистото осъзнаване, си бдял безмълвно, вечен свидетел.

Чрез Упражнението за спиране на мисленето ти успя да „влезеш вътре", така да се каже, и да
гледаш  мисленето  си.  После,  докато  чакаше  („Както  котка,  гледаща  миша  дупка"),  видя
промеждутъка  между  мислите.  Разпозна  този  интервал  като  чисто  осъзнаване  и  чистото
осъзнаване  -  като  своя  необвързана  същност  -  основата,  върху  която  почива  частта  от  теб,
наречена  „аз".  Ако  ти,  чистото  осъзнаване,  си  истински  необвързан,  то  ти  не  си  ограничен
единствено до ума си. Ти, чистото осъзнаване, трябва да навсякъде, винаги, нали? И, както се
оказва, е точно така и ето едно просто упражнение, което можещ да направиш, за да го докажеш
на своето „аз".

УПРАЖНЕНИЕТО ОТ РЪКА НА РЪКА
Протегни ръце настрани с обърнати надолу длани, така че да направиш кръст. Погледни

дясната си ръка. Гледай я как изглежда в продължение на 3-5 секунди. Сега завърти глава наляво
и  погледни  към  лявата  си  ръка.  А  сега  ми  кажи  какво  беше  в  ума  ти  за  времето  на
преместването на погледа от едната върху другата ръка? Нищо, нали? Но през този период не
беше в безсъзнание, нали така? Разбира се, че не. Докато очите ти се преместваха от едната на
другата  ръка,  в  мисленето  ти  имаше  промеждутък,  но  осъзнаването  си  остана  включено.
Направи го отново. Видя ли! Дори и когато умът ти е обърнат навън към света, той пак намира
чистото осъзнаване.  Чистото осъзнаване винаги е  там,  във  всичко,  чакащо просто да бъде
открито; чакащо „аз" да осъзнае теб, чистото осъзнаване.

Нека не забравяме, че осъзнаването не е предмет. То е ти, необвързаната ти същност. Умът ти
няма да може напълно да го приеме, защото той не може да си представи Нищо. Трябва да има
граница, някаква форма, за която умът ти да се закачи, за да прави това, което всеки ум трябва да
прави - да преживява, записва, анализира, синтезира и складира информация. Егото решава какво
да  се  прави  с  тази  информация.  Затова  не  се  безпокой,  ако  в  началото  продължаваш  да  се
идентифицираш с тялото и ума  си.  Умът няма друг  избор,  а  на  егото му трябва време,  за  да
отстъпи и да приеме необвързаното чисто осъзнаване като единствена реалност и твоя първична
същност. Защо разкриването на тази истина е толкова абсолютно важно? Когато се познаеш като
непроменя-що  се,  необвързано,  вечно  осъзнаване,  зависимостта  от  залиняващото  ти  тяло  и
отслабващия  ум,  започва  да  отслабва  захвата  си.  Осъзнаваш,  че  отвъд  всички  неща  и  мисли,
съставляващи  „аз",  оставаш  напълно  непречупен  и  осъзнаващ.  Ако  само  няколко  минутки  на
наблюдаване на промеждутъка между мислите ти донесе мир и спокойствие, представи си само
какви  радостни  приключения  те  очакват,  когато  чистото  осъзнаване  проникне  в  мислите  ти,
храненето,  работата  и  любовта.  Откриването  на  чистото  осъзнаване  в  дебрите  на  ума  и
еманирането му чрез простотата на атомите към космическата симфония е първата стъпка към
пълноценен  и  богат  живот.  Следващата  стъпка  е  да  го  измъкнем  навън,  за  да  подкрепя  и
подхранва всяка твоя дейност.

Четвърта глава
МИСЛЕХ, ЧЕ МИСЛЯ МИСЪЛТА, КОЯТО СИ МИСЛЕХ

Не е възможно да кажеш, че си това, което мислиш, че си! За да знаеш какво си, трябва
първо да разследваш и научиш какво не си.

Нисаргадата
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Когато мисълта не приема резултатите, опитва се да избегне тези неприятни резултати,
докато  продължава  със  стария  начин  на  мислене.  Ето  това  наричат  „  поддържана
несвързаност ".

Дейвид Бом

Що се отнася до ума, този промеждутък между мислите не е нищо особено. Това е просто
пространство, запълнено с тишина, забележимо само след завършването на една мисъл и преди
началото на следващата. Връщайки се към преживяването, умът не го намира за интересно. Умът
обича движение и форма. Промеждутъкът няма нито едното, нито другото. Той съдържа Нищо.
Нищо означава...,  ами не означава нищо за ума. Но това е голяма грешка. И ето защо. Всички
мисли в ума идват от това нищо. Сам провери. Повтори Упражнението за спиране на мисленето и
гледай  промеждутъка.  Автоматично  и  без  никакво  усилие  от  твоя  страна,  следващата  мисъл
пристига спонтанно. Ето я, ясна като ден - чисто нова мисъл Това си е цяло чудо, ако спреш да
мислиш за него (играта на думи е нарочна). Всяка нова мисъл е чудо творение и идва от Нищо.
Така че Нищо не може да е празно. В това Нищо трябва да има нещо; иначе няма да може да
произведе мисъл. Интересно, а?

Още веднъж направи  Упражнението  за  спиране  на  мисленето  в  продължение  на  една-две
минути. Аз ще чакам...

Осъзнаваш  промеждутъка,  нали?  Когато  си  „в  промеждутък",  не  протича  мислене.  След
известно време мислите пак тръгват? Докато беше в промеждутъка каза ли си:  „Ха, ами че аз
просто си вися и не правя нищо. Мисля, че отново ще започна да мисля . Реши ли после каква да
бъде следващата ти мисъл? Разбира се, че не. Мислите просто започваха отново съвсем самички.
И тази мисъл може да е била за промеждутъка между мислите или за мустаците на леля ти Тили.
Няма как да знаем какво ще си помислим, понеже нямаме думата по въпроса. Нашето ориентирано
към егото „аз" си е приписвало заслугите за мисленето, откакто се помним. Но това просто не е
вярно.  Ти  имаш  толкова  влияние  върху  живота  си  -включително  върху  мислите,  надеждите,
страховете и любовите си, - колкото зрителят има върху героите от филмовия екран пред очите
му. Ще имаш същото преживяване от типа „липса на контрол", ако направиш упражнението „от
ръка на ръка".  Когато преместваш вниманието си от едната ръка върху другата,  в ума  ти има
единствено чисто осъзнаване.  Може да попиташ:  „Как пък очите ми се завъртяха към другата
ръка, ако в ума ми не е имало мисъл?" или „Как съм знаел кога да спра да гледам ръката?". И това
са тревожни въпроси, ако че „аз" върши мисленето. Тревожно е да мислиш, че чистото осъзнаване
държи контрола, защото това поставя теб, егото ти, извън картината.

Това „аз" не произвежда мисъл. Ние не мислим мисли. Мислите идват спонтанно от чистото
осъзнаване. Егото не произвежда мисли, но си приписва всичките заслуги за мисленето. Мисълта
излиза на сцената,  без да тръби фанфари. Тя е родена от тишина и без усилие се придвижва в
тихите дълбини на ума. Ако осъзнаем раждането на мисълта, ние го приемаме като творение на
чистото осъзнаване. Ако осъзнаването ни е насочено навън към бурната суматоха на чувственото
съществувание, то изпуска създаването на тази деликатна искрица живот. Такъв неосъзнаващ ум
прихваща мисълта далеч от покоя, дали живот. Този ум, когато осъзнае мисълта, оценява само
нейната  активна  и  възбудена  форма.  Този  ум  вечно  се  мъчи  да  контролира  забатачените  си
желания, никога не намира покой. Осъзнаването на мисъл при нейното зачатие става в уверен и
спокоен ум, напълно наясно с ролята си на свидетел на творението. Колкото по-далеч от зачатието
се  осъзнава  дадена  мисъл,  толкова  по-слаба  и  изкривена  е  тя  и  толкова  повече  проблеми
причинява.  Всяка  блуждаеща  мисъл  ни  умолява  да  се  обърнем  навътре  и  да  осъзнаем
автономността  на  мисълта  в  самата  точка  на  зараждането  й.  В  това  отношение  сме  доста
мързеливи и сме се озовали в истинска каша. Само трябва да се огледаш наоколо към настоящото
състояние  на  света,  за  да  видиш,  че  живеем много  далеч  от  своя  потенциал.  Симптомите  на
егоцентричния живот ни задушават и накрая съвсем ще ни удушат. Единственото ни спасение е,
както и винаги е било,  да  преодолеем авторството  на  мисълта.  Правейки това,  ние предаваме
товара на мисленето и всичко, свързано с него,  на чистото осъзнаване.  Знам,  че идеята,  че не
контролираш собствените си мисли е малко трудно да се приеме, но щом веднъж се освободиш от
това разбиране, ще усетиш огромен товар да пада от плещите ти. Бих искал да отделя още малко
време  на  по-  дълбокото  изследване  на  тази  възможност.  Бих  искал  сам  да  видиш  прекрасно
простото  осъзнаване  на  живота  без  усилие  и  контрол.  Повечето  от  нас  си мислим,  че  сме се
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научили да контролираме мислите си. Т.е. че можем да избираме и направляваме мисленето си,
както си поискаме.  Това е  грандиозна илюзия,  захранвана още по-силно от егото,  което гледа
океана от мисли и си казва: „И всички те са мои. Няма какво да го доказвам, понеже всеки знае, че
е така." Ако наистина си господар на всичките си мисли, би трябвало да можеш да упражниш
контрол  поне  над  една-единствена  незначителна  мисъл,  нали?  Да  видим.  Където  и  да  си  в
момента,  мисли  една-единствена  мисъл  в  продължение  на  една  минута.  Точно  така,  в
продължение на една цяла минута елиминирай всички други мисли, освен онази, която си избрал.
Например мисли ,дърво" в продължение на шейсет секунди. Успя ли без усилие да задържиш ума
си неотклонно върху тази единствена мисъл, без той да се стрелка в други посоки? Едва ли си
издържали няколко  секунди,  преди  следващата  мисъл  да  се  е  промъкнала.  Иска  се  страхотно
усилие, за да вървиш срещу естествения поток на мислене от чисто осъзнаване. И видя ли колко
лесно другите мисли се промъкнаха в съзнанието ти? В такъв случай борбата е знак, че плуваш
срещу течението на естествения поток на живота. Само че нас са ни учили друго. Как да знаем
кога  плуваме  по течението  и кога  създаваме дисхармония? Нека разгледаме  по-подробно този
въпрос.

Да започнем от самото начало. Нямаме контрол върху това кои сме. Нямаме контрол върху
това кои са родителите ни, нито върху това кой сперматозоид коя от майчините ни яйцеклетки е
оплодил. Ние ли надзиравахме конструирането на телата си, докат чудото се изграждаше клетка
по клетка? При раждането си можехме ли да избираме обстановката климата (както физическия,
така  и  емоционалния),  храната,  с  която  са  ни  хранили,  братята  и  сестрите  р  и  т.н.,  което  ще
оформи  новородения  „аз"?  Ние  сме  били  изцяло  на  милостта  на  генетичния  си  хардуер  и
уникалните сили на обстановката, изваяли и оформили ни в индивидите, които сме днес.

Ако се замислим по-дълбоко виждаме, че реагираме рефлексно. Дори текущите ни мисли са
реакция на предходни мисли,  условия и стимули.  Мислите по решаването на сложен проблем
продължават да са само реакции към предишното ни мислене. Как реагираме, зависи изцяло от
генетичното ни предразположение и отпечатъка на обстановката.  Ако имах абсолютно същите
гени и обстановка като теб, аз щях да съм ти. Нямаше да имам избор, нали? Бидейки ти всеки ден,
аз  ще  трябва  да  действам  и  реагирам  точно  като  теб.  Къде  се  намесва  изборът  ми  да  бъда
различен? Както виждаш, нямаме контрола, който си мислехме, че имаме. Грандиозната илюзия
подхранва  егото  и  ни  държи  приковани  към  причинно-следствените  връзки  на  „колелото  на
кармата".  Карл  Ренц  в  книгата  си  „Митът  за  просветлението",  казва:  „Просто  виж,  че  всеки
принос, който си дал, винаги се е случил сам. Действал е сам и не му е трябвало твоето решение.
Страх те е, че без решението ти нищо няма да се случи, но това е само идея." Той продължава:
„Нищо не зависи от теб...  Всяка идея  е  спонтанна,  всяко решение идва от нищо,  от великото
отвъдно."

Нека го разгледаме от друг ъгъл. Кога нещо е станало точно така, както си го планирал? Казах
точно,  не говорех общо.  Вярно е,  можеш да ми кажеш:  „Исках нова къща и я  имам."  Но ти
гарантирам, че специфичните ти планове непрекъснато са се осуетявали -непредвидени разходи,
проблеми с банката, неочаквано наследство, болест и т.н. Животът ти никога не върви така, както
си го планирал; понякога е по-добър, понякога е по-лош.

Да речем, че срещнеш нов човек и поискаш да прекараш остатъка от живота си с него. Въз
основа  на  това,  което  си  споделил  и  научил  за  него,  имаш  добра  идея  как  ще  се  развива
съвместният ви живот, нали? Имаш планове и надежди какъв ще е животът ти през следващите
няколко месеца, години и десетилетия. Но има ли връзка, която поне малко да се е доближила до
това, което си искал или очаквал? Мисля, че няма. Всъщност ако искаш да загладиш грапавите
взаимоотношения най-доброто, което можеш да направиш, е да не правиш нищо и да оставиш на
връзката да поеме собствения си курс. Микромениджмънтът, критикуването на всяко дребно нещо
и натякването  само влошават  нещата.  Странно,  но  получаваме  чак  когато  спрем да  се  месим.
Усилията и контролът са противоположни на осъществяването и спокойствието. Тогава какъв е
смисълът? Какво печелим да предизвикваме егото и да установяваме някаква концепция, която е
толкова чужда,  че  е  чак  абсурдна?  Когато  осъзнаем и приемем,  че  имаме дори още по-малко
контрол върху мислите и действията си, откриваме, че спокойствие започва да обхваща ума ни.
Всеки  импулс  да  командваме  положението  има  своята  крайна  цел:  вътрешен  мир.  Борбата  за
контрол ни кара да се бъхтим по повърхността на ума си като удавник в океан от сблъскващи се
сили. Парадоксално: когато спрем да се борим и се отпуснем, не се удавяме. Вярно е, потъваме в
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тихите дълбини на подобния ни на океан ум. Там, в тихата пълнота на абсолютната неподвижност,
с изненада откриваме, че всичко е просмукано с чисто осъзнаване.  Там намираме перфектната
хармония, лишена дори от импулс за усилие. Нисаргадата, един от любимите ми светци на XX в.,
описва как е намерил свобода от контрола в книгата си „Аз съм това". Той с любов посъветвал
човек който отишъл при него за съвет как да престане да изпитва вътрешна борба: „Макар че умът
се намира в тялото и съзнанието се намира в ума, осъзнаването е свободно. Търсейки неуморно, аз
станах съвсем празен и с тази празнота всичко се върна при мен, освен ума. Откривам, че съм
загубил ума безвъзвратно."

Това е целта на Квантовата синхронизация (КС). КС поддържа ума и задоволява нуждите на
егото,  като  едновременно  му  показва,  че  за  да  получим  каквото  искаме,  не  трябва  усилие.
Всъщност усилието прави всяка задача по-трудна, отколкото е нужно. То е пречка за насочения
навън креативен поток и вътрешното познаване на личния мир. С времето, докато човек опитва
безкрайните  възможности  на  КС,  урокът  за  липсата  на  усилие  бавно  се  интегрира  в  нашето
мислене, действия и взаимоотношения с хората около нас.

Когато започнем да живеем живот, свободен от желание за контрол, имаме не само вътрешен
мир,  целта  на  всяко  желание,  но  сме  възнаградени  външно  по  противоположен  на
конвенционалното мислене начин. Когато желанието за неща започне да умира, същите тези неща
ни се дават без да питаме и без да правим усилия. Тези дарове не са търсени и това увеличава
радостта  от  получаването  им.  То  създава  също  смирение  и  чувство  на  благоговение  пред
перфектната хармония на чистото осъзнаване и неговите манифестации. Всякаква идея за контрол
е толкова уместна, колкото и ергенско парти в манастир - и също толкова добре посрещана.

Следва откъс от книгата ми „Отвъд щастието".
Въпросът  защо  нещата  са  такива,  каквито  са,  отразява  желанието  да  видиш  отвъд

отредения ти залък живот и да познаеш първичния ум и плетката на вселената. Ние някак си
усещаме, че ако можем да разберем космическия ум, ще можем да разберем и собствения си. А
тогава би трябвало да е лесно да оправим лошите неща в живота си и после да живеем в мир и
хармония. Макар да е благородно начинание, то е напълно безплодно и не води до нищо повече от
влияние на егото, родено от нуждата да събереш достатъчно парченца, че да направиш едно
цяло. Но това не ти трябва. Идва ми наум фразата „Ако не е счупено, не го поправяй". Ако се
чувстваме непълни, ние се опитваме да решим забелязания проблем. Космическата шега пада
върху нас, мислещите същества. Единствено мисълта, че сме непълни ни кара да се чувстваме
непълни. Когато се освободим от тази мисъл, незабавно разбираме, че всичко си е точно, както
трябва да е. Ти вече си цял не защото аз го казвам, а защото е факт. Как може който и да е
продукт на Пълнотата да не е пълен? Кое е по-вероятното -че ти си несъвършен продукт на
съвършения Творец или че просто не си разбрал връзката си с тази безгранична Пълнота? Няма
защо или как. Всичко в тази огромна прекрасна вселена е това, което е - и нищо повече. По това
не може да се спори. Как можеш да кажеш, че което е, не е? Не си ли си натъпкал мира в
джоба, че да можеш с две свободни ръце да ровиш из мисли и неща, търсейки същия този мир?
Единственото, което стои между теб и мира е мисълта, че животът трябва да се поправя.
Приеми, че животът е това, което е и ще се освободиш от борбата да го правиш друг.  На
мястото на борбата идва мирът. Това е. Край на историята. Край на страданието.

Осъзнаването,  че  мисълта  е  отвъд  влиянието  на  „аз"  е  да  се  предадеш  на  това,  което  е.
Предаването изисква осъзнаване на чистото осъзнаване, Позволяващо на чистото осъзнаване да
поеме контрол. Всъщност това не е съвсем вярно. Чистото осъзнаване, по самата си същност, не
може  да  държи  контрол.  Дотук  разглеждахме  двата  свята;  абсолютно  чистото  осъзнаване  и
останалото  творение.  В  действителност  и  само  едно  неподвижно,  неделимо,  цяло,  чисто
осъзнаване, което прилича на много. Не можем да дадем нищо на чистото осъзнаване. Чистото
осъзнаване просто е. То е навсякъде, през цялото време следователно не може да взима или дава
нещо. Заради ограниченията на езика ние ще караме нататък, като че ли чистото осъзнаване може
да  бъде  отделено  от  умовете  ни.  Това  подхранва  илюзията,  че  се  обръщаме  навътре,  за  да
изцеляваме  навън  и  това  е  добре,  защото  такива  са  правилата  на  играта.  Скоро,  чрез
практикуването на КС, ще се научим да се разделяме, едната половина ще действа, а другата тихо
ще наблюдава. След време двете половини ще се съединят и ще оздравеят в пълно осъзнаване и
животът отведнъж ще стане земен и пълен с благоговение. В ръката ни обикновен камък ще пее
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песента на сирените за дълбок и траен мир. Тогава нашият свят няма да съдържа и петънце от
дисхармония и най-после ще бъдем свободни.

Пета глава
ОПОЗНАВАНЕ НА СЕБЕ СИ

Нещото, наречено Пътят - къде съществува?
Тункуо Дзъ

Всяка истина минава през  три етапа.  Първо,  осмиват я.  Второ,  противопоставят й  се
яростно. Трето, приемат я като подразбираща се от само себе си.

Артур Шопенхауер

Сократ,  според повечето разкази,  е  бил страшно умен човек.  Приписва му се  сентенцията
„Познай  себе  си".  Според  много  мои  учители  това  „себе  си"  е  нисшият  „аз"  на  то,  егото  и
суперегото,  споменатото  преди  „аз",  което  прибира  децата  от  училище,  изплаща  ипотеката  и
спестява за пенсия. Но днес няма да се занимаваме с нисши неща, защото имаме да разгледаме
нещо по-висше. Ние ще открием собствения си Аз и ще изследваме мястото му във вселената.
Може би се питаш защо ни е това. Защо Сократ го е мислил за толкова важно? Какви благини ще
завалят към нас, ако станем близки със собствения си Аз. И какво що е нашето Аз? Да видим.

Ако нашият ориентиран към егото ум не мислене и чистото осъзнаване не създава мислене,
тогава кой или какво го създава? Това ще трябва да е нашият Аз. Нашият Аз е единствен в цялото
творение. Той стъпил в двата свята - абсолютното море на чисто осъзнаване и многопосочните
изяви на създадения космос.

Квантовата физика има много имена за Аза. Той може да бъде свързан с нулевата точка или
състоянието  на  вакуум,  но  не  трябва  да  се  бърка  с  имплицитния  ред.  Имплицитният  ред  е
аналогичен  на  чисто  осъзнаване.  Ако  те  интересува  по-подробно,  можеш  да  си  направиш
собствено проучване, защото тук повече няма да се спираме на този интересен, но твърде обхватен
въпрос. Въпросът е, че и Азът, и чистото осъзнаване са признати теоретично от квантовата физика.

Азът е признат и от онези, които се обръщат навътре към себе си - светците и търсещите
вътрешен мир. Те са наричали Аза с много имена, сред които дух, божествена искра, висш Аз,
жизнена сила и душа. Аз не използвам тези думи, защото те са пълни с объркване и емоционален
заряд. Да познаеш Себе си, както скоро ще видим, е най-естествено то, деликатно и живително
преживяване за човека. Затова не искам да се впускам в интелектуални или емоционални спорове.
Нашият  Аз  е  прост  и  такава  ще  е  и  дискусията  ни  за  него.  Още  по-просто  ще  бъде  и
преживяването на Аза, само след една кратка глава. Осъзнаването на Аза е рожденото право на
всяко човешко същество.  Моето твърдо убеждение е,  че осъзнаването на Аза е и нашата най-
голяма отговорност.

Мисля,  че  най-добрият  начин  да  познаеш  Себе  си,  е  чрез  аналогия.  Ще  започнем  с
осъвременена версия на платоновата пещера. Представи си се седнал в киносалон, докато тече
прожекция. Гледаш напред, докато филмът тече на огромния бял екран. Не забелязваш екрана,
защото  си  се  фокусирал  върху  героите  и  сюжета,  докато  преживяването  те  погълне  напълно.
Когато  си  напълно  потопен  в  на  развиващата  се  история,  преставаш  да  осъзнаваш  ясно
заобикалящата те обстановка. Така и трябва да бъде. В края на краищата, точно затова ходим на
кино - за да се откъснем от „реалността" на всекидневието.

Но  ако  те  накарам  да  отклониш  вниманието  си  от  филма,  ще  осъзнаеш  много  неща,
заобикалящи те в салона. Може да чуеш кашлянето на някой от задния ред, хрупането, смъркането
и  шумоленето  на  седящите  до  теб  и  много  други  стимули,  като  коравината  на  седалката  ти,
температурата на въздуха и т.н. Но сега искам да се фокусираш върху по-обикновени предмети.

Когато  пристигнеш  преди  началото  на  филма,  ти  забелязваш  с  абсолютна  сигурност
мамутските размери на белия екран, безмълвно свидетелство за огромното развлечение, което те
очаква. Щом започне филмът, екранът е напълно изоставен в полза на играещите по него светлини
и сенки. Ако седиш на първите два реда и не оставиш очите си да следват движенията на любимия
ти герой, докато той се въргаля по пода в опит да избегне куршумите на вражеския Калашников,
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ще видиш, че екранът продължава да си е там, зад филмовите сцени, тихо поддържащ усилията на
героя ти. Без екрана филмът ще се загуби в необятността на пространството.

А сега наруши обичайното поведение, обърни и виж малкия квадратен отвор високо в задната
стена на  киносалона.  Там ще видиш бял сноп светлина,  понякога  примесен със  сини и черни
оттенъци,  увиващи  се  и  премигващи  по  пътя  към  екрана  отпред.  Ако  си  застанал  точно  на
правилното място, ще видиш обектива на прожектора и зад него чистата бяла светлина, даваща
живот на филма.

Очевидно  филмът,  течащ  на  екрана  символизира  комедиите  и  драмите  на  ежедневието.
Празният екран, върху който се прожектира филмът символизира екрана на чистото осъзнаване
като това,  което изпита,  когато само преди малко спря да мислиш Спирането на мисленето е
аналогично на спирането на филма и позволяването на бялата светлина отново да падне върху
празния екран. Екранът отговаря на отражението на чистото осъзнаване в ума. Чисто осъзнаване,
насочено в ума към външно отразяване, аз наричам съзнание. Съзнанието е осъзнаване, насочено
към неща и мисли. Ако винаги си влизал в киносалона, след като филмът вече е започнали никога
не си виждал празния екран, ще ти бъде почти невъзможно да откриеш белия екран под цветните,
движещи се форми върху него.

А сега още веднъж се обърни назад и погледни светлината, излизаща от дупката в задната
стена.  Потрепващият  проблясващ сноп светлина  представлява  фините  нива  на  творение  отвъд
сетивното. Тази светлина представлява вълните, частиците, атомите и молекулите, които накрая се
сплитат във форма на повърхността на екрана. Излъчвана от прожектора, преди да премине през
филма,  е  „Самосъздадената"  бяла  светлина.  Именно  тя  преминава  през  филмовата  лента  и
прожектира  образите  си  върху екрана,  което  прави  филма  възможен.  Не можем да  съзнаваме
самия екран без отразената бяла светлина. Раждането на филм зависи единствено от нея. Бялата
светлина символизира безпределното чисто осъзнаване.

Когато бялата светлина преминава през филмовата лента,  тя като че ли се променя в цвят,
светлина и сянка. Казвам като че ли, понеже продължава да е светлина, но за окото изглежда нещо
различно, Пречупената бяла светлина продължава да е светлина по същността си. Тази аналогия
ще ни помогне да разберем по-добре как чистото осъзнаване се манифестира в нещата около нас,
които като че ли са къщи, планини, приятели и семейство.

Планината  е  направена  от  молекули,  атоми,  елементарни  частици  и  вълни,  които  са
пречупване на имплицитния ред на чистото осъзнаване. За филма бялата светлина е това, което
чистото осъзнаване е за всички сътворени неща. То е самата им същност, самата им есенция, без
която  ще  избледнеят  в  примамливата  пустота  на  Нищо.  Точката,  в  която  бялата  светлина  на
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прожектора среща филмовата лента е мястото, в което се осъществява тази трансформация. Както
моливът,  поставен  в  наполовина  пълна  чаша  с  вода  изглежда  пречупен,  бялата  светлина  на
прожектора минава през лентата, приемайки променени вибрационни качества. В самата точка на
трансформацията настъпва едно доста чудно събитие. Бялата светлина и цветната й манифестация
се преустановяват. Те не са нито бяла светлина, нито цвят. Или са и двете едновременно. Като
движението на детската люлка, има момент, в който тя не отива нито напред, нито назад, а увисва
неподвижно във въздуха. Това е живителната сила на покоя, която познаваме между всеки удар на
сърцето и между всеки дъх. Бяла светлина влиза в сферата на покоя и излиза цвят. Ето къде става
творението - между чистото осъзнаване и първия импулс на създадения живот. Това е царството
на Аза.  Пречупването  на  осъзнаването  в  ума  се  нарича  съзнание  или  фокусирано  осъзнаване.
Снопът потрепваща светлина, направен от преминаващата през филмовата лента бяла светлина по
пътя към екрана е аналогична на съзнанието. Съзнанието е вечно променящо се, но по същество е
бяла светлина. Външно ориентираното съзнание е движено от егото. То си присвоява авторството
върху мислите и делата. То е неспокойно и рядко е доволно. То е като светлината на фенерчето, а
егото е ръката, която го държи. То осветява всички неща на света и не съзнава, че без светлината
на  чистото  осъзнаване,  от  която  е  направено,  съзнанието  не  може напълно  да  оцени  вечното
естество на напълващата роза или течащия ручей. Съзнанието търси чисто осъзнаване в нещата и
мислите на относителния свят.  То е като човека в песента на Уейлон Дженингс,  който „търси
любов на всички грешни места".

Цялата  красота,  разнообразие  и  възторг  на  света  се  разлива  по  екрана  на  ума  ти,  докато
съзнанието  ти  е  насочено  навън.  Но когато  съзнаващият  ти  ум  се  обърне  към себе  си,  както
направи в Упражнението за спиране на мисленето, той осъзнава истинската си природа на чисто
осъзнаване. То е като прицелено в егото фенерче, насочено към огледало. Истинското естество на
съзнанието ти, ослепителното излъчване на чисто осъзнаване, може да се види в голата му красота
без разсейването на формата. Невъзможно ли е умът ни да разбере чистото осъзнаване или Аза?
Една идея всъщност е празен отглас на истината за Аза. Но засега трябва да се задоволим с тази
сламена  къщичка,  която  умът  ни  си  е  построил.  В крайна  сметка  няма никакво  значение  как
мислим  за  Аза,  защото  преживяването  на  то  универсално  уникално  присъствие  е  това,  което
отвори умовете и сърцата  ни за изцелението и хармонията  в живота ни.  Преди да стигнем до
преживяването на Аза, бих искал да се разпростра още малко върху това какво е Азът. Азът не е
като нищо друго  в творението.  Той е единствената  напълно безопасна и съвършено грожовна
проява. За мен перфектният свят на Аза е Майка — безмерна любов, мъдрост и подкрепа. Майка е
винаги  налице,  грижи  се  и  те  ръководи,  дори  когато  вниманието  ти  е  обърнато  към  по-
прозаичните въпроси на всекидневието. Тя е създала този необятен свят, за да си играеш в него.
Наблюдава те, чака те да пораснеш, не по тяло и ум, а по осъзнаване. Чака те да се отвърнеш от
играчките си, за да срещнеш всеопрощаващ ата й усмивка и бдящите й над теб искрящи очи. Чака
да те прегърне в обятията на чистото осъзнаване.

Когато си изгубен в света, ти си дете на себе си. Но в момента, в който осъзнаеш Аза, ти
ставаш  Себе  си.  Отново  влизаш  в  утробата  на  Майката  и  си  роден  наново  в  безсмъртното
осъзнаване на чистата любов, мир и радост. Твоя е отговорността да „познаеш Себе си" и да се
освободиш от букаите на насочения навън живот. Освободено от ограниченията на движения от
его ум,  Самоосъзнаването облекчава товара на живота.  Всъщност краката ти дори не докосват
земята.

Друга дума за Самоосъзнаване е „просветление", но аз отново не се решавам да я използвам,
защото е обяснявана по толкова различни начини от толкова различни учения и е обременена с
толкова много конфликтни емоции, че наистина много рядко я употребявам. Намерението ми е да
дефинирам ясно Самоосъзнаването и какво е да живееш самоосъзнато, за да няма никакво място за
интерпретации. Защо настоявам толкова силно на ясната дефиниция? Защото как иначе ще знаеш
за къде си се запътил и дори дали изобщо искаш да стигнеш там? Освен това, да си самоосъзнат е
основата на продуктивен, проспериращ и пълен с радости живот и ядрото, около което орбитира
Квантовата синхронизация. Знанието идва в две опаковки - разбиране и преживяване. Първо, ще
съберем отделните части, които трябва да се научат за Самоосъзнаването. Щом веднъж съставят
неопровержимо  цяло,  ще  отлетим  на  тънките  като  паяжина  криле  на  Самоосъзнаването,
наблюдавайки нашия  свят отвътре навън.  Самоосъзнатият  живот изобщо не е  това,  което  сме
свикнали да мислим. Слушаме думите на мъдреците и те ни звучат като земен рай. То си е и така,
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само че ние сме склонни да наблягаме на „рай" и да отхвърляме „земната" част на уравнението.
Оставаме с впечатлението, че всяко наше желание незабавно се изпълнява. Да, така е, но отново не
по начина, по който си мислим. Ето какво имам предвид. Да речем, че живееш, без да познаваш
Аза си. Това те поставя в категорията на 99,9% от човешката раса. Това е светът, от който искаш
да  избягаш заради  болката  и  страданието,  което  изпитваш.  Страдащият  ти  ум  се  отвръща  от
житейските  тегоби  и  се  насочва  към  илюзията  на  спасението.  Преяждане,  фитнес  до  дупка,
наркотици, секс, телевизия и безброй други дейности, целящи да отклонят съзнанието ни от това,
което ни е познато като гола реалност. Но, както вече разбра, отклоняването не върши работа.
Светът не е проблемът. Проблемите ти не са проблемът. Неспособността да осъзнаваш чистото
осъзнаване е проблемът и скоро ще се научиш как да го разрешиш. Щом веднъж откриеш как да се
самоосъзнаваш, какъв ще бъде светът ти? Как ще се промениш по отношение на своя свят? Мисля,
че ще останеш изненадан.

Когато  осъзнаеш,  че  животът  си има  свой ум  и ти  до голяма степен  просто  се  возиш на
возилото  му,  можеш да се  отпуснеш  и,  както  се  казва  в  една  стара  реклама  за  коли,  „остави
карането на нас". „Нас" всъщност е Азът. Като пътник пейзажът ще е същият, но сега можеш да му
се наслаждаваш изцяло, без да се тревожиш кой път да хванеш или дали няма да попаднеш в
улично задръстване. Ти си на почивка, дори и когато се трудиш здраво в офиса.

СИМПТОМИ НА СВЯТОСТ
Как ще действаш, когато си самоосъзнат? Ще си действаш по съвсем същия начин като преди.

Може да си малко по-обичлив, по-мил и по-сговорчив, но няма да станеш нещо, което никога не
си бил. Пак ще си си ти, но ще си много повече. Ще си свободен да бъдеш истинския себе си и
няма да се тревожиш, че трябва да правиш това,  което другите  мислят,  че трябва да правиш.
Спонтанно (и това е голямата промяна) ще постъпваш правилно. Точно така; и да искаш, няма да
можеш да сгрешиш. Понеже Азът ти се вози на седалката на творението, той знае как работят
нещата и ти инстинктивно ще действаш в своя - и на всички други - най-добър интерес. Това не
означава, че другите непременно ще са съгласни с действията ти, но те ще гледат през изкривените
лещи на егото, следвайки пътя на самосъхранението. Те навсякъде виждат право и криво. Това е
така,  защото  разделят  света  на  полезни  и болезнени парченца,  хора и събития.  Но през  Само
осъзнатите си очи ти виждаш единствено хармония. А с такова виждане можеш ли изобщо да
сгрешиш? Вселената няма да го позволи. Внимавай да не поставяш Аза на пиедестал. На него не
му харесва да е отделен от останалата част на творението.  Творението е от Аза и Азът обича
творението  си.  Ние  не  трябва  да  променяме  нещата;  трябва  само  да  ги  ценим.  Страданието
започва,  когато  се  опитаме  да  променим  или  отречем  действителността.  Дарът  на  Аза  е
способността да виждаме перфектност в обикновеното настояще.

Ще бъдем ли „святи", когато се самоосъзнаваме? Идеята ни за святия светец е малко криво
разбрана.  Между  другото,  всички  светци  са  самоосъзнати  по  дефиниция.  Така  че,  когато  се
Самоосъзнаеш, ти ще си светец, независимо дали другите го знаят или не. Шансовете са, че няма
да го знаят.

Самоосъзнаването  идва  във  всякакви  форми  и  размери.  Знам  самоосъзнати  хора,  които
въпреки това са си сприхави, нездрави и с наднормено тегло. Само осъзнатите обичат да похапват,
да правят любов, да правят пари, да карат коли, да правят шеговити номера и да гледат телевизия.
Накратко, те са точно като неосъзнатите, но с простата и съществена разлика, че приемат напълно
живота такъв, какъвто е.

Това означава, че неосъзнатият няма да забележи благословията в твое лице, защото ти си
опакован  кафява  амбалажна  хартия  без  панделка.  Знам,  че  това  описание  не  отговаря  на
традиционната идея за благодушния, хрисим, бавно движещ се светец с херувимската усмивка,
искрящите  очи  и  тихите  премъдри  слова.  Повечето  светци  остават  незабелязани,  защото  ние
търсим идеал, нещо, което те не са. Ние търсим просветление, защото си мислим, че постигнем ли
го веднъж, ще се издигнем над скупчените страдащи маси и ще се озовем право в центъра на рая.
Съжалявам, Чарли. Любезната светица си е била любезна и преди да се самоосъзнае. За нас е едва
ли не светотатство да мислим, че светците може да са раздразнителни или да изпускат газове като
останалата част от човечеството. Идеалът за святия светец е просто още едно усилие на егото да
постави  нещо  толкова  високо,  че  да  е  недостижимо  или,  ако  е  достижимо,  да  ни  постави  в
специална категория, над другите човешки същества. Егото се е нацарувало и сега му е времето да
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се разгърне, за да приеме наследството си като неограничаван от нищо свидетел на чудесата на
мирозданието.

Поставянето на просветлените над нас има негативна страна. То обърква търсещия, който се
опитва да подражава ревностно на действията на тези уникални души с надеждата да стане като
тях. Кротките не са по-различни от техните по-активни, по-шумни Самоосъзнати събратя. Но ние
се отвръщаме от последните и приемаме стария плакатен идеал за просветлението. И двата типа, и
двата  вида Самоосъзнати  действат  в  съответствие  с  генетичното  с  устройство и  влиянието  на
заобикалящата  ги  среда.  Онези  от  нас,  които  продължават  да  търсят  своята  идентичност,  ще
сторят добре да помнят това и да захвърлят натрапените им представи за просветлението. И то не
заради  себе  си,  а  заради  нас.  Вярвай  ми,  Самоосъзнатият  изобщо  няма  да  забележи.
Самоосъзнаването е човешко преживяване, рождено право на всеки от нас. То би трябвало да е
обикновено преживяване - не нещо,  поставено на пиедестал, извън обсега на всички,  освен на
малцина  твърдо  решени,  ако  не  и  инатливи,  духовно  домогващи  се.  Обикновената  душа  ще
направи  Самоосъзнаването  нормално  явление  в  следващите  десетилетия  не  от  някаква
свръхчовешка посветеност на борбата за свобода, а чрез простото и неизискващо никакво усилие
обръщане към чистото осъзнаване. Ние имаме тази технология под формата на КС. Както скоро
ще  видиш,  всеки  със  съзнание  може  да  го  направи,  като  просто  проследи  това  съзнателно
осъзнаване обратно до източника му.

Самоосъзнатият Тони Парсънс подкрепя твърдението за обикновения светец.  В книгата  си
„Покана  за  събуждане"  той  съветва:  „Трябва  да  изоставим  всякакви  фиксирани  идеи  за
просветлението, като илюзорната вяра, че то носи пълна доброта, блаженство и чистота. Животът
си продължава. Понякога може да се ядосам, да се разтревожа... Когато тази контракция премине,
бързо се завръщам във всеобхватното приемане, в което чувството за разделеност отпада."

Какво тогава е да си Самоосъзнат? Ти ще продължаваш да изпитваш гняв и тревога и всички
останали емоции, които те правят човек. Светецът продължава да си е човек. Всъщност ти ще
бъдеш по „човек", след като станеш тихият страж на творението. Тялото и умът ти са обвързани
със същите закони, както преди. Ще усещаш всичко, което си усещал досега, но ще приемаш тези
чувства безусловно като естествен израз на живота извън твоя контрол.

Какво да кажем за страха от смъртта? Аз лично не съм умрял, само за да стана своя собствен
писател призрак и затова не мога да кажа със сигурност какво е да умреш. Да разглеждаш смъртта
на други хора също не помага. Феноменът се наблюдава отдалече и няма голяма стойност, когато
става дума за плът и кръв. Но знам как собственото ми разбиране за смъртта се промени, откакто
започнах  да говоря с  за.  Преди се  борех срещу стареенето  и болестите  и  не  приемах,  че  съм
смъртен.  Сега  мисълта  за  смъртта  е  странно  утешителна.  С напредването  на  годините,  когато
реалността да загубя тялото и ума си става все по-осезателна (и мнозина смятат, че така или иначе
съм  с  единия  крак  в  гроба,  защото  вече  напълно  съм  загубил  ума  си),  аз  наблюдавам  тези
симптоми на старостта с любопитство и дори с обич към естествения процес, който целият живот
инстинктивно  разбира.  Всички  светци,  когато  им  дойде  времето,  се  поддават  на  законите,
управляващи физическата смърт. Но светецът не е привързан към тялото и ума си по такъв начин,
че загубата им да причини страдание, е като да се върнеш у дома след разходка във ве вит ден и за
последен път да съблечеш овехтялото си палто.  Съзнанието бързо се връща към топлината  на
вътрешния дом и палтото просто е забравено.

Това води до въпросите, свързани със страданието. Ако се Самоосъзнаваш, може ли някой да
ти причини болка? Очевидно е, че ще изпитваш физическа болка, но дали ще изпитваш душевна?
Може ли да усещаш душевна болка, когато си се настанил в Аза? Казахме, че светците си остават
хора,  нали?  Самоосъзнатият  носи  тънката  обвивка  на  „его".  Ето  защо  светецът  ще  мине  за
нормален,  обикновен  човек  за  непросветените.  Те  не  могат  да  проникнат  под  обвивката  и  да
надникнат  в  душата  на  светеца.  На  санскрит  -древният  език  на  ведите,  свещените  индийски
текстове,  датиращи отпреди 4000 години -  терминът за тази обвивка от „его" е „laish avidya".
Макар че духовната същност на светеца остава в невежество, тялото и умът му са подчинени на
същит закони, управляващи непросветлените. Обвивката от „его" може да изпитва болка. Може да
изпитва яд, тъга, разочарование и т.н. Тази обвивка е като пластмасова камбана. Когато се удари
от човешки думи и действия,  трептенията  й са слаби и заглушени и не  могат  да събудят  по-
силните страсти на отмъщение, алчност или вина. Да, просветленият може да езпита моментна
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болка, но тази болка е увита в одеалото на блаженството на Аза. Никаква трайна болка не може да
достигне дълбините на сърце, окъпано в чисто осъзнаване.

Сестрата на един от участниците в моите семинари била шофьор на Далай Лама. Един ден,
докато му държала вратата, той излязъл от колата и нежно я погледнал. Попитал я: „Искаш нещо
да ме питаш ли?" „Да, сър, но не ни е разрешено да говорим с вас" - прошепнала тя.

Той  благо  казал:  „Но  можеш  да  ми  зададеш  въпроса,  който  е  в  сърцето  ти."  Тогава  го
попитала: „Някога гневите ли се?"

Далай Лама се засмял тихичко и казал: „Разбира се, че се гневя. Човек съм. Просто не се гневя
дълго."

Самоосъзнатата обвивка на „его" може да бъде наранена, но това само те връща моментално
към осъзнаването, че продължаваш да функционираш чрез тяло и ум, подчинени на всички закони,
естествени и човешки. Изпитваш гняв и тревога и всякакви желания. Но те са само ароматите на
виното и бързо отлитат. Само те събуждат за дълбоката радост да си напълно човек.

Когато знаеш, че светът е перфектен, болезнените думи и лошите деяния се осъзнават като
част от тази перфектност. Самото осъзнаване успокоява душата и прави разплатата невъзможна.
Възможно ли е да въставаш срещу идеалното? Всяко събитие или действие по необходимост ще
бъде  перфектно  отвъд  индивидуалните  и  ограничените  ни  перспективи.  Спасени  сме  от
причиняването или получаването на страдание. Егото ни е спокойно.

Колко време трябва, за да се самоосъзнаеш? Краткият отговор е: „Ти вече си самоосъзнат.
Само че още не го осъзнаваш." Но този отговор не помага особено и може дори да по дразни,
затова нека умирим ума и се потопим в реката на времето. Някои души просто се шмугват в
Самоосъзнаване. Те си лягат в неведение и се събуждат пробудени.

Рамана  Махариши,  смятан  от  мнозина  за  най-големият  мия  светец  на  XX  в.,  получил
припадък,  в  който  почувствал,  че  умира.  Изпаднал  в  безсъзнание  и  когато  се  свестил,  бил
безгранично  осъзнаване.  Екхарт  Толе  разказва  подобна  история,  когато  изпълнен  със  страх
загубил  съзнание  и  се  събудил  свободен  от  всякакъв  страх  и  изпълнен  с  блаженство.  Тези
индивиди  не  са  правилото,  а  изключението.  Повечето  Самоосъзнати  души  не  го  получават
отведнъж. Не е справедливо да те оставям с впечатлението, че вътрешната светлина мигновено се
запалва за всички нас. За разлика от говорителя на веригата „Мотел 6", Том Бодет, ние няма „да
оставим лампата светната за вас". В повечето случаи лампата на Самоосъзнаването е прикрепена
към ключ за постепенно усилване на светлината и минава време, преди да заблести ярко. Трябва
да кажа, че това е илюзия, но помага на онези от нас, впримчени в състоянието на ни риба, ни рак,
между пълното неведение и пълното Самоосъзнаване.

Аз лично в продължение на много години бях заседнал в състояние на лимбо. Ще го опиша
тук, защото ти също може да изпитваш нещо подобно. Всъщност „заседнал" не е правилната дума.
През цялото време, докато си в този пустинен свят, ти се чувстваш заседнал, но в действителност
започваш много бързо да осъзнаваш чистото осъзнаване. Ето какво имам предвид.

Когато бях млад, бях убеден, че ако работя здраво и правя всичките правилни неща, накрая ще
получа каквото искам и оттам нататък ще си живея щастливо. Говоря за репликирането на живота
на големите спортисти, бизнесмени, политици, учени, преподаватели и актьори. Разбира се, като
всеки,  тръгнал  по  този  път,  аз  често  се  сблъсквах  с  провали  и  разочарования  и  трябваше
непрекъснато да се увещавам щом други хора са успели да постигнат щастие „оттам нататък", аз
също ще мога. Смятах, че не може родителите, учителите и приятелите ми, всички да грешат. Като
малък ужасно много исках да стана пожарникар. На пет годинки ми се случи дори да се повозя на
пожарна  по  време  на  едни празненства.  Карахме  наистина  страшно,  страшно  бързо,  с  надути
сирени и биеща камбана, а аз бях подал глава от прозореца, обливан от вятъра и се оглеждах за
някоя горяща сграда.  Тази нощ, в резултат на вятъра,  пронизвал ушите  ми, се събудих с най-
зверския ухобол на света и на другия ден реших, че всъщност искам да съм фермер, да доя крави и
тихо и мирно да си отглеждам зеленчуци. В ранния си живот мислим мащабно: професионален
футболист, астронавт, филмова звезда. Но с напредването на годините виждаме, че тези неща не
винаги са реалистични и сваляме малко мерника. Като смажем револвера и стегнем седлото, за да
станем  каубои,  по-здравомислещи  и  по-препатили  глави,  черпещи  от  дълбокия  вир  на
практическия  опит,  започват на ни разкуражават.  Те  са  убедени,  че за  нас  ще е най-добре да
станем счетоводители, пък после, ако щем да си се специализираме колкото искаме в каубойското
данъчно облагане. Скоро свикваме с идеята, че трябва да сме практични. После решаваме, че най-
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важното нещо е да направим достатъчно пари, за да си осигурим страхотна пенсия и да си живеем
щастливо оттам нататък. Работата е там, че всеки от нас има място в този перфектен план. Имаме
уникални таланти и способности и ако не ги използваме, чувстваме, че нещо ни липсва - че нещо
не  е  наред.  Ако  се  поддадем  на  конвенционалното,  неудовлетвореността  ни  нараства,  докато
накрая се манифестира като физически или емоционален дисонанс. Разболяваме се и инжектираме
тази болест в света.

Ние сме като електрически крушки. Ако токът преминава през нас без съпротивление, горим
ярко и дълго. И най-малката намеса в естествения поток на електрони ще причини повече топлина
и по-малко светлина. Чистото осъзнаване е нашето електричество. По-голямата част от световното
население  са  лоши проводници на  чисто  осъзнаване  и  по необходимост  създават  трудности  и
борби не само за себе си, но за всички нас. Колко пъти си виждал човек да прави все една и съща
грешка  и  никога  да  не  се  поучи  от  нея?  Защо малтретираната  жена  продължава  да  стои  при
съпруга си? Защо продължаваме да използваме течни горива, след като имаме технологията да сме
независими от тях?  В днешно време дисхармонията  има силен превес  над разумната  мисъл и
конструктивните  действия  в  този  свят.  Простата  причина  е,  че  ние сме откъснати.  Липсва ни
свободния  поток  на  съзнаването  на  чистото  осъзнаване.  Ако  продължим  аналогията  с
електрическата крушка,  онези от нас,  които не съзнават чистото осъзнаване,  са като крушки с
нажежаема  жичка.  Хвърляме  малко  светлина  във  всички  посоки,  като  губим  голяма  част  от
енергията си под формата на топлина. Накратко, ние сме разпръсната изява на безкрайния порядък
на живота.

Съзнаващите чистото осъзнаване са като лазери. Лазерната светлина е насочена. Т.е. всички
протони  са  в  хармония  помежду  си.  Вместо  да  летят  във  всички  посоки  с  всякаква  скорост,
протоните на лазерната светлина са напълно синхронизирани, като маршируваща под строй армия.
Те са в единомислие и имат забележително мощно действие. Нашето подобно на лазер осъзнаване
е фино фокусирано и в пълна хармония с Аза и околната обстановка. Самоосъзнатият поражда
хармония, без да причинява вреда.

Като  бях  малък,  както  всяко  здраво  дете,  бях  относително  щастлив,  енергичен  и  пълен  с
желание да изследвам обкръжаващата ме среда. Към десетата си година вече бях започнал да се
поддавам на практичните гласове на родителите и учителите ми. Започна да ми харесва да се уча
да контролирам чрез знание и сила и да ме аплодират, когато покажех надежди. Мда, очертаваше
ми се добър живот и щях да получа всичко, което си поискам чрез здрав труд, желязна воля и сила.
Все още не бях видял, че същите тези хора, които ми обещаваха добър живот, едвам се оправяха
със своя си. Тогава живеех в Япония и всяка вечер след вечеря се разхождах из квартала, където
къщите  бяха  така  нагъчкани  и  накривени,  като  тясно  чене  с  твърде  много  зъби.  Шляех  се
безцелно,  докато  един  ден  открих,  почти  инстинктивно,  тренировъчната  зала  (доджо),  където
започнах  да  уча  джудо.  Моят  сенсей  беше  един  от  най-изтъкнатите  световни  джудисти,  но
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учението  му  надхвърляше  знанията  по  джуцо.  Една  вечер,  след  особено  деморализиращо
преживяване, седнах на ръба на татамито. Току-що се бях опитал да надвия много по-млад и по-
дребен от мен опонент и категорично бях загубил. Бях едновременно ядосан, засрамен и унизен и
просто не можех да си простя, Сенсей видя страданието ми и избра този момент, за преподаде
техниката на умът-над-материята.  За да прилагаме тази техника,  трябваше да се освободим от
умственото объркване. Само за секунди ядът и раздразнението ми се изпариха от ума ми и тялото
ми се отпусна и върна във форма. Беше ме срам единствено, че другите момчета ще видят как
очите ми се наливат с радостни сълзи,  а те ще си помислят,  че плача от унижение.  Скришом
обърсах сълзите с ръкава на своето джудо-ги. Бях поразен от простотата на това състояние на
вътрешна сила. Не трябваше нито да правя нещо, нито да планирам, нито да манипулирам. Тъкмо
обратното, просто трябваше да се освободя от всички тези неща. Не разбирах напълно какво ми се
беше случило, но знаех, че шумният, конфликтен свят на възрастните хора не може да работи в
сърдечния ми покой. Той нямаше всички отговори. Макар че през детството и юношеството си
имах  още  много  подобни  преживявания,  това  единствено  събитие  ми  попречи  да  се  поддам
окончателно на правото на силата. На ръба на онова татами аз открих забравена свобода. Сега,
когато и да започна да се изкушавам от гланца и блясъка на добрия живот, едно тъничко гласче
дълбоко в гърдите ми неуморно шава и шепне: „Не се предавай лесно на смъртта."

ВЪНШНИЯТ И ВЪТРЕШНИЯТ ПЪТ
Тогава не го знаех, но вътрешното преживяване на празна пълнота,  което изпитах в онова

доджо в Иокохама преди няколко десетилетия, ме постави на път, който щеше да промени начина,
по  който  мислех  и  възприемах  света  през  идните  десетилетия.  Отвърнах  се  от  външния
материалистичен път на власт и проблеми. Замених го с по-спокойния път на вътрешен мир и...
проблеми.  Да,  точно  така...  вътрешният  и  външният  път  се  различават  само  по посока.  Те  са
пътища, осеяни с проблеми, които дават само илюзията за движение към спасение от страданието.
Пътят, както и да го наречеш, си е път, а пътят не може да те отведе там, където вече си стигнал.

Повечето от нас поемат по едната от двете очевидни посоки на осъществяване. Първата е най-
често  срещаната.  Това  е  външният  път  към  повече  и  повече  -  пътят  на  задоволяване  на
собствените потребности и желания. Този път задоволява егото като поставя все повече неща на
блюдото на живота - повече пари, повече образование, повече приятели, повече мускули, повече
красота, повече храна и т.н. Тук нашето его лакомо преяжда във всяко отношение, но движещата
сила зад всичко това си остава вечно незадоволена.

Втората посока към осъществяване е очевидният вътрешен път на самоотричането -пътят на
по-малкото.  Не  толкова  често  използван,  колкото  по-злият  му  брат  близнак,  вътрешният  път
окуражава егото да пости и да замени храната на външния път с простите „духовни" практики. Тук
егото  се  привързва  към  идеята  за  жертва  и  други  лишения.  Откъсването  на  съзнанието  от
външните изкушения е печатът на вътрешния път.

Но и външният и вътрешният път си остават пътища. И двата ни казват, че мястото, на което
се намираме, не е достатъчно добро и че само ако започнем пътуването си, ще бъдем възнаградени
с по-добър живот. Но, уви, и двата пътя са неефективни в елиминирането на най-дълбокото ни
желание -  за траен вътрешен мир. Има един много точен и сбит текст,  адресиращ проблема с
привързването от всякакъв род. Девети стих на Иша упанишада отпреди близо три хиляди години
ни казва:

Който се е привързал към материалния свят [външния път] е проклет. Който се е привързал
към духовния свят [вътрешния път] е дважди проклет.

Знам, че повечето от нас си мислим, че материалната презадоволеност е по-ограничаваща от
медитацията и изучаването на свещени текстове,  когато става дума за Себепознаване,  но Иша
упанишада е на друго мнение. Ето защо.

Сигурно  си  забелязал,  че  е  по-лесно  да  убедиш  алкохолик  или  работохолик,  отколкото
някой  ,духовен"  човек,  че  животът  му  се  нуждае  от  поправка.  Всеки,  поел  по  външния
материалистичен път, дълбоко в себе си знае, че това не го удовлетворява. Колкото и успехи да
постига, той никога не се чувства задоволен. Колкото и пържени картофи да излапа, колкото и
нови коли да притежава и колкото и хора да обича, той винаги чува тихият вътрешен гласец да го
ръчка: „Не ми стига. Искам още."
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От друга страна, духовно развиващият се, каквато и дисциплина или авторитет да следва, е
убеден, че е на перфектния път към спасението. Дори страданието му и ,духовните" му неуспехи
се интерпретират уроци и окуражаване да продължава по същия Страданието и лишенията често
се  носят  като  медал  за  храброст,  развяван  като  доказателство  за  голямата  му  преданост  към
каузата. Провалът всъщност само засилва решимостта му и го окуражава да продължава в същия
дух. Но вратите на рая не се отварят с едното усилие на волята. Точно това е накарало Иисус да ни
каже, че добрите дела сами по себе си няма да ни отведат в рая. Иша упанишада отива още по-
далеч предупреждава, че който е стъпил на духовния път е ,дважди проклет". Почти е невъзможно
да отърсиш такъв човек от вярата му, че ще постигне пълно спасение чрез упорита настойчивост и
духовни занимания.

,Добре де - ще кажеш, - ако нито външният, нито вътрешният път не могат да ни освободят от
страданието, обречени ли сме вечно да страдаме в ръцете на заблуденото желание на егото да
получи знание?"

Разбира се, че не. И в двата случая външният и вътрешният път ще ни доведат до вратата на
спасението, но не по начина, по който си мислим. Пътят не е този, който облекчава страданието
или носи вътрешния мир. Всъщност пътят работи чрез отхвърляне. Само когато се спре на пътя,
човек е в позиция за успех. Успехът е роден от покой, не от движение. Нека видим как се постига
това.

Външният  материалистичен  път  работи  в  два  случая.  Когато  човек  се  провали  толкова
мизерно да осъществи визията си или дори да си осигури някакво минимално съществуване, той,
след много страдания, ще се откаже. На това му се казва ,да стигнеш до дъното". Другият начин,
по който работи материалистичният път, е когато човек получи всичко, което иска и продължава
да се чувства празен. Тези хора се питат: „И това ли му е всичкото на живота?" И пълният провал,
и  пълният  успех  са  ценни  по  отношение  на  намирането  на  вътрешен  мир,  защото  разбиват
илюзията,  че  пътят  ще ги отърве от  страдания.  Всички пътници между двете  крайности  имат
илюзорното разбиране, че постигането на дадена цел ще прекрати страданието им. Това се нарича
„омагьосан кръг". Започваш ли да забелязваш тихата лудост, промъкнала се в мисленето ни? Да
продължим нататък.

Вместо да се фокусира върху материалното богатство, вътрешният път се съсредоточава върху
себепознаването.  Той също може да работи, но не по себе си, а въпреки себе си. Преходът от
неведение  към  себепознаване  може  да  отнеме  много  години.  Или  поне  това  е  било  общото
разбиране досега. КС има много по-кратък срок на действие. Пътят към вътрешния мир е насочен
към молитви, медитиране, благотворителна дейност, духовни търсения и т.н. Ако си на „пътя към
мира",  ти традиционно ще медитираш или тихо ще се молиш и ще се стараеш да изпаднеш в
мирно,  блажено  състояние,  резултат  от  връзката  с  по-висше  същество  или  енергия.  Тогава
надеждата  ти  ще  бъде  да  пренесеш  това  вътрешно  спокойствие  и  получените  прозрения,
ненакърнени, в безсрамния външен свят. За съжаление, когато вътрешните прозрения се изгубят
във външния свят това се третира като провал и се предписват още по-строги лишения. Скритата
мисъл е, че с вътрешен мир можеш да надмогнеш външния свят, ако мирът ти е достатъчно силен.

Този  подход  изглежда  работи  само  понякога  и  след  страшно  дълго  време.  Ако  някой  се
самоосъзнае, това е въпреки процеса, а не заради него. Една от причините да отнема толкова дълго
време  е,  че  вътрешният  път  поставя  света  във  война  със  себе  си.  Мирът  и  божественото
ръководство стават добрите белодрешковци, а материализмът и негативното поведение са лошите
чернодрешковци. Кое е перфектното на това? Щом имаш две от нещо, можеш да имаш пълен мир.
Човек не може да бъде цял чрез правилото „разделяй и владей". Ако има само едно, то трябва да е
в мир със себе си. Нищо не може да противостои на едното. Може ли да има по-мирно състояние
от едното?  Още повече,  едното  може да  бъде  единствено  „едно".  Чистото  осъзнаване  е  едно.
Когато нормалното ни съзнание осъзнае чистото осъзнаване, то се отразява в ума като вечен мир.
Съзнаването на чистото осъзнаване не е нищо повече от осъзнаването, че нормалното съзнание е
чисто  осъзнаване.  За  да  осъзнае  чистото  осъзнаване  и  резултиращото  от  това  самоосъзнаване,
единственото, което човек трябва да направи, е да спре да се опитва... да спре да прави.

И  така,  за  намирането  на  вечен  вътрешен  мир  нито  външният,  нито  вътрешният  път  са
особено ефективни. И за това си има причина. Няма нужда от път. Всъщност следването на който
и да било път ще се погрижи да не стигнеш до самоосъзнаване. Ако смяташ, че трябва да отидеш
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някъде, за да получиш чисто осъзнаване или че дори изобщо можеш да получиш, ти вече си се
загубил.

Всеки път - външен или вътрешен - е борба. Въпреки че опитът ни казва друго, ние вярваме,
че борбата накрая ще ни купи траен мир. Мирът не може се намери по пътя или при постигането
на целта. Точно така.  Постигането на дадена цел не носи мир. Това май е най-грандиозната от
всички илюзии. Веднага щом постигнем целта си, ние се устремяваме към следващата, не е ли
така? Философът от XX в. Нисаргадата посочва, че всичко, което можеш да получиш, можеш и да
загубиш. Трайният вътрешен мир не прави изключение.

„Но чакай малко - ще протестираш. - Ако сега нямам траен вътрешен мир и ако не мога да го
постигна с усилие, за какво изобщо да се опитвам?"

Именно! Не трябва да се опитваш. Всъщност не можеш да се опиташ да получиш постоянен
вътрешен  мир,  понеже  вече  го  имаш.  Точно  опитването  създава  вълните  в  океана  на  мира.
Разбираш ли? Когато спреш...  спреш...  спреш...  мирът е там. Не целта носи мир, а моментното
спиране на усилието след постигането на една цел и преди поставянето на друга. Паузата между
тях е освежаваща, вечно. Това е подобно на паузата между мислите. В тази неподвижна тишина
човек е в мир, макар и за съвсем кратко време. Когато спреш, няма какво да правиш, няма къде да
вървиш. Всички товари се свличат от гърба ти. Само тогава сме свободни от илюзията, че пътят
ще реши проблемите ни. Егото — неразбиращо, че пътуването е завършило и няма нужда да се
продължава нататък - е това, което рестартира двигателя на ума и отново го насочва навън или
навътре.

И така, ако материалистичният външен път и духовният вътрешен път не работят, обречени ли
сме вечно да се бъхтим в океана на недоволството? Разбира се, че не. Мога ли да допусна това да
ти се случи?  Има трети път,  който работи бързо и лесно,  защото всъщност изобщо не е  път.
Квантовата синхронизация е уникален подход за постигане на самоосъзнаване. Тя е безтехнична
техника. КС е успешна само когато елиминира себе си като техника и нямаме нито нужда, нито
желание да опитваме. Но ето кое е хубавото. Не трябва да се отказваш Няма значение дали си
ориентиран навътре или навън. И двете ще работят чудесно, стига да прибавиш самоосъзнаване.

Така че можеш да си вдигнеш краката и да гледаш телевизия или да се усамотиш в дълбока
пещера, стига да си самоосъзнат, всеки път ще ти донесе вътрешен мир чрез самоосъзнаване. Така
че наистина  и вълкът ще е сит,  и агнето  ще е  цяло.  Продължавай да живееш точно както  си
обичаш. Няма нужда от промяна. Просто осъзнай себе си и всичко ще се нареди бързо и по най-
добрия за  теб  начин.  Това може да  се  постигне  по много  начини,  но  процесът  на  КС е  най-
простият и ефективен начин, който знам. Предполагам, че е очевидно, иначе нямаше да пиша цяла
книга, за да ти разкажа за него.

Забавлявам  се  с  теб,  това  е  вярно.  Но  всичко,  което  казвам,  е  истина.  КС  комбинира
едновременно  вътрешния  и  външния  път.  Какво  се  получава,  когато  едновременно  влезеш  и
излезеш? Та ти изобщо не си се помръднал, нали? „Вътре" и „вън" се взаимо-неутрализират и ти
оставаш  неподвижен.  А  каква  е  другата  дума  за  липса  на  движение?  Ние  вече  научихме,  че
липсата  на  движение  е  абсолютен  покой,  мир.  Тогава,  как  да  постигнем  тази  техника  на  не-
движение? Ще обясня всичко това в следващата си книга... Шегувам се. Всичко, което трябва да
направиш,  е  да  отгърнеш  следващата  страница  и  да  се  приготвиш  да  научиш  тази  най-
забележителна техника на не-правене - процесът на Квантова синхронизация.

Шеста глава
КВАНТОВА СИНХРОНИЗАЦИЯ

Наблюдавай вечно променящия ти се живот, търси в дълбочина мотивите зад действията
си и скоро ще спукаш мехурчето, в което си обвит.

Нисаргадата

Нравенето никога няма да те изведе до това, което вече си. Проследи идеята, започваща
правенето,  обратно  до  корена  й.  Там  ще  откриеш  края  на  пътуването,  което  никога  не  е
започвало.

X. Л. Пунджа
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Нека подчертая, че самоосъзнаването не е процес, а възприятие. То е промяната от опитите да
оправиш света към пълното му приемане.  И помни,  че тази промяна става автоматично и без
никакво усилие. Тя става мигновено, без да се опитваш. Когато правиш Квантова синхронизация,
ти осъзнаващи чистото осъзнаване и след това ставаш самоосъзнат.  Точно в този момент си в
хармония не само със собствения си живот, но и с всяко създадено същество, пълзящо, летящо или
блещукащо в небето Доста изумително, а?

Щом си самоосъзнат, никакъв проблем не ти е непосилен. Може отпърво да се съмняваш, но
скоро ще отмалееш в покровителствените ръце на покоя, докато яростта на живота вилнее около
теб. Ще започнеш да се идентифицираш повече с мира и по-малко с движението. Ще се чудиш
защо  хората  се  ядосват  и  тогава  ще  осъзнаеш,  че  същите  неща  до  скоро  и  теб  са  ядосвали.
Установен в себе си, проблемите са просто като палави деца на границата на приетото поведение.
Не са добри. Не са лоши. Просто ги има. Наблюдаваш чудните действия на вселената, каквато е
сега.  Тя  е  същата,  каквато  винаги  е  била,  но  е  и много различна.  Сега  е  вечно просмукана  с
неописуемата пълнота на мира.

Пълното приемане те поставя над ударите на меча на страданието. Отвъд обсега на сетивата
си, ти усещаш Перфектност. Ти си Перфектност. Откривайки Аза, тихо потрепващ в сърцата на
всички създадени неща, ти познаваш Бог. Ти познаваш Себе си като Бог.

Има и още, понеже Бог не е всичко. Бог се дефинира от Неговото/Нейното творение. Отвъд
Бог е Нищо, от което Бог стана.  И Нищо е абсолютен мир. Не ти трябва да разбираш Бог или
Нищо. Не трябва да управляваш парченцата от живота си, за да познаеш Пълнотата. Трябва ти
само това: да правиш КС и невинно да продължаваш да живееш. Това е единствената мантра,
единствената проповед за мир. Ето колко е просто.

КС е процес, който променя възприятията ни чрез елиминиране на движението, оставяйки ни
самоосъзнати. Тогава, в това неподвижно състояние на чисто осъзнаване, прибавяме мислите и
нещата от света ни. Все едно, че изключваш филма на живота си и гледаш белия екран, върху
който  той  се  разиграва  Когато  отново  пуснеш  филма,  ще  имаш  различна  по-широка  и  дори
състрадателна  перспектива  за  живота  си.  Ще  започнеш  да  цениш  неизменността  на
самоосъзнаването по каменливия път, представляващ пътешествието на живота ти.

Също така, без никакво усилие, новото възприятие създава чувство на мир, любов и радост.
Това е отражението на чистото осъзнаване в ума, което вече разгледахме. Това е раждането на Аза
и  чувството  е  наистина  страшно,  страшно  приятно.  Тези  приятни  чувства  аз  наричам
Благочувства.

БЛАГОЧУВСТВА
Благочувството е уникално за цялото творение. То е първата манифестация на пълнота, през

която всички космически неща трябва да преминат, преди да станат каубойска къща, пеперуда или
течна река от лава. Благочувството е абсолютно безопасно. То е единственото създадено нещо,
свободно от ограничения и противоречия. То е напълно открито и свободно течащо.

За ума Благочувството е сладък шоколад, нова любов и ракетен полет към рая, три в едно. Да
познае  Благочувството  е  крайната  цел  на  ума.  Когато  го  познае,  умът  спира  с  щенията  си.
Установен в осъзнаването на Благочувството, умът е в безопасност. Може да се провира между
ужасите и несгодите на живота и винаги да усеща, че майка бди над него, очаква го с отворени
обятия, за да го защити и утеши.

Какво  точно  е  Благочувството?  Добър  въпрос.  Умът  идентифицира  Благочувството  като
радост, мир, покой, тишина, безпределна любов, блаженство, екстаз, и т.н. Благо чувствата не бива
да се бъркат с всекидневните емоции като щастие, възбуда, гняв, тъга, обусловена любов, ревност,
страх и т.н. Тези чувства аз наричам обусловени, защото са родени от обстоятелства като печелене
на пари, губене на пари, загуба на близък човек, нова работа и т.н.

Обусловените  чувства  също  са  свързани  с  миналото  или  бъдещето.  Ние  сме  тревожни,
ядосани или щастливи, когато извикваме далечни спомени или спомени от нещо, преживяно само
преди няколко  секунди  и когато  мислим какво  може да  ни  донесе  бъдещето.  Силата  на  тези
чувства също е обусловена. Тя се определя от ума, съзнателния и несъзнателния. Всеки си знае
ядовете.  Това са оплетени истории и тук  със  сигурност  не си заслужава  да ги изследваме,  За
щастие Благо чувствата, които са твърде деликатни, за да се опишат с думи, са абсолютно прости
и независещи от причинно-следствени връзки.

www.spiralata.net  – книгата четете благодарение на Дари Донева 26

http://www.spiralata.net/


Всъщност Благочувството е само едно и макар да няма дума за него, умът трябва да му даде
такава.  Промяната  е  естеството  на  ума.  Така  че  това  единствено,  деликатно  Благочувство  се
възприема от ума като различни вкусове или цветове. То е като океана в различните дни. Един ден
е тъмносин; друг ден е сиво-зелен и т.н. Това единствено Благочувство, извиращо дълбоко от ума,
се  осъзнава  като  мир  или  радост  или  покой.  Така  че  първичното  Благочувство  изобщо  не  е
чувство, но оставя в ума впечатления, които се интерпретират като тихи, прекрасни чувства, които
повдигат духа и изпълват празното сърце.

Ще ти кажа една малка тайна. Благочувството е Азът. Точно така. Твоят Аз, отразен в ума ти
като радост и любов и мир. Забележително, нали? Твоят Аз е отвъд полезрението на ума ти, точно
както слънчевите лъчи,  оцветяващи океана са отвъд способността  на очите  ти да ги види.  Но
първото помръдване на Аза в ума може да се разпознае и то е точно когато започнеш да изпитваш
мир.

Разбираш ли какви са импликациите? Ако Азът ти отразява Благо чувствата, то той е само
добро. Нека не хвърляме тази перла в калта. Това е огромно откритие и трябва да се изследва
напълно.

Ако мислиш за своя Аз като за нещо „там някъде" или за нещо, заровено дълбоко в ума ти, ти
не си осъзнал кой - или по-точно какво - си. Ти продължаващ да се идентифицираш със системата
тяло-ум. Ти си това Благочувство, нищо друго. Помни, че Азът е неограничен и вечен. И ние току-
що открихме, че целият е добър и отразява тази добрина в ума. Само когато умът забрави Аза,
системата тяло-ум усеща болка и страдание. Когато забравиш Аза си, ти си като цар с амнезия.
Докато не си възвърнеш паметта и трона, ще продължаваш да живееш като просяк. И за наше
щастие, възвръщането на паметта и трона се оказва невероятно просто нещо. Ако оприличим ума
на електрическа крушка, електричеството, минаващо през нея ще е чистото осъзнаване. Ясната
светлина,  излъчвана  от  жичката  ще  е  Благочувството,  което  се  разпръсква  навън  и  се  удря
стъклото, представляващо външния индивидуален ум. Светлината а безграничното Благочувство,

преминаваща  през  стъклената  стена  на  ума,  се
индивидуализира. Ето къде се създават обусловените чувства.
Ако стъклото е синьо, ще излъчваш депресия. Ядът може да
се оприличи на червено стъкло, а щастието може да е жълто.
С преминаването си през стъклото Благочувството се променя
от  индивидуалността  на  електрическата  крушка.  Ето  къде
Благочувството  става  индивидуализирано  като  гняв,
меланхолия или щастие.

Въпросът е, че това Благочувство винаги е чисто и ясно;
винаги. Каквото и да изпитваш, мислиш или правиш външно,
вътрешно  ти  си  чисто  отражение  на  своя  Аз,  на
Благочувството.  Ако  трябва  да  те  съдят  по  цвета  на
отражението, ще изпуснат най-прекрасния израз на теб и на
себе си - Благочувството.

При практикуването на КС умът оживява с Благочувства
и автоматично се хармонизира. Оттам излъчва хармония към
външния  свят,  от  която  всички  се  ползват.  Чрез  КС  ние
спонтанно  се  наслаждаваме  на  момента  на  Благочувството,
отразяващо се в ума ни. Научаваме се също да забелязваме
тази вътрешна чистота и у другите. Гледаме отвъд отразените
недостатъци  и  виждаме  трептящия  мир  и  покой  на
Благочувството  им  и  го  осъзнаваме  като  свое.  Именно  на
нивото  на  осъзнаването  на  Благочувството  всички  ние
наистина сме едно.

КАК ОТКРИХ КС
Отделихме  достатъчно  време  за  чистото  осъзнаване,  Самоосъзнаването  и  Благочувството.

Време  е  да  запретнем  ръкави  и...  да  не  правим  нищо.  КС,  както  си  спомняте,  е  процес,
елиминиращ движението, така че възприемането - като гладка мидена черупка, падаща към дъното
на океана  -  се  отдръпва от  всякакви  грижи,  за  да  се  настани спокойно  в  чистото  осъзнаване.
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Спомняте си също, че чистото осъзнаване не е особено забавно за ума и затова много бързо се
отегчава и завръща — като мехурче, отделило се от дъното на морето - към много по-активното
ниво на съзнанието.  Много ефективни целителни техники правят точно това,  независимо дали
такъв им е бил замисълът или не. Те се потапят в перфектната хармония на чистото осъзнаване и
после се завръщат на по-активно умствено ниво, за да осъществят изцелението. Самото целително
осъзнаване -  чистото осъзнаване — остава на заден план в полза на активирането целителния
процес  или  модалността.  Неспокойният  ум,  неспособен  да  се  задържи  задълго  върху чистото
осъзнаване,  се  насочва  навън  към  по-занимателни  дейности.  Колко  по-силно  щеше  да  бъде
въздействието  на  тези  техники,  ако  само  можеха  да  намерят  начин  да  останат  по-дълго
прикрепени към източника на изцелението. Целебното действие на тези процедури щеше да бъде
невероятно  засилено.  Такава  процедура  щеше  бъде  ефективна  не  само  за  изцеляването  на
физически и душевни проблеми, но щеше бъде модел за лекуване на всяка страна на живота на
човек:  духовна,  социална,  образователна,  екологична,  политическа,  физическа  и  умствена.  Е,
гответе се да хвърляте шапки от радост, защото тя идва! Квантовата синхронизация е точно този
процес. Тя е (и го казвам с цялата си скромност) поразително гениално хрумване. Открих я не чрез
някакво умствено превъзходство или изострена сетивност. (Който ме познава лично, веднага ще се
съгласи с това.) Точно обратното; открих изкуството на не-опитването след години на провали в
опитването. (Вж. Приложение Б.) Аз се провалих напълно и във вътрешния, и във външния път.
Отказах се окончателно и от двата и точно тогава проумях, че скритият трети път през цялото
време е бил пред мен и направо ми е бодял очите. Когато се оставих да бъда себе си и спрях да се
опитвам да поправям каквото и да било, небесата се разтвориха и слънцето заблестя толкова ярко,
че  трябваше  да  си  търся  тъмни  очила  за  третото  око.  Почувствах  се  великолепно!  И  когато
разгледах по-отблизо това великолепно чувство, то стана още по-интензивно. За въодушевлението
ми нямаше никаква друга причина, освен че спрях да правя и започнах само да гледам какво става.
Нито се опитвах, нито намирах причина за случващото се. Бях очарован да съм точно там, където
съм.  Щом се  опитах да анализирам какво става,  загубих радостта  и чувството  за  безгранично
присъствие. Затова спрях да се опитвам Благочувството ме завладя отново. Беше толкова росто и
силно. И очевидно.

За много кратко време се научих да поддържам състоянието на Благочувство, докато вършех
нормалните  си  ангажименти.  Отначало  бавно,  а  после  все  по-активно  осъзнавах  чистото
осъзнаване и Благочувството по време на най-динамичните занимания. Вече почти нищо не може
да засенчи възприятието ми за  Благочувство и ако това стане,  то е  само за момент.  После то
инстинктивно се завръща и отново се прегръщаме като стари приятели.

КАК СЕ ПРАКТИКУВА КС
Надявам се, че си готов да научиш КС, защото аз съм готов да те науча. Откакто започнах да

пиша тази книга, очаквах с трепет този момент и мисля, че бях достатъчно търпелив. Готов ли си?
Започваме.

Като начало, намери си спокойно място и удобен стол, където няма да бъдеш безпокоен от
семейство, приятели,  домашни любимци или телефони поне за половин час.  Може да накараш
някой да ти чете следващите инструкции,  стига само да ги чете,  както са написани и да не те
въвлича  в  разговор.  Или  можеш  да  си  запишеш  инструкциите  на  диктофон,  като  оставяш
интервали, когато инструкциите казват да стоиш известно време със затворени очи. Готов ли си?

Седни удобно и затвори очи. Остави ума си да блуждае където иска в продължение на 15—30
секунди. Просто гледай идващите и отиващите си мисли. Сега започни да осъзнаваш по-добре
мислите  си.  Няма  значение  за  какво  се  отнасят.  Просто  обръщай внимание  на  всички  мисли,
прекосяващи  ума  ти.  Наблюдавай  ги  с  фокусирано  внимание.  Това  не  означава  насила  да  се
опитваш да ги гледаш или да се концентрираш върху тях. Фокусирай вниманието си като котка,
наблюдаваща миша дупка. Продължавай да наблюдаваш мислите си с ненапрегнато, фокусирано
внимание в продължение на една-две минути.

Не чети нататък,  докато не си наблюдавал отблизо мислите си за една-две минути.  Аз ще
чакам...

Приключи ли с двете минути интензивно наблюдение на мислите си? Да продължаваме.
Докато наблюдаваше мислите си забеляза, че те почти незабавно станаха по-спокойни и по-

бавни, нали? Вече не бяха толкова шумни. Станаха по-приглушени и по-малко на брой. Помни, че

www.spiralata.net  – книгата четете благодарение на Дари Донева 28

http://www.spiralata.net/


каквото  и  да  става  с  мислите  ти,  няма  значение.  Дали мислите  ти  са  шумни  или  тихи,  няма
проблем;  твоята  работа  е  да  си  перфектният  наблюдател.  Само  гледаш  да  видиш  какво  ще
последва. Това трябва да правим всички; да наблюдаваме с тихо внимание.

Случайно  да  забеляза,  че  понякога  мислите  ти  напълно  изчезваха?  Може  би  забеляза,  че
мислите ти все повече избледняваха, накрая се изличиха напълно и остана насаме единствено с
чистото осъзнаване. Лесно, нали? Но това е едва началото. Забеляза ли също, че след като изпълни
първата част от упражнението, тялото ти бе поотпуснато и умът - по-спокоен?

Печелиш страшно много, когато осъзнаваш чистото осъзнаване, независимо дали го съзнаваш
или не Скоро ще функционираш на това спокойно, по-рафинирано ниво, дори когато бързаш за
някъде.  Но  имаме  още  работа  и  нека  се  върнем  към  нея.  Отново  затвори  очи.  Спокойно  и
внимателно продължавай да наблюдаваш мислите си, както преди. Този път ще ти е по-лесно и
вероятно ще видиш, че мислите ти по-бързо се укротяват или изобщо спират. Наблюдавай това
внимателно в продължение на две минути. Забележи как се чувстваш след две-три минути. Аз пак
ще почакам...

През тези две-три минути почувства ли някакъв звук,  тишина или мир? Може също да си
почувствал радост, любов, съчувствие, приповдигнатост, благодат и т.н. Хубавото чувство, което
изпитваш е твоето Благочувство.

Този път, когато седиш със затворени очи, ето какво искам да направиш. Наблюдавай мислите
си и чакай Благочувството ти да се издигне в осъзнаването. Помни,

Благочувството  може  да  е  просто  като  покой  и  тишина  или  дълбоко  като  екстаз.  Благо
чувствата не са степенувани по сила - никое не е по-добро от друго. Каквото и да е Благочувството
ти, просто го наблюдавай без напрежение. Ако се завърнат мисли, също ги наблюдавай, без да се
притесняваш. Тогава мислите ти ще отстъпят място или на не-мисли, или на чисто осъзнаване, или
на Благочувство. Каквото и да е там - мисли, Благочувство или чисто осъзнаване, - наблюдавай го
с чиста невинност и не прави нищо друго. Това е страшно важно; не прави нищо, само наблюдавай
мислите си и чакай Благочувството. Когато Благочувството е в съзнанието ти, фокусирай се върху
него ясно и силно. В някои моменти може да нямаш нито Благочувство, нито мисли. Това е чисто
осъзнаване.  Тогава  просто  чакаш  в  състояние  на  чисто  осъзнаване,  докато  Благочувството  се
надигне отново.

Виждаш ли колко е просто? Каквото и да се появи на екрана на ума ти, позицията ти винаги е
същата. Ти си наблюдателят, нищо повече.  Никога не се меси и не се опитвай да контролираш
нито мислите, нито Благочувството си. Вярвай ми, всичко ще си се нареди само. Трябваше ли да
правиш нещо,  за  да  се  почувстваш спокоен  и  мирен?  Не,  това  става  автоматично.  Всичко  се
нарежда  от  само  себе  си  чрез  мъдростта  на  Благочувството,  щом  веднъж  го  осъзнаеш.  Не
усложнявай нещата, за да не се връщаш на пътя на борбата и страданието.

Сега поднови отново процеса на КС със затворени очи, точно както съм го описал горе. Прави
тази  сесия  в  продължение  на  около пет  минути.  Когато  свършиш,  много бавно отвори очи  и
продължи да четеш.

Как се чувстваш точно в този момент? Съзнаваш ли Благочувството? Видя ли? Очите ти са
отворени и ти съзнаваш Благочувството. Не е ли забележително? Преди трябваше да затвориш очи
и да потънеш дълбоко в ума си, за да го откриеш. Но виж какво стана. Благочувството те последва
навън в активната зона. Не е ли чудесно? Помни, че Благочувството е необвързано и винаги е там.
Просто през по-голямата част от живота си си го игнорирал. И отново ще го игнорираш, но много
бързо, чрез редовно практикуване на КС, ще го имаш винаги, щом помислиш за него. Ти полагаш
основите на един невероятен живот. Много скоро внезапно ще осъзнаеш, че живееш в блаженство,
надхвърлящо и най-смелите ти очаквания. Още не сме свършили. Всъщност най-доброто тепърва
предстои.  Сега продължи с процеса на КС, както току-що се научи да правиш. Затвори очи и
наблюдавай какво тече на екрана на ума ти. Гледай, докато осъзнаеш Благочувството и после го
наблюдавай с нежно внимание. Без да се намесваш, погледни дълбоко в Благочувството. Ако то се
промени в друго Благочувство, взри се дълбоко в новото. Прави това в продължение на три до пет
минути. Когато почувстваш, че е време, отвори бавно очи и продължи да правиш КС. С отворени
очи, гледайки спокойно напред, осъзнай Благочувството. Продължи да правиш КС с отворени очи.
Имаш мисли, Благочувство и чисто осъзнаване - всичките при отворени очи. Продължи така още
две-три  минути,  после  бавно  се  изправи  и  погледни  към някой близкостоящ предмет.  Гледай
предмета  и  осъзнай  Благочувството.  После  погледни  към  друг  предмет,  докато  наблюдаваш
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Благочувството.  Когато  си  готов,  бавно  тръгни  из  стаята.  Почувствай  движението  на  тялото.
Почувствай как балансираш първо на единия крак, после на другия и натиска на всяко стъпало
върху  пода.  Ако  Благочувството  ти  го  няма,  само  го  намери  отново  чрез  просто  осъзнаване.
Докато  бавно  вървиш  из  стаята  ангажирай  всичките  си  сетива.  Слушай  звуците  в  стаята.
Почувствай  как  въздуха  обтича  лицето  ти.  Докосни  с  ръка  някое  цвете  или  друг  предмет.
Ангажирай усещането  за  мирис и  вкус.  През  цялото  време продължавай  да  се  завръщаш към
Благочувството,  когато  забележиш,  че  отсъства.  Спри,  осъзнай  единствено  Благочувството  и
почувствай как то се засилва или променя в друго Благочувство. В действителност то изобщо не се
променя  нито  по  интензитет,  нито  по  вид.  Ти  просто  си  започнал  да  осъзнаваш  по-пълно
безкрайните изяви на своя Аз. Това си Ти, какъвто винаги е трябвало да си. Не да си набутан в
пашкула на манипулирани от егото дейности, основаващи се на страх, а просто да бъдеш със Себе
си. Няма нищо по-важно и по-удовлетворяващо.

ОБОБЩЕНИЕ НА КС
Седни удобно със затворени очи и остави мислите си да блуждаят в продължение на 10-15

секунди.
Наблюдавай мислите си безпристрастно, както котка наблюдава миша дупка.
След малко мислите ти ще станат по-спокойни или по-бавни, или напълно ще изчезнат.
Продължи тихо да наблюдаваш, каквото и да се случва.
Скоро ще почувстваш нещо хубаво, своето Благочувство.
Сега наблюдавай Благочувството внимателно, но не напрегнато.
То ще се засили или ще се промени в друго Благочувство, или ще пристигнат мисли.
Каквото и да стане, просто наблюдавай развоя -все едно че гледаш филм.
Когато отвориш очи, продължи простия процес на невинно наблюдение.
Разходи се из стаята, бавно взаимодействайки си с предмети в нея.
Когато  усетиш,  че  Благочувството  се  е  изплъзнало,  просто  изчакай  да  видиш  какво  ще

почувстваш. Наблюдавай го известно време, после премини към изследването на друг предмет.

Седма глава
ПРИЛАГАНЕ НА КС

Когато ти дотрябва отговор, решение или креативна идея, спри да мислиш за момент, като
фокусираш вниманието си върху вътрешното енергийно поле.

Екхарт Толе

Когато  спираш  мисленето  (и  постоянстваш  в  това),  накрая  достигаш  до  област  на
съзнанието, под или зад мислите... и до осъзнаването на един много по-всеобхватен Аз, от този,
на който сте свикнали.

Едуар Карпентие

ЕЛЕМЕНТАРНА КС
Процесът, който научи от горните страници, е елементарна Квантова синхронизация (КС). Тя

е основата за всички приложения на КС. Това е всичко, което ти трябва, за да си самоосъзнат. Но
ако искаш да прилагаш КС в други области на живота си - като подобряване на взаимоотношения
с  хората  и  елиминиране  на  физическа  болка  -  ще  трябва  да  се  научиш  да  прилагаш  този
елементарен процес към нормалните всекидневни ситуации, особено ако искаш да помогнеш на
другите  също  да  се  радват  на  силата  на  новооткритото  ти  самоосъзнаване.  Ще  обясня  по-
специфичните приложения на КС в съответните глави, но ти ще искаш буквално да подадеш ръка
и да помагаш на другите. Да правиш КС за други хора е вълнуващо и страшно забавно, затова ще
ти предложа няколко общи правила, които ще отворят за света твоето самоосъзнаване.

ФИЗИЧЕСКА КС
Когато  искаш  да  споделиш  КС  с  други  хора,  можеш  да  го  направиш  физически  или

дистанционно. Физическата КС означава, че физически докосваш партньора си, а Дистанционната
КС означава, че изобщо не го докосваш. Съвсем просто е. Нека видим как се прави Физическа КС.
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Приближи се спокойно към партньора си и му кажи, че ще го докосваш леко. Може да кажеш,
че целият процес ще трае от няколко секунди до няколко минути. Като обяснение може да им
предложиш нещо такова:

Покоят е универсален лекар. Всяко нещо, за да се излекува, трябва да е в покой. Колкото по-
дълбок е покоят, толкова по-дълбоко е лечението. Аз съм се научил да прилагам процеса на КС,
който ще позволи на тялото ти да изпита много дълбок покой за много кратко време, което ще
позволи настъпването на дълбокото изцеление.

Сега постави ръка върху тялото на партньора си. Докосването ти трябва да е леко, както ако
пипнеш окото си е пръст. Когато го докосваш, недей да натискаш, масажираш или движиш ръката
си по какъвто и да било начин. Важно е да знаеш, че няма никакво значение къде точно поставяш
ръката  си.  Изцелението  ще  настъпи  дори  и  ако  изобщо  не  докосваш  човека.  Някои  хора
предпочитат  докосването,  други  -дистанционния  метод.  Може  би  понеже  съм  се  занимавал  с
хиропрактика,  аз  предпочитам докосването с  ръка,  когато е  възможно.  Любимите ми места са
врата, челото, кръста и гръдния кош под шията. Правя го по навик, а не защото това по някакъв
начин помага на изцелението. Чистото осъзнаване не се нуждае от моята помощ. Просто допри до
човека двете си ръце и му кажи да не се опитва да помага по никакъв начин. Кажи му; „Остави
умът ти да прави каквото си иска."

Щом ръцете ти са плътно, но нежно поставени върху тялото на партньора, направи процеса на
КС.

И  после...  ами  това  е  всичко.  Не  трябва  да  правиш  нищо  друго,  освен  КС.  Поддържай
осъзнаване на Благочувството или чисто осъзнаване, или каквото друго е в ума ти, точно както
току-що научи. Помни, че ти не лекуваш, нито създаваш енергия, която да лекува. Ти не правиш
нищо  друго,  освен  КС.  Направо  е  страхотно.  Докато  неговата  система  тяло/ум  минава  през
метаморфоза с огромни пропорции, ти просто си потопен в благодат. Има ли нещо по-хубаво от
това?

Може понякога да преместваш ръцете си, но не твърде често, защото на партньора ти може да
му стане малко неудобно. Може да преместиш първо едната ръка, после другата, но не мести и
двете едновременно. Когато приключиш със сеанса, просто отстъпи назад.

По време на сеанса партньорът ти може да започне да се полюшва като дърво при лек ветрец.
Внимавай да не падне. КС е изключително релаксираща и тялото му може да поиска да заеме
някаква странна позиция, докато физическите възли в мускулните му влакна се отпускат. Просто
го подкрепяй да не падне.

Веднъж посетих  едни приятели  на  тяхно  мероприятие  за  алтернативно  лечение.  Те  имаха
кирлианов фотоапарат, който заснема цветовете около хората, съответстващи на изпитваните от
тях емоции. Една жена тъкмо си беше направила снимка и ми показа разноцветните мехурчета и
балончета около главата и раменете си. Попита ме какво практикувам и й казах КС. Като чуят
това, най-честата реакция на хората е бързо да смръщят чело, последвано от блудкава усмивка и
сконфузено: „А, добре" И тази жена не направи изключение, затова предложих да й покажа какво
правя. Щом я докоснах, веднага тръгна да пада назад. Ако не бях подготвен, щеше да се стовари
много лошо на пода. Помогнах й да се отпусне и две минути по-късно я изправих на крака. Каза,
че се чувства добре и приятелите ми с кирлиановия фотоапарат предложиха да я снимат отново.
Този път на снимката имаше само един цвят: плътна златна дъга от рамо до рамо. Аз не съм
експерт по кирлианови цветове, но тя и приятелите ми смятаха, че промяната към добро е доста
поразителна. С което искам да кажа, че ако не бях готов да я хвана, можеше да се удари много
лошо  при  падането.  Това  е  екстремен  случай,  тъй  като  99%  от  хората,  получаващи  КС,  се
олюляват леко, докато мускулите и емоциите им се освобождават от стреса.

ДИСТАНЦИОННА КС
Дистанционната КС е същата като Физическата КГ само дето не докосваш партньора. Ако сте

в една и съща стая,  можеш да избираш коя от двете да приложиш. Но ако партньорът ти е  в
съседния  щат  на  гости  на  леля  си  Тили  и  триногото  й  куче  в  щраусовата  ферма,  тогава
Дистанционната КС е единственият ти вариант. Ето как да прилагаш Дистанционна КС.

Когато  правиш  КС  от  разстояние,  трябва  да  накараш  партньора  да  седне  спокойно,  със
затворени очи и да остави ума си да прави каквото поиска. Кажи му колко дълъг ще е сеансът и го
накарай след приключването му да ти изпрати имейл или да ти се обади по телефона. Важно е да
ти се обади, защото може да иска да остане по-дълго в това блажено състояние или може да заспи
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и да се остави на въздействието на дълбокия лечителен процес. Добре е също да направиш пробен
тест  преди  и  след  сеанса,  независимо  дали  проблемът  е  физически  или  емоционален.  Ще  се
научиш как да правиш това в следващата част на тази книга.

Аз провеждам Дистанционни КС сеанси с хора от цял свят.  Понякога не знам нищичко за
човека, включително какво иска да излекувам или как се казва. КС пак работи. Това е, защото
чистото осъзнаване не е нито в неведение, нито зависи от посоки и разстояния. То си знае какво да
прави, защото е създало въпросния проблем и знае къде да отиде, защото вече е там. Аз съм само
свидетел на случващото се, независимо от напъните на егото ми да докаже обратното.

Дистанционната  КС е  страшно  забавна  и  е  еднакво  полезна  както  за  даващия,  така  и  за
получаващия. Жена ми, Мартина, лечебен масажист за професионални спортисти, се труди много
здраво за своите клиенти. След изтощително масажиране на някой атлет,  същинска планина от
мускули, тя плувнала в пот се втурва в офиса ми и ме сварва да работя дистанционно с клиент.
Седя си тихо в удобния тапициран фотьойл, потънал в блаженство. Докато минава покрай мен я
чувам как тихичко сумти, като че ли иска да ми каже: „Кога ли изобщо ще те видя да вършиш
нещо, дето да прилича на истинска работа."

Ако имаш добро въображение, можеш да си представиш, че партньорът ти е при теб в стаята
или че ти си при него, или че сте заедно в някоя въображаема сладкарница на чашка кафе и сеанс
по КС. Както и да е, във въображението си прави точно това, което щеше да правиш, ако човекът
беше при теб в стаята. Виж се да започваш точно както би го направил, ако човекът присъстваше
физически и после продължи с КС. Какво правиш с ръцете си не е важно. Да правиш КС обаче е
жизнено важно. Може също да използваш кукла като заместител на липсващия партньор. Сложи
ръце върху куклата, както би направил с партньора. Може дори да използваш собственото си тяло
за заместител. Най-лесният начин да го направиш е да седнеш и опреш длани в бедрата си или
нещо друго наблизо и после да направиш КС, Може да използваш снимки или да напишеш името
на човека на лист хартия. Заместителят може и да е друг човек. Просто прави на приятел това,
което би правил на партньора и тогава и тримата ще се изцелите. Накрая, може да правиш това,
което наричам „въздушна КС", точно както прави китарист, забравил китарата си вкъщи. Всички
тези помощни средства служат единствено да подпомагат ума ти. Затова не се заблуждавай, че ти
трябва снимка на човека или че трябва непременно да знаеш проблема,  за който му помагаш.
Просто помни, че чистото осъзнаване ще манифестира правилното изцеление в правилното време
и на правилното място. Ти можеш само да гледаш.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНА КС
Продължителната КС е точно каквото показва името й. Вместо да правиш КС за 1-2 минути,

правиш я за по-продължителни периоди, най-много до един час. Най-често Продължителната КС
се комбинира с Дистанционна КС. Аз обикновено провеждам 20-минутни сеанси.

Продължителната КС предлага на партньора - да не говорим за инициатора - шанс за по-дълго
излагане  на  чисто  осъзнаване,  отваряйки  системата  тяло/  ум  за  по-дълбоко  изцеление.
Продължителните периоди са най-подходящи за дълбоки душевни травми и хронични физически
болести.

Започни  Продължителна  КС,  както  правиш  в  нормалния  сеанс.  С  течение  на  времето  и
продължителното ти закотвяне в чистото осъзнаване може да откриеш, че умът ти се издига в
нивата на по-фината енергия и може да видиш фигурите на креативните целебни сили да се вихрят
и носят около теб. Тук може да получиш страхотни прозрения за това как работи вселената или да
откриеш решения на  тежки житейски  проблеми.  Може също да бъдеш посетен  от ангели или
безплътни учители и други интересни неща. В този момент трябва да устоиш на порива да се
заиграеш и откъснеш от чистото осъзнаване. Работата ти е да правиш КС, да осъзнаваш Благо
чувство то си и чистото осъзнаване. Всичко друго е само украшение. Ще спечелиш много повече,
отколкото  изобщо  си  представяш,  ако  се  застоиш  в  най-финото  умствено  ниво,  без  да  се
обвързваш с друго.  С ангелите  може да си поиграеш после,  обещавам ти.  С всички форми на
изцеление чрез КС ефектът ще продължава да се манифестира дълго след приключване на сеанса.
Дори  и  първоначално  да  изглежда,  че  нищо  не  се  е  случило,  след  20  минути  или  20  дни
изцелението ще е завършило. Аз често проверя-вам резултата непосредствено след сеанса. След
като поговоря още минута-две с партньора, правя втори тест и винаги има значително подобрение.
На един мой семинар имаше жена, която бе страдала от бучене в ушите в продължение на трийсет
години. Правих КС за около една минута и тя не получи промяна. Преди обяд пак я попитах и все
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още нямаше промяна. Същото се повтори и в края на деня. Три дни по-късно обаче ми се обади и
каза, че когато се събудила, бученето било 80% по-слабо и тя бе на върха на щастието. Така че
само напомням да не се влияеш много-много от резултатите. Чистото осъзнаване винаги работи,
но почти никога по начина, по който ние си мислим.

ОБОБЩЕНИЕ НА ПЪРВА ЧАСТ
Основният въпрос, който всеки от нас трябва да си задава, е: „Как да се освободя от нуждата

да контролирам?"
Проблемът е, че не ни трябва повече. Трябва ни по-малко. Всъщност трябва ни по-малко и от

това. Не ни трябва нищо.
Когато  към  идеята  за  Нищо  се  прибави  преживяването  на  Нищо,  ефектът  върху  нас  е

забележителен. Страданието е премахнато.
Егото  винаги  търси  да  прибавя  неща,  за  да  подсили  съществуванието  си.  Егото  създава

страдание.
Процесът на КС работи чрез изваждане. Той предлага на ума все по-малко и по-малко, докато

накрая остане Нищо.
Ти си чисто осъзнаване на Нищо, интервалът между мислите. Чистото осъзнаване е навсякъде,

непрекъснато.
Мислите се появяват спонтанно от чистото осъзнаване отвъд контрола на ума ни.
Мирът настъпва с осъзнаването, че нямаме контрол.
Когато живеем без желание да контролираме, не само печелим вътрешен мир, но и външно

просперираме.
Нашият Аз е уникален в цялото мироздание. Той е стъпил в двата свята; абсолютния океан на

чистото осъзнаване и многопосочните изяви на създадения космос. Той е напълно безвреден и
абсолютно грижовен.

Умовете ни не могат да разберат нито чие осъзнаване, нито Аза.
Пътят само създава илюзия за движение към освобождаване от страданието.
Постигането на цел не може да донесе траен мир
КС  всъщност  създава  липса  на  движение  с  познаването  на  чистото  осъзнаване.  Благо

чувството е Азът.
Благо  чувството  се  отразява  в  ума  като  радост,  мир,  покой,  тишина,  безпределна  любов,

блаженство, екстаз и т.н.
КС е самоосъзнаване, закотвяне на ума в радостта на Благочувството. Самоосъзнаването, КС,

обогатява живота на всички нива. Всеки може да прави КС.

Втора част 
КВАНТОВ ЖИВОТ

Към мен са изстрелвали и стрели на омраза, но те никога не са ме улучвали, защото някак си
принадлежат към друг свят, с който нямам абсолютно никаква връзка. Аз живея в тази самота,
която е болезнена в младостта, но сладка в зрелите години.

Алберт Айнщайн

Две птици, неразделни другари, кацат на едно и също дърво. Едната кълве плода, другата
гледа. Първата птица е личният ни Аз, хранещ се с радостите и мъките на този свят. Втората
е универсалният Аз, мълчалив свидетел на всичко.

Мундака упанишада

ОБЩ ПРЕГЛЕД
За  повечето  хора  научаването  на  Квантовата  синхронизация  (КС)  е  като  божествено

откровение.  Те  осъзнават,  че  въпреки  това,  което  родители,  учители,  приятели  и  обществени,
духовни и политически лидери са им казвали,  не трябва да се трудят здраво цял живот, за да
намерят  мира  и  охолството,  към  които  се  стремят.  Точно  обратното,  следването  на
конвенционалния  външен  или  вътрешен  път  в  повечето  случаи  кара  душата  да  крещи  за
изгубената  детска  невинност.  Когато  изпитат  КС  за  пръв  път,  повечето  хора  изпадат  в
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благоговение пред простотата и скоростта,  с която дълбоката релаксация и вътрешният мир се
материализират в тях и съпровождащото ги външно изцеление. Точно в този момент разбират, че
то винаги си е било у тях, търпеливо очаквайки да бъде забелязано. Какво абсолютно щастие най-
после да  осъзнаеш,  че  царството  божие е  в  самия теб  и не  трябва да  правиш нищо,  за  да го
получиш.

В тази част ще научиш как да се наслаждаваш на новооткритото си вътрешно осъзнаване,
докато  изпълняваш  обикновените  и  не  толкова  обикновените  задачи  на  всекидневието.  Ще
научиш как  да  осъзнаваш чистото  осъзнаване  докато  пътуваш,  докато  се  храниш,  разхождаш,
правиш любов, спиш и много други. Ще научиш как да изцеляваш свои и чужди емоционални
травми  и  да  прилагаш  успокояващия  балсам  на  чистото  осъзнаване,  за  да  намаляваш  и
елиминираш физическата болка и проблемите. В началото на практикуването на КС ще започнеш
да  придобиваш  чувството,  че  си  си  у  дома.  Т.е.  ще  усещаш,  че  природата,  хората  и  дори
неодушевените предмети споделят с теб общата връзка на осъзнаването. Навсякъде ще срещаш
приятелство. Егото ти ще се издигне над индивидуалната нужда за власт и ще се отпуснеш в дълго
отричаната роля да си изцяло човек.

С течение на времето сетивата ти ще се пренастроят и всичко ще ти се вижда някак по-меко,
като профирно блещукане, като че ли всичко е живо. И то наистина е живо с осъзнаване. С пр е
настройването на сетивата ще откриваш радост на най-неочаквани места: мъртвото листо, мъчещо
се  да  се  освободи от  клона,  за  да  се  завърне  на  земята,  гърбицата  на  бездомника,  докато  се
настанява на тротоара или парата,  надигаща се от капака на колата,  докато чакаш заклещен в
улично  задръстване.  Чистото  осъзнаване  е  навсякъде.  На  колкото  повече  места  го  откриваш,
толкова по-изненадано ще откриваш собственият си Аз да ти отвръща с усмивка.

Следващите  глави  във  втора  част  са  разделени  на  четири  подраздела:  Ум,  Тяло,
Взаимоотношения  и Всичко останало.  Групирането е грубо  и някои неща ще се припокриват.
Предлагам  ти  първо  да  прочетеш  осма  глава,  Изцеляване  на  негативните  емоции.  Тази  глава
задава тона и предлага допълнителна информация, която ще се ползва в останалите глави. После
чети в каквато последователност искаш. Препоръчвам ти да прочиташ всяка глава изцяло, след
което да правиш приложеното към нея упражнение за КС. След няколко дни прилагане на КС,
прочети главата отново. Това ще ти помогне да премахнеш всякакви усилия или промени, които
без да искаш си позволил да се промъкнат в практиката  ти.  Помни,  че силата  на КС идва от
простотата  й.  Колкото повече прибавяш към нея  или мислиш за  нея,  толкова повече ще губи
ефективността  си.  Колкото  по-малко,  толкова  по-добре;  а  най-добре  е  Нищо.  Усилието  или
опитването са обратното на КС. Така че златното правило е: „Ако не е лесно и не се забавляваш,
значи не правиш КС"

Готов ли си? Искаш да спра да жестикулирам, да назидавам и да ти досаждам? Какво чакаш
тогава? Отгърни страницата и отвори вълнуващата, вдъхновяваща нова глава на живота си.

ПЪРВИ РАЗДЕЛ: УМЪТ

Осма глава
ИЗЦЕЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ЕМОЦИИ

Идеално, изгубил си всяка надежда.
Франк Кинслоу, „Отвъд щастието"

Колкото по-силно се бори умът да се отърве от болката, толкова повече я засилва.
Екхарт Толе

По рефлекс завъртам глава към звука на паднала чиния, а после бавно връщам поглед към
жената срещу мен. Седим на малка мраморна маса в модерно кафене - спокоен оазис, посетен от
сутрешни дезертьори от хаотичния свят, отделен само с една стъклена витрина, очакващ ги, както
баща чака раждането на детето си.

Жената ми беше приятелка,  дошла в Сарасота за няколко седмици,  за  да попие лъчите на
милостивото зимно слънце. Говорехме си какво ни се е случило през годините. Тя ми разказа за
децата,  за  работата  и  здравословните  си проблеми.  Постави чашата  си на  масата  и  когато  ме

www.spiralata.net  – книгата четете благодарение на Дари Донева 34

http://www.spiralata.net/


погледна,  очите  й  бяха загубили блясъка,  който беше там само преди секунда.  Чаках.  Когато
наруши тишината, гласът й бе приглушен и настроението скръбно.

Каза истински загрижено:
- Ти казваш, че за да имаме вътрешен мир, трябва да загубим всяка надежда. Надеждата е

единственото, което имам, с този диабет... Ако загубя надежда, не ми остава нищо.
Какво му е лошото на нищото? - попитах. Тя ме погледна невярващо.
- Ако нямам нищо,  ще...  ще загубя  себе си. Самата мисъл ме кара да се чувствам празна,

изоставена, Тя като че ли се смаляваше пред очите ми, разпадаше се.
Да изгубиш надежда - сподели ми - е да се откажеш от живота! Хайде да си направим един

малък експеримент, а? - окуражих я.  - Само че ще трябва да ми вярваш и да направиш точно
каквото ти кажа.

Съгласи се, но много неохотно. Казах й да затвори очи. Тя сложи ръце на масата,  сключи
пръстите си и бавно спусна потрепващите си клепачи. Зад тях очите й играеха, отказвайки да се
поддадат на успокоителния мрак, който ги обвиваше. Казах й:

- Откажи се от надеждата. Нека на нейно място да остане само нищо. Какво чувстваш? След
няколко секунди взе да протестира:

Страх ме е... изнервям се... Ужасно ми е неприятно. Не обичам да правя такива неща.
Потрай още малко - окуражих я. - Кое е най-силното ти чувство?
Страх - рече тихо.
Вместо да се отвръщаш от страха, погледни го отблизо — посъветвах я меко. -Осъзнай го

остро. Докато го гледаш, той ще се промени. Какво става сега с него?
Първо се засили и исках да отворя очи - отговори ми. - Сега е като бледа сянка. Все едно, че

съзнанието ми е слънцето и страхът се разпръсква като мъгла! - Давай смело. Продължавай да
наблюдаваш страха си - окуражих я. След няколко секунди забелязах промяна в дишането й и
попитах:

Сега какво виждаш?
Нищо - рече.
Изпитваш ли страх?
Не, нищо не усещам.
А сега се съсредоточи върху нищото, както направи със страха. Какво усещаш?
Пълно спокойствие - рече тя малко изненадано. Тялото й бе отпуснато и лицето й сияеше.

Клепките й вече не потрепваха и очите й бяха спокойни. Явно бяха открили каквото търсеха.
Казах й да отвори очи и когато го направи,  устните й се разтеглиха в  широка,  спонтанна

усмивка. „Какво беше това?" — попита. Страхът е сянка, създаваща други сенки като тъга, ужас и
съжаление. В подсъзнанието сенките стават по-тъмни, когато съзнателният ум се отвръща от тях.
Надеждата  отклонява  ума  от  настоящето,  дето  живее  мирът,  и  го  кара  да  живее  в  бъдещето.
Надеждата,  както  бъдещето,  е  илюзия.  Надеждата,  както  и  щастието,  е  обусловена.  Мирът  е
безусловен и вечно присъстващ. Безусловен означава,  че не е свързан с неща,  идеи и чувства;
свободен е от агонията на противоположности като правилно и грешно, раждане и смърт. Нищо
също е безусловно и свободно от противоположности. Нищо е първообразът на мира. Нас не ни е
страх от нищо. Страх ни е от идеята за нищо. Мирът е филмовият екран, върху който се наслагват
тези сенки, за да създадат илюзията за живот. Ако тихо се взираш, ще проникнеш през фантома на
страха и призрачните му изчадия до мира, който свети точно зад тях. Мирът винаги е там, на фона,
като любеща майка, гледаща играта на детето си.

Тази сутрин говорихме за много неща и времето за раздяла дойде неусетно. Изправихме се и
огледахме все още препълненото с хора кафене.

Казах на приятелката си: „Ти пак имаш диабет, но без да храниш надежда, ще си в мир с
него."

Тя се усмихна широко и силно ме прегърна. После се обърнахме и прекрачихме стъклената
врата, за да прегърнем хаоса зад нея.

Дори  и  в  претъпкан  ресторант,  пълен  новак  може  да  осъзнае  чистото  осъзнаване.  Защо?
Защото това е най-естественото състояние на съществуване на човешкото същество. Това говори
ли ти нещо за това как повечето от нас живеем живота си? Ние сме изгубили пътя си, но чистото
осъзнаване е като фар, излъчващ мир от всяко създадено нещо.
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В разговора ни в кафенето фарът беше страх. Страхът е мир. Правилно прочете. Мирът живее
във всички емоции — негативни или позитивни. Това, което обикновено правим, е да се отвърнем
от негативното и да търсим утеха в позитивното. Това е естеството на живота. Само че, когато се
отвърнем от негативна емоция като страх, гняв, скръб, тревога или вина, ние всъщност засилваме
интензитета  и  продължителността  на  това  чувство.  Знам,  че  звучи  контраинтуитивно,  но  ако
искаме да се освободим от разрушително чувство, не трябва да го пренебрегваме или да бягаме от
него. Нито пък трябва да отиваме в другата крайност и да му обявим война. Това само ще окопае
още по-дълбоко чувството, за да е в безопасност още дълги години напред.

Какво тогава можем да направим? Как да неутрализираме силата на негативните емоции? С
един прост гениален ход можем да свием негативното влияние на емоциите като изпразнен балон.
Нито  се  отвръщаме  от  тях,  нито  им  обявяваме  война.  Заемаме  неутралната  наблюдателска
позиция, само че с едно много съществено допълнение. Наблюдаваме от безопасността на Аза.
Обвити в одеяло от блаженство, физиките ни са защитени от емоционални травми.

Никаква негативност  не  може да  проникне  в  ум,  настанен  напълно в  Аза.  Невъзможно е.
Съмняваш ли се? Е, нека тогава го подложим на проверка.

Настани се удобно в стол и затвори очи. За този пръв път ще е по-добре да избереш някой по-
малък  проблем,  а  не  най-голямата  емоционална  травма  в  живота  си.  Скоро  ще  стигнеш и  до
големите проблеми и ще го правиш с удоволствие.

А сега извикай в ума си негативна ситуация, спомен или чувство. Може да е нещо скорошно,
може да е от детството, няма никакво значение. Съсредоточи се върху едното или повече чувства,
съпровождащи ситуацията.  Нека да  станат колкото може по-силни и когато станат  най-силни,
оцени  ги  по  скалата  от  1  до  10,  където  10  означава  абсолютно  нетърпимо.  Щом веднъж  си
определил числото, отговарящо на силата на чувството, освободи се от спомена.

Сега прави Квантова синхронизация (КС). Наблюдавай мислите си с чиста невинност, точно
както  се  научи  да  правиш  в  първия  сеанс  на  тази  книга.  Помни,  че  емоциите  са  мисли.
Наблюдавай своите  мисли/емоции,  докато те утихват и започват да намаляват интензитета  си.
Наблюдавай  как  напълно  изчезват,  отстъпвайки  място  на  Благо  чувството.  Съзнателно
идентифицирай благо чувството си и гледай как то се променя в мисли или в друго Благо чувство,
или просто изчезва. Прави това в продължение на 2-3 минути. Ти сам ще усетиш кога да спреш.
След това отново извикай спомена за неприятната емоция — същата, която избра в началото - и я
оцени по  скалата  от  1  до  10.  Ще откриеш,  че  негативното  влияние  на  спомена  е  значително
намаляло или напълно е изчезнало! Най-честият отговор е: ,Дори не мога да изпитам чувството,
свързано с този спомен,"

Негативните  емоции  са  сенки,  които  се  усилват  в  ума  ти,  когато  се  бориш с  тях  или  се
отвръщаш от тях. КС е като лампа, прикрепена към реостат. Когато запалиш лампата в тъмна стая,
сенките  изтъняват  и  изчезват.  Докато  светлината  на  чистото  осъзнаване  грее  в  ума,  вредните
емоции се разсейват като безвредни видения, каквито всъщност са. Квантово синхронизираният
ум става лек и жив и пълен с радост.

ГНЕВНИ ИЗБУХВАНИЯ
Ние, разбира се, току-що неутрализирахме вредни емоции, изолирани в безопасна обстановка.

Какво  обаче  става,  когато  емоции  като  гняв  ни  връхлетят  и  ни  извадят  от  контрол?
Практикуващите КС са човеци. Всъщност те са по човеци от преди, когато не са били съединени
отново с Аза си. А да си човек означава да изпитваш целия диапазон на чувствата,  докато си
самоосъзнат.

„Но  -  ще  възразиш  -  това  не  е  ли  конфликт?  Как  може  хем  да  си  самоосъзнат,  хем
едновременно да си ядосан или тъжен?"

Въпросът ти е добър. Помниш ли, когато казахме, че благият светец с бавните премъдри слова
е само един от всичките видове светци? Светците са всякакви по външност и поведение, също
както несамоосъзнатите хора. (Не мисля, че тази дума съществува, но разбираш какво искам да
кажа.)  Започни да  гледаш на  себе  си като  на  светец,  поне  когато  се  самоосъзнаваш.  Щом се
самоосъзнаваш, значи си светец, така че не се опитвай да се убеждаваш в друго.

Когато си напълно самоосъзнат, ще забележи, че продължаваш да имаш всичките си чувства -
харесване и нехаресване, предпочитания и желания - но те са само точици на екрана на радара;
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концентрични вълнички в океана на чистото осъзнаване. Въпросът е какво да правиш, когато за
момент си забравил Аза си и си завладян от емоция като тъга или гняв?

Ако гневът те победи, какво да правиш? Нищо. Ако те е стиснало в огнения си юмрук, няма да
можеш да направиш нищо, докато захватът му не се разхлаби малко. Ако се опитваш да спреш яда
си или започнеш да се чувстваш виновен, че си му позволил да те завладее,  само ще влошиш
нещата, защото когато тези чувства вилнеят в пълната си сила, няма как да ги спреш.

Каквато и емоция да те завладее, не се бори с нея - само наблюдавай. Колелата на страха,
тревогата и съжалението се въртят вихрено, но чистото наблюдение от твоя страна,  повече от
всичко  друго,  което  можеш  да  направиш,  ще  причини  забавянето  на  хода  им.  Все  едно  да
попаднеш в  буря.  Просто стоиш,  където  си  и  чакаш да  се  появи пролука  в  облаците.  Когато
облаците на емоционалната буря започнат да се разпръскват, можеш отново да направиш КС и
емоционалните облаци ще се разтворят като мъгла под обедното слънце.

Редовното  практикуване  на  КС  ще  намали  значително  интензитета  и  честотата  на
емоционалните  травми.  След време и  ти,  като Далай Лама,  ще откриеш,  че  гневните  вълни в
емоционалната буря са станали само кръгли вълнички в спокойно езеро.

ДА ПОМАГАШ НА ДРУГИТЕ
Ще  останеш  изненадан  от  себе  си,  когато  прилагаш  КС  на  други  хора,  изпитващи

емоционален дискомфорт. КС изважда емоцията от травмата, като оставя само безсилен импулс,
маркиращ мястото, на което някога е процъфтявало страдание.  Ето как да прилагаш КС, за да
помагаш на други  хора с  емоционални проблеми.  По същия начин,  както направи за  себе си,
накарай партньора ти да затвори очи и да засили чувството колкото може повече, като накрая го
оцени по скалата 1-10. През това време може са стоиш прав или седнал както ти е по-удобно.
После постави ръце върху партньора си. Няма значение къде по тялото му или дали използваш
върховете на пръстите,  дланите, гърба на ръката и т.н. Аз предпочитам да използвам пръсти и
длани. Също така поставям ръцете си върху врата, кръста, челото и горната част на гръдния кош
на партньора си. За това няма никаква причина,  освен че ми се е превърнало в навик и то по
никакъв  начин  не  влияе  на  ефективността  на  изцелението.  Практикувай  Емоционална  КС  по
начин, който да е удобен и за теб, и за партньора ти. Прави това в продължение на 2-5 минути и
после  накарай  партньора  отново  да  оцени  силата  на  чувството.  Ако  работиш  дистанционно,
предварително му кажи да се самооцени след приключването на сеанса.

Емоционалната  КС е  особено ефективна,  когато  се  използва  Продължителна  КС.  Увеличи
времето на сеанса и гледай да оставиш достатъчно време на партньора за преход от дълбокия
покой на КС към активния свят, в който отново ще влезе.

МАЛКО ЗА НАМЕРЕНИЕТО
Напоследък се проявява голям интерес към намерението, особено във връзка с техниките за

енергийно лечение. Някои подчертават, че намерението е най-важното и следователно трябва да
бъде много прецизно формулирано. Други казват, че намеренията трябва да са безстрашни или
пълни  с  любов.  Има  всякакви  правила  и  ограничения  за  намеренията.  Идва  момент,  в  който
толкова правила управляват в каква рамка да поставиш намеренията си, че човек започва да се
чуди какво да прави. Изглежда също, че колкото повече лечебната техника се обляга на контрол,
толкова поточно трябва да бъде намерението. Например ако искаш нова къща, ще те накарат да си
представиш къщата,  която искаш, до най-дребния й детайл,  та чак до цвета на електрическите
ключове и скърцането на градинската порта.

Хора, прилагащи техники, основаващи се на намерение, често ме питат как трябва да бъде
структурирана Квантовата синхронизация. Отговорът е прост: намерението се подразбира. Това
означава, че или ти, или партньорът ще ти даде намерението като просто ти каже какво има за
оправяне. Когато някой дойде при теб и ти каже: „Боли ме коляното", и на двамата ви е пределно
ясно, че целта е да се премахне болката. Това е намерението - просто, кратко и ненатрапващо се.
То е само мигновена мисъл като „Болката изчезна". Понеже КС не е енергийна лечебна техника,
не ни трябва да се интересуваме толкова от намерението. Всъщност изобщо не ни трябва да знаем
какъв проблем мъчи партньора ни. Това е особено очевидно, когато работим с Емоционална КС.
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КС не е енергийна техника, но тя произвежда енергия; иначе няма да има никакво изцеление
или подобрение на финансите или взаимоотношенията ни. Въпросът е, че практикуващият КС не
работи на енергийно ниво. Той изобщо не работи, щом процесът на КС започне.

Когато искаш да планираш пътуването си през непознат град, трябва да си много прецизен.
Трябва  сам  да  съставиш  плана  си,  да  си  подсигуриш  достатъчно  бензин  и  колата  ти  да  е  в
изправност.  Когато  започнеш  пътуването,  трябва  да  следиш  времето,  метеорологичната
обстановка,  трафика,  пътните  знаци  и  основните  ориентири,  докато  шофираш  в  непозната
обстановка. Или можеш да си наемеш такси да те откара където искаш, докато ти си седиш и се
наслаждаваш на пътуването. Чистото осъзнаване е нашето такси. То знае къде искаме да отидем и
как най-добре да ни отведе там.

Девета глава
КРЕАТИВНОСТ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРЕАТИВЕН БЛОК

Страшно  много  хора  си  мислят,  че  мислят,  докато  всъщност  само  пренареждат
предразсъдъците си.

Уилям Джеймс

Ние знаем собствената си съдба точно толкова, колкото и чаеният лист знае съдбата на
Иточноиндийската компания.

Дъглас Адамс

Някой има ли някаква представа откъде идват идеите? Искаш ли да ти подскажа? Идеите са
мисли,  нали?  А  мислите  идват  от...  чисто  осъзнаване.  Следователно  и  идеите  идват  от  чисто
осъзнаване. Идеите са като форма на креативност и затова по необходимост трябва да идват от
източника на цялото творение. Логично е, че ако искаме да сме по-креативни, добре ще е да се
приближим до чистото осъзнаване. Колкото и странно да звучи в началото, по-малко действие
(покой)  е  трамплинът  за  действие.  Виждаме  този  принцип  навсякъде  около  нас,  само  че
обикновено  се  фокусираме  само  върху  активната  част.  Първо  например  спим,  а  после
преминаваме към действия. Сърцата ни бият на почивки, очите ни примигват и се отварят, има
пауза  между  всяко  вдишване  и  издишване.  Земята  почива  през  зимата  и  се  чудя  дали
разширяващата се вселена няма някой ден да се задвижи в обратна посока и да се свие обратно до
пълно и абсолютно осъзнаване.

Има и още един очевиден принцип на работа и почивка:  колкото по-дълбока е почивката,
толкова  по-динамична  е  дейността.  Най-очевидният  пример  е  сънят.  Когато  сънят  е  лек  и
неспокоен,  на  другия  ден  не  се  представяме  в  най-добра  форма.  Този  принцип  може  да  се
интерпретира  и  в  смисъл на  посока,  като  кажем,  че  ако  искаме  да  упражним влияние  в  една
посока, трябва първо да направим нещо в противоположната. Обикновено не гледаме на живота
по този начин, но простата проверка ще покаже очевидността му.

Ако например искаш да станеш от стола, на които в момента си седнал, какво ще е първото ти
действие? Ще натиснеш надолу с ръце и крака, за да се изправиш, нали? Ако искаш да построиш
небостъргач, първо ще трябва да изкопаеш голяма дупка. Ако искаш да зачукаш пирон, първо ще
замахнеш с чука в обратната посока. Ако искаш стрелата ти да уцели, първо ще опънеш тетивата
назад.

Ако  искаш  да  построиш  по-висок  небостъргач,  да  забиеш  по-дълбоко  пирона  или  да
изстреляш стрелата още по-далеч, ще трябва да изкопаеш още по-дълбока дупка, да вдигнеш още
по-високо чука и да издърпаш стрелата още по-назад. Можеш да си представиш какво ще стане с
двайсететажна сграда, ако основите й са дълбоки само двайсет сантиметра.

Чистото осъзнаване е възможно най-пълната почивка. Осъзнаването на чистото осъзнаване ще
предизвика  възможно  най-динамичната  активност.  Чистото  осъзнаване  се  намира  също  в
противоположната посока на всяка дейност. Помни, че чистото осъзнаване е не-дейност и затова е
по-малко от всяка дейност, която извършваш. Най-пълната почивка и най-динамичната дейност
идват от осъзнаването на чистото осъзнаване.

Всичко  това  е  съвсем  очевидно  и  интуитивно,  но  когато  опре  до  креативност,  изглежда
напълно пренебрегваме този принцип. В повечето случаи умът ни ръмжи като мотор по много
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активен начин.  Изстрелваме мисъл подир мисъл,  ден подир ден,  година подир година,  докато
накрая системата тяло/ум се разтвори отново в океана на осъзнаването, от който е роден. През
целия  си  живот  не  обръщаме  внимание  и  не  зачитаме  чистото  осъзнаване  и  ролята  му  за
креативността, макар че без него няма нито създаване, нито креативност.

Ставаме по-креативни по същия начин, по който стреляме с лък. Издърпваме стрелата назад и
назад, докато тетивата се опънат докрай и застанат неподвижно. В този момент стрелата не се
движи, но е пълна с потенциал. А какво трябва да направи стрелецът, за да уцели десетката на
мишената? Всичко, което трябва да направи, е да се прицели и да се отпусне. Щом стрелата е
напълно изтеглена назад, в покой и правилно насочена, всички физически сили се обединяват в
подкрепа на безпогрешния й полет право към десетката.

Креативните идеи извират от съзнанието на обтегнат докрай и настанен в покоя на чистото
осъзнаване  ум.  Съзнанието  на  хаотичния  ум  не  е  обтегнато  докрай  и  в  резултат  мислите  и
действията са слаби. Не трябва да търсиш далеч, за да видиш колко нормално е станало нашето
безчувствено,  ирационално  и  вредно  поведение.  Действията  на  хаотичния  ум  са  все  едно  да
дръпнеш стрелата само няколко мижави сантиметра назад и да я пуснеш да лети. И тя ще цопне
мизерно  в  краката  на  неефективния  стрелец.  Моят  приятел  Дон и аз  веднъж се  записахме  на
стрелба  в  колежа.  Той  имаше  страшни  проблеми с  всичките  финомоторни  умения,  нужни  на
стрелеца Инструкторът, който есенно време работеше като треньор по баскетбол, нямаше и капка
търпение с хора, които не показват поне мъничко спортни заложби. Непрекъснато показваше на
цялата група грешките на Дон, като понякога крещеше с цяло гърло и размахваше ръце, като че ли
е в разгара на баскетболния сезон.

Един ден инструкторът беше в особено истерично настроение и си постави за цел да ни накара
да стреляме с перфектна точност. Стрелите на повечето от нас паднаха на земята около мишената,
а няколко щастливци дори успяха да ги забият, макар и много далеч от центъра. Този ден Дон бе
особено решен д направи учителя си горд като уцели право в десетката. Той опъна силно лъка,
задържа дъха си,  ръцете  му трепереха  като крачетата  на  новородено теленце.  Ние безучастно
наблюдавахме как Дон се прицели и пусна стрелата. За съжаление, тя падна безсилно в краката му,
а лъкът се изтръгна от ръцете му, отскочи напред, завъртя се и се приземи на цели четири метра
пред него. Инструкторът, с почервеняло лице изхвръкнали от орбитите очи, вдигна отчаяно ръце и
с гневна крачка напусна стрелбището. Всички бяхме безумно благодарни на бездарния стрелец, че
отклони от нас гнева на инструктора и съкрати тренировката ни. Ще ми се да имам някаква голяма
и важна поука  с  тази история,  но нямам.  Просто пишех за  стрелба с  лък,  когато този спомен
изникна в главата ми и си помислих, че мога да го споделя. Да оставим Дон и лъка и стрелите му
на стрелбището и се върнем обратно на въпроса за креативността.

Всички тези думи за идеи и слаби мисли и вървене в противоположната посока, за да намериш
удовлетворение са много хубави, но имат ли някаква практическа стойност? Да! Ние можем да
станем по-креативни или всъщност да позволим на креативността да тече през нас по-свободно,
когато осъзнаваме чистото осъзнаване. За радост, вече знаем как да правим това. Но малко по-
фина настройка няма да ни навреди. Нека разгледаме по-подробно как да вдъхновяваме по-голяма
креативност в живота си.

КОГА ДА ПОСЕЕМ СЕМЕТО НА КРЕАТИВНОСТТА
Активният  ум  сее  семена  целодневно.  Наричаме  ги  желания.  Ако  достатъчно  дълго  се

заслушаш  във  вътрешния  си  диалог,  ще  откриеш,  че  всичко  е  преценки  и  желания.  На  по-
повърхностното и слабо ниво на съзнателния ум много мисли са насочени към това какво искаме и
как да го получим. Това е така, защото на това ниво сме изолирани от осъзнаването на чистото
осъзнаване и гледаме навън за реализиране на себе си в неща, хора, събития и идеи. На това ниво,
колкото  и  силно  да  е  желанието,  действието  ще  бъде  слабо  и  изпълнението  на  желанието  -
неосъществимо; или ще се осъществи след страшно много труд и усилие на волята.

Установеният в чистото осъзнаване ум няма кой знае колко желания, освен неща, които са от
полза  за  всички.  Думата  желание  всъщност  е  твърде  силна.  Тези  импулси  са  по-скоро  като
предпочитания.  Вместо  да  си  казва:  „Ще съм дяволски  щастлив,  ако  притежавам тая  червена
спортна кола", улегналият ум ще си мисли „хубава е" и ще може да й се наслаждава просто така,
без да има нужда да я притежава. Този подход спестява доста разходи за изплащане на вноски,
бензин  и  застраховки.  Така  че  много  от  силните  желания  на  активния  ум  са  удовлетворени
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незабавно,  просто чрез  слизането  под нивото на  хаотичната  умствена  дейност  и  потъването  в
дълбините на чистото осъзнаване.

Ако имаш артистични наклонности и обичаш да рисуваш, да пишеш, да слушаш музика и да
танцуваш,  вече  знаеш  какво  е  да  си  в  „зоната",  С  Квантовата  синхронизация  можеш  да
преодолееш тези угнетяващи периоди, когато изкуството ти страда от намален креативен поток.
Писателите го наричат „писателски блок".  Никога не съм го имал. Понякога се пооплитам как
точно  да  се  изразя  или  просто  не  ми  се  пише,  но  седна  ли,  пиша.  Защо?  Защото  оставям
съдържанието  да  тече  от  чистото  осъзнаване  през  Благочувството  ми  и  тогава  „аз"  просто
записвам какво е там. Ако си в креативен застой, прави КС всекидневно и често и бъди по-активен
от обикновено. Разходи се или иди да потанцуваш, а после седни тихо и прави КС. Ще останеш
силно изненадан как креативните сокове отново ще рукнат.  Може дори да ти се наложи да си
носиш книжни салфетки, за да попиваш излишния сок.

Ако работиш върху математически или инженерен проблем, механиката на креативността е
съвсем същата. Запознай се с подробностите на задачата и после ги остави на тихата подреденост
на Благочувството. Аналите на науката и технологията са претъпкани с примери за открития на
индивиди, открили решение на проблемите, докато са си мечтали или просто са ги виждали в съня
си.  Фредерик  Кекуле,  откривателят  на  бензиловия  пръстен,  с  месеци  се  опитвал  да  открие
молекулната структура на бензола. Накрая се отказал и седнал изтощено в креслото пред камината
си.  Умът  му вече  не  се  блъскал  да  реши проблема,  само гледал  как  пламъците  мързеливо  се
извиват и облизват припукващите дърва. И тогава, в това състояние на покой, отговорът го осенил.
Той гледал  как  пламъкът  се  извива  към  себе  си,  както  змия,  налапала  опашката  си,  „Аха  —
помислил си Кекуле, - бензолът е пръстен," И се оказал прав.

В  спокойния  ум,  настанен  в  подредената  неподвижност,  отговорът  приел  форма  и  се
промъкнал в незаинтересованото съзнание на Кекуле. Той извадил късмет да седи прел онзи огън
при онези обстоятелства.  Ти си много по-късметлия от него. Ти имаш КС. Можеш да посетиш
чистото осъзнаване и да се къпеш в пълнотата на Благочувството, докато жизнените сили бързат
да свършат каквото ти трябва

Затова помни, когато се сблъскаш с труден проблем от каквото и да било естество, разгледай
го цялостно,  после  прави  КС.  Когато  осъзнаваш Благочувството  си,  помисли си  спокойно,  че
решението ще дойде и после чакай безучастно в тази пълнота пристигането на отговора

ДА ПОМАГАШ НА ДРУГИТЕ
Ако други хора имат креативна криза, можеш да помогнеш. Просто ги накарай да мислят за

това, което искат да постигнат, а после направи КС. Най-добрият сценарий може да е Продължите
лен-Дистанционен КС сеанс, но това зависи изцяло от личните обстоятелства. Дистанционно или
не, Продължителната КС вероятно ще е най-бързият път към свободно изливащата се креативност.
Ще забележиш, че твоята креативност също се подобрява.

ВТОРИ РАЗДЕЛ: ТЯЛОТО

Десета глава
ИЗЦЕЛЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА БОЛКА

На днешния ден не му трябва героизъм, а изцеление.
Уорън Г. Хардинг

Във  всеки  един  момент  здравето  ти  е  общата  сума  на  всички  импулси,  позитивни  и
негативни, владеещи съзнанието ти.

Дипак Чопра

Да можеш да лекуваш тялото без нищо повече от чисто осъзнаване и леко докосване може да
прилича  на  научна  фантастика,  но  е  абсолютно  сигурен  факт  и  буквално  е  на  върховете  на
пръстите  ти.  Квантовата  синхронизация  (КС)  е  вълнуваща  иновация  в  човешкото  съзнание,
стимулираща  бързо,  дълбоко  лечение  само  за  секунди  или  минути.  Ако  си  спортен  треньор,
физиотерапевт,  масажист  или  какъвто  и  да  било  професионалист,  свикнал  с  традиционните
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техники на мануалната терапия, приготви се да се изумиш. Ако си лекар, остеопат, ако работиш в
екип за спешна медицинска помощ, ако си хиропрактор, акупунктурист, медицинска сестра или
член на което и да било лечителско изкуство, приготви се да се изумиш. Ако си застраховател,
полицай, работеща майка или каквото и да е друго, приготви се да се изумиш. Защо? Защото КС е
изумителна.

Защо КС е изумителна? Защото ние вярвахме на своите учители, родители и приятели, когато
ни  казваха,  че  в  живота  има  ограничения.  Процесът  на  КС  е  отворил  пролука  в  бронята  на
неведението, нахлузена около въображението ни. Винаги сме имали способността да изцеляваме
дълбоко и преднамерено. Учили са ни на друго. КС отваря нов начин на мислене. Или, по-точно,
нов  начин  на  съществувание,  защото  единствено  осъзнаването  прави  всички  неща  възможни.
Казват,  че  резултатите  са  най-голямото  доказателство.  А  доказателството  за  целителното
осъзнаване се вижда най-ясно в човешкото тяло.

Ти вече си човек и следователно вече имаш „оборудването" да лекуваш физическите болести.
Оборудването,  за  което говоря, е способността  да осъзнаваш чистото осъзнаване.  Всички хора
имат това осъзнаване, но ти имаш нещо повече, което ще ти позволи да лекуваш веднага. Вече
знаеш КС. И само след няколко минути, само след няколко инструкции ще лекуваш навехнати
глезени,  главоболие,  болки  в  гърба,  възпалени  лакътни  стави  и  натъртени  пръсти  на  краката.
Ограничава те единствено въображението ти.

Преди да започнем, нека се ориентираме какво всъщност става, когато казвам, че „лекуваш".
Когато изпълняваш КС и премахнеш симптомите  на  ишиаса  или свиеш отока на  възпаленото
коляно, ти всъщност не лекуваш. Правиш КС и лечението става без никакво твое участие. Това е
единственият начин, по който може да работи, затова не започвай да пъчиш гърли и да подръпваш
важно тирантите си. Хората, в които провокираш лечебния процес, може и да искат да т виждат
като велик лечител, но не им позволявай. Ти си Нищо и това е най-големият комплимент, който
може да се направи на един човек. Векове наред сме си мислели, че можем да лекуваме и ето
докъде сме стигнали. Затова не се възгордявай и не пречи. Прави КС и остави лечението само да
върши работата си.

Ето един пример за това колко лесно може да се научи КС и колко ефективно може да бъде
дори първия път, в който го прилагаш. Рик ни разказва своята история:

Малко преди да чуя за КС установих, че един от шийките ми прешлени (СЗ или С4) беше
видимо изместен. Имах усещането, не някакъв напречен процес витае над дясното ми рамо. Това
бе придружено със силен световъртеж при лежане по гръб и при завъртане на главата наляво -
толкова силен, че имах чувството, че ще загубя съзнание. Страхувах се, че ако това стане, никой
няма да ме открие. Свалих си електронния вариант на книгата използвах себе си като обект.
Поставих  показалците  си  на  уречените  места  и  формулирах  намерението:  „Перфектно
подредени вратни прешлени и изчезване на световъртежа"Правих КС само две минути, после се
отказах. Тази вечер преди да си легна опипах врата си и с изненада установих, че прешленът се е
прибрал  доста  навътре!  Па  сутринта,  когато  се  събудих,  докато  все  още  лежах  по  гръб,
проверих отново. Шийният ми прешлен беше напълно наместен, но продължаваше да ми се вие
свят, когато обърнех глава наляво. Само че сега усещах остра болка в основата на черепа зад
лявото  ухо.  Някак  си  инстинктивно  разбрах,  че  това  е  източникът  на  световъртежа  ми.
Направих КС на това място и оттогава никога не съм имал световъртеж.

Правил съм КС с няколко приятели и останах много доволен от нейната ефективност.
Също така успях да помогна дистанционно и на мигрената на дъщеря си. Преживяването на

Рик не е необичайно. Получавам такива истории от целия свят. Най-невероятното е, че тази здрава
бариера  срещу  болка  е  толкова  естествена  за  човешкото  състояние,  че  може  да  се  научи  от
електронна книга.

Искам само да спомена нещо за прилагането на КС върху себе си. Някои хора имат по-малък
успех  с  правенето  на  КС  за  собствените  си  проблеми,  отколкото  с  болките  на  други  хора.
Причината е, че е по-трудно да се отдръпнеш и да оставиш Азът да си свърши работата, когато
сам работиш върху себе си, Това, което неизбежно става, когато правим КС за собствените си
физически оплаквания е, че ние все проверяваме да видим дали работи. Помниш ли аналогията със
семето? То никога няма да покълне, ако непрекъснато го изравяш и ти никога няма да оздравееш,
ако непрекъснато проверяваш дали има резултат. Просто прави КС и отдръпни ума си от това. Рик
направи КС на прешлена си и после си легна да спи. Това е най-доброто умствено отдръпване.
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Ако искаш да предизвикаш оздравително действие за друг човек, просто насочи съзнание в
желаната посока и натисни спусъка на пълното осъзнаване. Да речем, че се обадиш на приятелка и
я каниш да поиграете тенис. Тя отговаря, че не може, защото е стъпила накриво на бордюра и си е
навехнала  глезена.  Ти  казваш:  „Идвам  веднага."  Пристигаш  у  тях  и  я  сварваш  с  крак  върху
възглавничка, сложена на столче. Глезенът й е силно натъртен и отекъл. Казваш й да стане и да
направи няколко крачки, за да видиш колко силно е навяхването. Тя се изправя и се олюлява на
здравия си крак. Подпирайки се на рамото ти, плахо поставя болния крак на пода и се опитва да
пренесе малко тегло върху него. Изпищява и се сгърчва от болка и те гледа едно си ненормален да
я караш да ходи на този крак. Сяда си обратно с тежка въздишка и пораженческо изражение. Слага
крак обратно на столчето с възглавничката.

Ти придърпваш друг стол и сядаш до навехнатия глезен, нежно го обвиваш с ръце и после...
какво? Ти ми кажи. Вече го знаеш. Правиш КС, точно както научи в първата част на тази книга.
Това е, това е всичко, край на историята.

С  ръце  върху глезена  намери  мислите  си  и  ги  гледай,  докато  се  забавят  и  спрат.  Тогава
Благочувството  ти  ще  се  разнесе  в  съзнанието  ти.  Осъзнавай  спокойно  Благочувството  или
мислите или Нищото на чистото осъзнаване, каквото се представи в ума ти. Докато правиш това,
изцелението  тече.  Точно така;  само за  минути  ще усетиш отокът  да  спада  под пръстите  ти  и
тъмносиньото  оцветяване  ще  започне  да  избледнява.  Докато  продължаваш  да  наблюдаваш
благочувството  си,  приятелката  ти  може  да  усети  влошаване  на  симптомите.  Болката  и
пулсирането може да се засилят за малко, но скоро ще отстъпят място на облекчението. Тя ще ти
каже, че пулсиращата болка почти е изчезнала. Осмелява се да завърти малко глезена си и с очи,
разширени от изненада възкликва: „Не ме боли, като го движа. Виж, отокът изчезнал!" Казваш й
да стане и отново да се опита да стъпи на този крак. Тя ти хвърля бърз невярващ поглед, който
обаче бързо се прояснява, докато продължава а върти глезена, без да изпитва болка. Помагаш й да
се изправи и тя внимателно поставя пета на пода, поставя малко тежест върху болния крак и после
стъпва с цяло стъпало. След това пренася цялата тежест върху крака и започва да ходи. Походката
й е почти нормална.

Казваш й, че лечението ще си продължи от само себе си още един-два дни и да почива или
ходи, колкото й е удобно. Тя още не е готова да играе тенис, но ти казва, че вечерята ще е от нея и
заедно се отправяте към суши ресторанта.

Глезенът на приятелката ти ще се излекува изненадващо бързо само с един сеанс на КС, но
можеш да направиш и последващи сеанси и изцелението ще е по-бързо и по-дълбоко. А трябваше
ли да хукнеш да тичаш към дома й, за да направиш КС? Разбира се, че не, защото ти знаеш как да
правиш Дистанционна КС. КС работи еднакво добре и от разстояние, и при физически контакт.

Нека те попитам следното:  какво беше намерението ти?  Нямаше такова,  нали? А не ти и
трябва, защото намерението се подразбира. И двамата знаехте какво трябва да се направи, затова
дори не се наложи съзнателно да го формулираш в ума си. Повечето от моите КС сеанси нямат
съзнателни  намерения.  Аз или  не  знам  каква  помощ иска  партньора,  или  ако  ми се  каже,  го
забравям  моментално.  Не  трябва  да  формулираш  ясно  намерение.  Чистото  осъзнаване  си  е
достатъчно умно. То е направило теб и всичко в този свят и отвъд него. И е направило всичко това
без твоята помощ. Чиста работа, а? Мисля, че е очевидно, но на това място съм длъжен да го кажа.
Винаги се консултирай с правоспособно медицинско лице, когато обстоятелствата го налагат. Не
си играй нито със своето, нито с чуждото здраве. Едното лечение не изключва другото. Иди на
лекар и прави също КС. Така се застраховаш отвсякъде. Ако трябва да приемаш лекарства, КС не
само ще помогне на медицината да си върши по-ефективно работата, но ще намали или елиминира
страничните ефекти, причинени от лекарствата. Залагай на сигурно и играй по правилата.

Единадесета глава
ПОДОБРЯВАНЕ НА СПОРТНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ

Колкото по-голямо ударение поставяш върху перфектното, толкова повече се отдалечаваш
от него.

Харидас Чадхури
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Животът е креативен. Той се извиква на съществуване, търси нови взаимоотношения, нови
поприща, нови тенденции. Животът е експеримент за откриване на какво е възможно.

Маргарет Уийтли

Страшно се възхищавам на това, което спортистите могат да правят с телата си. През целия си
живот съм тренирал  различни спортове  и  обичам чувството,  което  изпитвам,  когато  поставям
тялото си на изпитание. Обичам да отработвам на тренировките дадено умение, само за да видя
как  то  спонтанно  и  безотказно  се  проявява  по  време  на  състезания.  Спортистът  трябва  да
поддържа и силна психологическа форма. Знам как страда психиката, когато едно великолепно
атлетично  тяло  получи  контузия.  Повечето  спортни  провали  се  дължат  на  психически  на
физически  причини.  Квантовата  синхронизация  (КС)  успешно  адресира  и  емоционалните,  и
физическите проблеми. И, разбира се, КС е неоценима и за напълно здравия спортист.

ЛЕКУВАНЕ НА СПОРТНИ ТРАВМИ
Не  мисля  да  се  задържам  твърде  дълго  върху  способността  на  КС  да  лекува  физически

оплаквания, освен да кажа, че всеки спортист, аматьор или професионалист трябва да знае КС- КС
е направо блестяща, когато става въпрос за контузии в меките тъкани, като разтегнати мускули и
сухожилия, повреди на гръбначните дискове и дори поправяне на нервна тъкан. И колкото по-
бързо се приложи КС, толкова по-пълно и бързо ще е лечението.

Представи си футболист, който още в първите минути на мача по време на спринта разтегля
заден бедрен мускул. Пада на земята, свива се на кълбо и стиска болящото го бедро. Той остро
съзнава болката и мислите за нея са като разгневени оси около разрушено гнездо. Много скоро
мислите  му  спират  френетичното  си  бръмчене  и  започват  да  се  успокояват.  Благочувството
надниква в съзнанието му и болката и схващането затихват. Леко накуцвайки напуска игрището и
сяда на резервната скамейка. Треньорът слага ръце върху бедрото на играча и се присъединява
към КС на футболиста. След няколко минути бинтова бедрото и оставя играчът да продължи сам с
КС. След двайсет минути го връща обратно на терена без никакви симптоми. Налудничаво ли ти
звучи? Не би трябвало. Телата ни имат изключителна способност да се самолекуват — невероятно
забележителна  способност  да  поправят  увредени  тъкани.  Днес  виждането  ни  за  лечението  е
страшно ограничено. То си е направо патетично и докато продължаваме да мислим по този начин,
ще  си  остане  патетично.  Потенциалът  ни  е  еони  напред  от  начина,  по  който  живеем,  но
изумителното е, че това суперлечение не зависи от еволюцията и не трябва да се усъвършенства от
поколение на поколение. Можем да го направим още днес, като просто насочим съзнанието си към
чистото осъзнаване.  И колкото повече хора го правят,  толкова по-бързо другите  ще изоставят
предишните  си  разбирания.  Щом  веднъж  слепотата  им  се  изцели,  не  само  телата  ни  ще  се
възстановяват по-ефективно, но същото ще стане и с умовете,  емоциите, взаимоотношенията и
околната среда. За Бога, какво чакаме?

Ето един пример, за да разбереш какво имам предвид. Жена ми, Мартина, е квалифицирана
масажистка,  обучена  в  Европа  и  голяма  част  от  работата  и  е  насочена  към  професионални
спортисти. Една сутрин й се обади тенисист, който по време на загрявката получил силни болки в
гърба. Описа симптомите си и помоли Мартина да му направи терапевтичен масаж, за да облекчи
болката му. Тя му каза, че в това обострено състояние не може да се прави масаж, но че съпругът й
знае  един  специален  метод,  който  ще  му  помогне  и  му  описа  КС.  Той  отвърна,  че  колкото
и„ откачено" да звучи, е готов да опита всичко, само и само да се отърве от адската болка. Когато
пристигнахме в апартамента, по изкривената му поза разбрах, че има дискова херния. Мануалният
преглед потвърди първото ми впечатление. В изправено положение бе наведен напред и наклонен
надясно почти под 45 градуса и абсолютно не можене да помръдне наникъде. Като му казах да
ходи, той ложи дясната си ръка върху подвитото си коляно за опора и едвам потътри крак.

Дългогодишната ми практика на хиропрактор и подсказа, че ще трябва да се лекува няколко
дни на  легло,  преди  да  се  раздвижи достатъчно,  за  да  му  се  проведе  терапия.  Поне  няколко
седмици нямаше може дори да припари до тенис корт. Той потвърди подозренията ми, като каза,
че това вече му се случвало два пъти и че всеки път е трябвало да лежи по няколко седмици. „Този
път обаче е най-лошият" каза. Бяха минали два часа от травмирането, така че незабавно започнах
КС. Докато стоеше почти превит на две и се подпираше на прегънатото коляно, докоснах гърба му
и започнах. След три-четири минути му казах да се изправи. Той ме изгледа, като че съм паднал от
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Марс и после погледна  към Мартина  с изражение,  недвусмислено  казващо:  „Как можа да ми
докараш тоя идиот в къщата?"

И двамата обаче го окуражихме да опита и той започна бавно да премества нагоре по бедрото
ръката, върху която се подпираше. Отначало беше страшно предпазлив, но после увереността му
нарасна и гърбът му започна да се изправя, без болката да се засилва. Всъщност колкото повече се
изправяше,  толкова  повече  се  разширяваха  очите  му.  Беше  незабравима  гледка!  Забравил  за
болката, той се изправи почти цял ръст. Казах му отново да се наведе както преди отново направих
КС в продължение на 1-2 минути, после пак му казах да се изправи. Този път го направи уверено и
се изправи в цял ръст. Оставихме го широко ухилен с инструкции да не се натоварва, докато не
бъде сигурен, че може да се завърне на корта и тогава да си запише час за спортен масаж. Обади
ни с след два дни от тенис корта, където опитал да удар няколко леки топки и не изпитал никаква
болка или ограниченост на движението.

Ползата  от  КС  за  спортни  травми  е  безспорна.  КС  е  бърза,  ефективна  и  неинвазивна.
Приложение  то  й  е  безболезнено  и  тя  не  може  по  никакъв  начин  да  влоши  състоянието  на
увредената тъкан. Перфектна е.

ПОДОБРЯВАНЕ НА СПОРТНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ
Какво  означава  да  подобриш  спортното  си  представяне?  Означава  да  подобриш

координацията между тялото и ума. А какво означава пък това? И защо изобщо ни трябва тяло?
Тъп въпрос ли? Да видим.

Повечето от нас живеем в свят, който не поставя кой знае какви физически предизвикателства.
Не ни трябва да се катерим по планини и да ловим дивеч и да мятаме копия,  за  да оцелеем.
Научаваме повечето от нужните за оцеляване двигателни умения, когато сме млади, после караме
по инерция. Но спортистите са избрали да правят обратното, като работят върху телата си и ги
превръщат в силно прецизни инструменти.

Спортното представяне започва в ума. Умът е контейнера на мислите. Ние гледаме навън към
света чрез сетивата си. Сетивните възприятия идват в ума ни, обработват се и после, ако решим да
извършим някакво необходимо действие, тялото ни реагира, за

Да го  изпълни.  Това,  разбира  се,  е  страхотно  преопростяване,  но  за  нашите  нужди  тук  е
достатъчно. Умът е като шофьора, а тялото - като колата.  Тялото ни е превозното средство на
съзнанието ни. То го вози наоколо, за да може съзнанието да усеща чрез сетивата и да увеличава
относителното ни знание за света, в който живеем. Когато съзнанието е движено от егото, ние сме
мотивирани от страх и не можем истински да се наслаждаваме на пътуването.  Все едно да се
движиш в трафик,  в който всяка кола се опитва да те блъсне.  Когато Азът е на шофьорската
седалка, системата тяло/ум е спокойна и лесно реагираща. Същото е и със спорта. Спортистът,
настанен в Аза, също е спокоен и физическите му реакции са спонтанни. Обърнатият към Аза
спортист  казва:  „Бях в  зоната.  Тялото ми се  представи безупречно и бях абсолютно спокоен!'
Когато спортистът осъзнава Аза, системата тяло/ум е флуидна и тече свободно. Този спортист
няма голям риск да се контузи. Той усеща, че тялото му е като на автопилот. Да се състезаваш
самоосъзнато е спокойна наслада и едно от най-големите удоволствия в живота.

Много спортисти стават професионалисти заради грешните причини. Те виждат шанс хем да
правят  това,  което  обичат,  хем да  им плащат  за  което.  Но ако не  успеят  да  култивират  само
осъзнаване извън спортния терен, те неизбежно ще се фокусират върху славата и богатството и
радостта от играта скоро ще изчезне. Те лумват бързо и после изгарят. Удобството и мекотата на
Аза са изтъргувани за адски тежкия живот на острите ръбове и правите ъгли. КС ще донесе баланс
в живота на спортиста,  като хармонизира личния и професионалния му живот и същевременно
запази удоволствието от упражняването на спорта.

Следва историята на един такъв спортист. Юлиан Линк е поддържал ентусиазма за живот и
любовта  към спорта  си в  силно конкурентната  и стресираща арена  на  професионалния  тенис.
Юлиан е германец и играе за лигата на над 35-годишните. Но всичко това е поставено под заплаха,
когато  претърпява  контузия  на  коляното,  докато  играе  преуморен  при  трудни  условия.  Ето
историята  със  собствените  му  думи:  Аз  съм  професионален  тенисист  в  лигата  на  над  35-
годишните. В края на годината се почувствах пренавит и адски изтощен. Точно по това време
контузих коляното си по време на мач. Скъсах сухожилие и изобщо не можех да стъпвам на този
крак.  Лекувах  се  след  и  противовъзпалителни лекарства.  След  една седмица нямаше никакво
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подобрение и решиха да ми направят изследване с ядрено-магнитен резонанс Същата седмица се
срещнах с доктор Кинслоу Той лекува коляното ми около пет минути и незабавно се почувствах
по-добре.  Когато поисках още сеанси, той ми каза,  че мога и сам да си ги правя. След като
прочетох книгата му, започнах да правя КС на коляното си.

Само след два дни получих Благочувството и започнах да работя върху коляното. След всяка
КС се чувствах все по-добре. Знаех, че коляното ми само се лекува. Работех върху него всеки ден
и след 40 дни болката напълно изчезна. Сега играя в турнири - и побеждавам - и нямам никакви
проблеми с коляното.

Но работата по коляното ми донесе по-голяма полза. Откакто се научих да правя КС, всеки
аспект на живота ми се подобри. Намирах незабавно мир, винаги щом ми потрябваше. Тъй като
съм професионален  спортист,  аз  разчитам  силно  на  вътрешното  спокойствие  и  мир,  за  да
покажа най-доброто от себе си. Откакто използвам КС, почти всеки ден усещам този поток.
Но  това  лято  започнах  да  се  изпълвам  с  флуидно  и  леко  чувство,  както  никога  преди.  В
турнирите участвах с  невероятно спокойствие и сила,  които ме отведоха до нови висоти в
играта и вътрешна радост.

Юлиан  не  само  преодоля  с  КС  физическото  увреждане  на  коляното,  но  също  разбра,  че
радостта  от спорта  по време на самоосъзнаване може да бъде пренесена и извън тенис корта.
Продължавайки да се самоосъзнава, той откри, че КС подобрява изумително състезателните му
качества. През 2007 и 2008 г. Юлиан стана европейски шампион и през 2008 г. победи най-силния
играч  на  света  в  своята  възрастова  група.  Визията,  която  имам  за  всички  спортисти  е:
самоизцеляващи се както във, така и извън спортните си изяви. Но визията ми отива отвъд спорта.
Дали сме спортисти, компютърни гении, генерални директори или живеем на социални помощи,
интегрирането на КС в живота ни по необходимост ще ни издигне над човешкото състояние на
непрестанна борба и ще ни освободи да бъдем самите себе си и инстинктивно да правим това,
което обичаме да правим.

Дванадесета глава
РАЗХОДКА В ПРОСТРАНСТВОТО

Оцеляването на човечеството зависи от цялата ни готовност да разберем прочувствено
начина, по който работи природата.

Бъкминстър Фулър

Природа! Ние сме заобиколени и обгърнати от нея: безсилни сме да се отделим от нея... Тя
няма нито език, нито писменост; но създава езици и сърца, чрез които говори иусеща...  тя е
всички неща.

Гьоте

Ходенето  е  отлично  за  тонизиране  на  тялото.  Биещото  ни  сърце  и  циркулиращата  кръв
снабдява тъканите с даващия енергия кислород и премахва токсините, причиняващи физически и
умствен  дисонанс.  Това,  което  повечето  хора  не  разбират  е,  че  ходенето  може  да  е  отлично
упражнение за другото ни сърце — онова, което често наричаме своя душа или дух. Аз го наричам
разходка в пространството и ползата  от нея далеч надхвърля традиционната разходка в парка.
Нека поясня.

За  обикновения  минувач  ходенето  в  пространството  прилича  на  най-обикновено  ходене  -
поставяш  единия  крак  пред  другия  и  толкова.  Но  в  ходещия  в  пространството  космическата
симфония е в пълен унисон с чуруликането на врабчето, вятъра в тревата,  туптящото сърце на
всяко  същество.  Звучи  ти  невъзможно?  Съвсем  не.  Ходенето  в  пространството  е  не  само
възможно, но и много лесно, стига да знаеш как. Каквото и да правим през деня,  сетивата ни
остават ангажирани с неща, а умът ни -  с мисли. Когато влезем в стая например,  забелязваме
вещите, намиращи се в нея. Виждаме чашата с кафе на масичката до дивана, където леля Тили
блажено се е изтегнала за следобедната си дрямка. Но в стаята има нещо страшно ценно, което
рядко бива забелязано:  пространство. Точно така - просто, всеизпълващо пространство. Когато
започнем да наблюдаваме пространството,  а не предметите  в  него,  започва да се случва нещо
вълшебно. Умствената дейност се забавя и тялото се отпуска. Започваме да виждаме света по най-
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прекрасен и чуден начин. Животът ни е завинаги и невероятно обогатен от простото съзнаване на
пространството. Ето защо.

И светците, и учените ни казват, че всички неща са дошли от нищо. Спомняш си Дейвид Бом,
квантов физик, смятан от Айнщайн за един от най-добрите в това поле. Той изковава термина
„имплицитен ред", за да изрази нищото, от което цялото творение е изплетено като паяжина. От
нищото  идва  основният  градивен  елемент  на  живота,  вълната.  Вълните  създават  елементарни
частици,  а елементарните частици създават атома.  После атомите създават молекули,  които на
свой ред създават звезди и коли и захарни петлета.  Това е накратко историята на творението.
Всичко, което виждаме, идва от първичното нищо.

Пространството обаче не е нищо. То е просто празнотата между две неща. Пространството
може  да  съдържа  въздух,  радиовълни,  миризми,  прашинки,  водна  пара  и  т.н.  Но  за  ума
пространството  не  представлява  нищо,  така  че  можем  да  го  използваме  като  портал  към
блаженство й хармония. А сега нека завържем здраво връзките на обувките си и да се научим как
да ходим в пространството.

Излез на разходка в някое приятно място. Докато вървиш, започни да забелязваш не птиците,
колите или растенията,  а пространството между тях.  Намери пространството между дърветата,
между клоните и после - между листата. Не гледай облаците; гледай в пространството между тях.
Където и да видиш две неща, съсредоточи се в пространството между тях.

За да откриеш пространство,  можеш също да използваш и звук.  Слушай равномерните си
крачки по земята, после открий тишината, пространството между крачките ти. Слушай далечния
вой  на  сирена.  Слушай  интензивно,  докато  сирената  най-после  замре  в  тихо  пространство.
Пространството е навсякъде. За да ходиш в него, трябва само да го осъзнаеш.

Схващаш  ли  идеята?  А  сега  си  готов  за  последната  стъпка.  Това  е  най-важната  част  от
разходката в пространството. Щом откриеш пространство, не го гледай, като че ли е просто друг
обект за  идентифициране.  Умът ти бързо ще се отегчи,  ако единственото,  което правиш,  е да
идентифицираш  пространства.  Умът  обича  прекрасни  гледки  и  интригуващи  проблеми.
Пространството не е нито едно от двете. Ето го номера, магията да откриеш душата и да изпълниш
сърцето си. Щом веднъж си открил пространство, взирай се в него напрегнато, като че ли е гъста
мъгла и чакаш да видиш какво ще изплува от нея. Взирай се в цялата дълбочина и широчина на
всяко пространство и обръщай особено внимание не само това, което виждаш, но и на това, което
чувстваш. Точно така. Намери Благочувството си в пространството между два обекта. Това ще
разтопи сърцето ти.

Ето един откъс от имейл, който получих от новата пространствена пешеходка, Нанси.
След разговора ни тази сутрин излязох да потичам. По време на кроса осъзнавах много по-

силно тялото си: как пори въздуха, как раменете ми се въртят заедно с лекото движение на
краката.  Не  ми  трябваше  загрявка.  Просто  тръгнах  да  тичам  с  леко  равномерно  темпо.
Движението ми беше толкова вълшебно, че чак се просълзих. Най-покъртителното явление по
време  на  този  крос  беше,  че  всички  птици,  покрай  които  минах,  не  помръднаха.  Лебедът,
патиците и чаплите ме гледаха спокойно, докато минавах край тях. На няколко пъти през този
вълшебен час трябваше да сдържам радостните си сълзи. Забелязах, че въздухът не е „ просто
въздух"; той беше всеобгръщащо ме копринено, живо, вълнисто присъствие.

Нанси  всъщност  не  прави  пространствена  разходка,  а  пространствен  крос.  Разбира  се,
ходенето в пространството може да се прави с всяка дейност, като докато играеш тенис, караш
летни кънки или гледаш как леля Тили се наслаждава блажено на откраднатия следобеден сън.
Това е пространството между моментите на живота ни. Ако си спомняш, аз трябваше да направя
няколко разходки в пространството, докато се учех да правя Квантова синхронизация (КС). След
като се научи да задържаш Благочувството си, седейки тихо, с отворени очи, ти стана и бавно се
разходи из стаята, изследвайки предметите в нея. Дори и когато бе фокусиран върху обектите,
умът ти беше изпълнен с чисто осъзнаване и ти видя, че чистото осъзнаване трепти също и в тези
различни предмети. Наблюдаването на пространството е по-лесно в началото но когато умът ти
започне да се изпълва с все повече е чисто осъзнаване, той ще се чувства еднакво свободно и с
пространството или материята.

Започни  бавно  да  ходиш  в  пространството  и  го  прави  по-активно,  когато  се  научиш  да
задържаш  тишината  в  пространството.  Много  хора  всъщност  правят  КС  преди  разходката  в
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пространството. Това дава предимството да напомни на ума за пространството между мислите.
Оттам е много по-лесно да видиш и усетиш пространството между нещата.

Постарай  се  да  откриеш  различни  дейности,  в  които  да  прилагаш  разходката  в
пространството. Може би докато работиш или готвиш и дори докато си миеш зъбите. Забавлявай
се с това и ако го правиш често, скоро ще започнеш да го правиш без усилие. Тогава ти ще си този,
който „ще сдържа радостните си сълзи".

ДА ПОМАГАШ НА ДРУГИТЕ
Можеш да помагаш на другите да се разхождат в пространството, като ги придружаваш и им

описваш какво правиш. Накарай ги само да слушат, а ти самият говори малко или дори първо
направи сеанс на КС вкъщи, преди да излезете навън. Ако искаш истински да се позабавляваш,
вземи група  хора.  Чистото  осъзнаване  се  осъзнава  по-лесно  в  група.  Почти  е  невъзможно  да
накараш  цяла  група  да  не  прави  никакви  коментари,  затова  предвиди  периоди  за  тишина  и
периоди за дискусии.  Групите от три до осем души са най-добри. Това упражнение е особено
ценно за децата. Ако изведеш навън група деца, окуражи ги да говорят за преживяванията си в
момента, в който настъпват,  вместо да чакаш специално определения за обсъждане период. На
децата естествено им се удава да наблюдават пространствата и дори може да те понаучат едно-
друго за радостта от разходката в пространството.

ТРЕТИ РАЗДЕЛ: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Тринадесета глава
СЕКС, ЛЮБОВ И УНИВЕРСАЛНА ЛЮБОВ

Любовта не е просто импулс; тя трябва да съдържа истина, което е закон.
Рабиндранат Тагор

В началото на сексуалното единение грижи се за първоначалния огън и продължавайки така,
избегни въглените в края.

Шива сутри

Откакто първият пещерен човек ударил с боздугана си жената по главата и я домъкнал за
косата в малката си пещера, любовта е била въпрос на първостепенен интерес и грижа. Това е
преди жената да засади петунии и да го накара да й построи оградка от бели заострени колове.
Казах  любов,  но  можех  преспокойно  да  кажа  секс,  защото  двете  думи  често  се  използват
равнозначно. Не съм нито психолог, нито учен, нито домакин на токшоу, така че не съм експерт
по любовта. Но веднъж-дваж съм се влюбвал и това би трябвало да се брои за нещо. Така че сега
ще предложа скромния си принос по въпросите за секса, любовта и Универсалната любов.

Първо, бих искал да разплета прегръдката между любовта и секса,  за да видя дали между
двете има разлика. После ще съпоставя секса и любовта с Универсалната любов - целта на всеки,
стъпил на духовния път към спасението.

Сексът  е  един от  най-силните  ни  първични  нагони.  Нямам какво  да  добавя към тоновете
информация по този въпрос.  Изумително е как такава простичка четирибуквена дума може да
причинява такива вълнения. Аз преподавам алтернативно лечение в университета „Евърглейдс"
във Флорида. Когато колективното съзнание на класа ми се зарее нанякъде, единственото, което
трябва да направя, е да напиша на дъската „секс" и на секундата получавам пълното и неразделено
внимание на студентите си. Както казват в рекламния бизнес, „сексът продава".

Сексът  е  биологична  функция.  Тя  е  закодирана  дълбоко  в  мозъка  ни  за  оцеляването  на
човешкия вид. Но сексът изглежда е нещо повече от прост приятен импулс, предназначен да ни
вдъхновява да повтаряме процеса отново и отново, докато населим цялата земя. В светлината на
настоящите  затруднения  с  пренаселването,  жалко  е,  че  не  сме  измислили  някакъв  бутон  за
рестартиране. Но това е съвсем друга история. Сексът е неотменима част от влюбването. Когато
някой ни се стори привлекателен, сетивата ни стимулират мозъка да освободи хормоните на секса.
Изпитваме сексуална възбуда и можем да се задоволим просто с това физическо освобождаване
или да ни обземе топло и пухкаво чувство, предвестникът на това, което мнозина наричат любов.
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Тази топла, пухкава, „романтична любов" може буквално да ни обсеби през първите месеци на
новата ни връзка. Можем да изгорим в пламъците на любовта и докато сме под нейната магия да
вземем кардинални живото променящи решения като например да избягаме и да се присъединим
към пътуващия цирк като семейство ножохвъргачи. (Извинете, че ви занимавам с лични истории.)
Както и да е,  искам да кажа,  че поради физическия акт  на секса  ние,  хората,  сме склонни да
изпитваме  силни  чувства  към  партньора  си.  Тези  чувства  наричаме  със  събирателния  термин
„любов"  Всъщност  сексът  е  отличен  барометър  на  връзката.  Когато  отношенията  не  вървят,
сексуалната интимност обикновено е първата жертва. От друга страна, когато отношенията между
партньорите  са  прекрасни,  мисълта  за  секс  се  промъква  неканена  в  ума  ни  и  бързо  намира
реализацията  си в  телата  ни.  И си остава  там,  докато  желанието  не  бъде приспано  отново от
рутинните дневни задължения.

Когато  ни  завладеят  чувствата  на  нова  любов,  смятаме,  че  това  никога  няма  да  свърши.
Мислим си, че винаги ще изпитваме същото към партньора си. Но както всеки, който се е влюбвал
може да свидетелства, чувствата на тази „нова любов" не траят дълго. Невероятният бомбастичен
ракетен полет в непостоянния свят на любовта просто не трае дълго; не може. И ето защо не може.

Романтичната любов, независимо дали е родена от сексуално единение или не, е обусловена
любов. Всъщност терминът „правя любов" изразява извършването на сексуални действия, след
които се произвежда любов. Любовта е условие на сексуалното единение. Но романтичната любов
има много други аспекти. Тя зависи от много обстоятелства като красота, форма, функционалност
и всякакви качества, задействащи психологически спусъци, които ни карат да казваме неща като:
„Не  знам  защо  го  обичам;  просто  го  обичам"  Поетите  и  певците  неуморно  възхваляват
достойнствата на тази възвишена любов. Те пишат как „Косата й е златната утринна светлина,
очите й са меки искрящи езера от състрадание и усмивката й ме изпълва с лъчите на живота". Или
просто: „Обичам походката й. Обичам говора й."

Обусловената любов се засилва, когато партньорът ни прави приятни неща и отслабва, ако не
ги  прави.  Не  е  ли  така?  Първият  порив  на  блаженство  бавно  се  измества  с  времето  и
обстоятелствата  към  тихото  доволство  на  по-практичната  любов.  Стрес,  гняв,  сърдене,
разкуражаване,  тревога,  страх,  отчаяние,  депресия  и  прекалена  чувствителност  -  всички  те
намаляват  способността  ни  да  обичаме.  Въпреки  възвишените  ни  намерения,  въглените  на
любовта бавно угасват и, ако правителствените данни са верни, в над 60% от случаите любовта
умира.  На  този  етап  връзката  или  продължава  по  навик,  или  се  прекратява  и  ние  жадно  се
впускаме  в  търсене  на  нов  партньор,  който  да  запълни  празнината,  оставена  от  обусловената
любов.

Ето какъв е въпросът. Обусловената любов е вдъхновена или причинена от нещо: да гушнеш
дете,  да  се  грижиш  за  домашен  любимец,  да  се  раздаваш  докрай,  да  милваш  любовник,  да
спортуваш, да се молиш, да медитираш и т.н. Ние, хората, сме способни да извършваме страшно
много дейности,  предизвикващи химически реакции в тялото и засилващи любовните чувства.
Това прави любовта обусловена. Има една духовна мъдрост, изразяваща именно състоянието на
обусловеност: „Каквото ще получиш, ще го загубиш" Ние печелим любов поради причина, губим
я  поради  причина.  Обусловената  любов  е  вързана  за  условията,  а  условията  непрекъснато  се
променят. Което се е родило, ще умре. Любов, родена от условия, е родена за смърт. Но има по-
дълбока любов, подплатяваща обусловената любов. Ние никога не можем да си възвърнем силата
на първоначалните чувства в първите месеци на новата любов поради една много проста причина.
Ние сме предназначени за нещо много по-удовлетворяващо и важно от обусловената любов. Тази
любов е безусловна. Универсална. Тя е основата на всички духовни стремления, но не може да
бъде  побрана  от  усилията  дори  на  най-посветения  последовател  на  духовно  учение.  Тя  е
практическа и първична. Тя е Универсална любов.

Универсалната  любов  няма  пол.  Не  принадлежи  нито  на  мъжа,  нито  на  жената,  нито  на
единението им. Някои казват, че е от сърцето, меко и пълно с обожание. Казано е, че ако обичаш
достатъчно  дълбоко,  ще  надхвърлиш пределите  на  плътската  и  ще  се  слееш с  Универсалната
любов. Този вид мислене често се нарича молитвен път към просветление. Просветление е друга
дума  за  сливане  с  Универсалната  любов.  Но  винаги,  когато  се  предлага  път  към  нещо
универсално,  ми светва  предупредителна  лампичка.  Ако нещо е универсално,  като безмерната
любов, то трябва да е навсякъде и винаги, нали така? Ако Универсалната любов е навсякъде, къде
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изобщо трябва да ходиш, за да я получиш? Тя е там, където си и ти. Пътят не може да те отведе
там, където вече си стигнал. Знаем това.

Универсалната любов вече е там, чака те и само трябва да знаеш как да я прегърнеш. Не ни
трябва  път  или  процес.  Трябва  само  да  осъзнаем  къде  сме,  нали?  Това  е  така,  защото
Универсалната любов също е там, където сме ние. Целият проблем на сливането с Универсалната
любов не е толкова въпрос на правене на нещо, а по-скоро на  неправене  на нищо. Неправенето
позволява  на  ума  да  се  избистри  и  успокои.  А  какво  става,  когато  умът  се  успокои?  И  ето,
Универсална любов!

Истинската цел на любовната връзка не е да се влюбваш все по-силно в другия човек. Целта е
просто да осъзнаеш Универсалната любов. Както всички знаем, романтичната любов е на приливи
и отливи в зависимост от условията. Докато обещанието на обусловената любов е една илюзия,
обещанието  на  Универсалната  любов дори изобщо не  съществува.  Точно  така.  Универсалната
любов не обещава нищо. Тя така или иначе е съвършена точно каквато е, точно в този момент. Не
може да е другояче, иначе нямаше да е универсална. Единственото, което ни липсва е да осъзнаем,
че  е  така.  А  щом го  осъзнаем,  работата  ни  е  приключена  и  перфектността  на  настоящето  е
осъзната в цялата й земна красота.

Когато  осъзнаем  Универсалната  любов,  сексът  и  обусловената  любов  си  остават  част  от
живота  ни,  но  с  една  много  съществена  разлика.  Закотвени  в  универсалната  любов,  сексът,
любовта и семейството, финансовото състояние, животът и смъртта престават да бъдат отделни
неща. Те се превръщат в части на симфония. Те са ноти, изпълнявани на фона на Универсалната
любов. Всяка нота, сама по себе си прекрасна, допринася за цялостното изпълнение. Ако знаем
само  индивидуални  ноти,  изпълнението  ни  няма  да  е  хармонично.  С  осъзнаването  на
Универсалната любов ние осъзнаваме мелодията зад лудостта на условния живот. И осъзнаването
на Универсалната любов става лесно, без усилие.

КС  неусетно  го  предизвиква.  Щом  мисленето  затихне  и  накрая  окончателно  спре,  то  се
преражда  като  Благочувство  -  първият  проблясък  на  Универсалната  любов.  След  време  и  с
упражнения  ще  можеш  да  откриваш  Благочувството  си  във  всеки  аспект  на  връзката  си,
включително и физическата любов между теб и партньора ти. Осъзнатото Благочувство прибавя
липсващия елемент в любовта, разширява и задълбочава значението й и засилва физическата й
изява. Ето как сексът и любовта намират пълнотата си в Универсалната любов. Тук човечеството
осъзнава божествената си искра. Тук любовта става Любов.

Четиринадесета глава 
ПЕРФЕКТНАТА ВРЪЗКА

Любовта започва там, където „моето" и „твоето" свършват.
Карл Ренц

Любящото сърце е началото на цялото познание.
Томас Карлайл

В начало,..
... беше Словото... и Словото беше Любов; безусловна, безгранична Любов. После, в Любов,

Единият създаде многото. Любовта застина във форма и се роди творението. Целостта се разцепи
на безброй тресчици на изяви на Себе си. Всяка тресчица беше отделна, но въпреки това цяла.
Любов видя множествата и ги нарече Аз. Всеки Аз външно изглеждаше уникален, но всички бяха
изтъкани от същата всепроникваща есенция. От най-слабото потрепване на елементарна частица
до тихата мощ на въртящи се галактики, космосът бе изпълнен с безбройни, перфектни изрази на
Аза.

Сега ...
...  нашият  свят,  твоят  свят  е  претъпкан  с  неща.  Всяка  мисъл  и  чувство,  приятел  и  враг,

планина,  комар и парче студена пица е пълен израз на Аза,  роден от Любов. Проблемът е,  че
повечето от нас не виждат нещата по този начин. Ние виждаме парчетата, но не виждаме Любовта,
чакаща в тях. Нека разгледаме любовта и Любовта от малко по-различна перспектива от тази в
предишната глава. Нека наречем обусловената любов „аз" и Универсалната любов „Аз".
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Когато срещнем и се влюбим в някого, какво всъщност става? Зависи от влюбването. Любовта
идва в две отделни форми: любов към „аз" и любов към Аз". Нисшият „аз" е всичко, което прави
човек уникален. Нисшият „аз" е направен от мисли и чувства, опит, спомени, надежди и страхове.
Любовта на нисшия „аз" е обусловена и се променя с промяната на обстоятелствата.

Висшият „Аз" е непроменимата част в тебе, присъствала в детството, в юношеството и е у теб
и сега, която никога не се намесва, но винаги подкрепя всичко, което си. Твоят висш Аз е твоята
изява на Любов, но тя не се ограничава единствено до теб. Твоят Аз, Азът на другите хора и дори
Азът на оня непрокопсаник, който ти достави пицата студена - всички са едно. Любовта на Аза е
единство в разнообразието. Тя е безусловна. Висшият „Аз" обича безпричинно, а нисшият „аз"
търси причина да обича. Когато се влюбим, нисшият „аз" е открил „в" кого. Новата любов на
нисшия „аз" е огнена и изпепеляваща; и обречена на посредственост. Защо? Защо винаги става
така? Колкото и дълго да продължава връзката, никога не можем да уловим отново силната омая
на първите дни на любовта.

Когато вярваме в образа си на „аз", ние се отделяме от това, което възприемаме като други
образи и пропускаме обединяващата всички ни Любов. Аз не виждам истинския теб. Виждам те
такъв,  какъвто  умът  ми иска  да  те  види.  Докато  си създавам образ  за  „теб"  ти си зает  да  си
създаваш образ за мен. Ние сме като двама кукловоди, всеки трескаво каращ куклата си да работи.
Толкова сме погълнати в начинанието да накараме двете ни кукли да се харесат, че така и не се
запознаваме един с друг. Кришнамурти ни каза, че връзките са формирани от два умствени образа.
Тези  образи  имат  своите  нужди  и  желания.  Имат  си  собствен  дневен  ред  и  живеят  буквално
изолирани, в отделните си светове, утешавайки се с илюзията, че се разбират. „Образите вървят
паралелно,  като влакови релси и никога  не се срещат,  освен,  вероятно,  в леглото...  Нещата са
станали трагични". Повечето от нас влизаме във връзка заради причини като любов, приятелство,
сигурност,  пари,  възбуда  или страх,  интелектуален стимул  или физическо удоволствие.  Тогава
единствено печалбата ли е целта на формирането на връзка?

Да!  Отговорът  на  въпроса  „Защо  съществуват  връзки  между  хората?"  е,  че  те  го  правят
единствено за печалба. Но те не съществуват единствено за собствената ни егоистична печалба,
точно  обратното.  Връзките  не  се  засилват  от  повече  пари,  контрол,  време.  Те  дори  не  са
оправдани, както масово се мисли, от засилването на любовта между двама души. Екхарт Толе го е
казал прекрасно; „Връзката е, за да те направи осъзнат,  а не щастлив." Връзките са перфектни
възможности за самоосъзнаване.

Флиртуващата обусловена любов е нетрайна. Не можем да живеем илюзията на обусловената
любов, когато Универсалната любов е на разстояние само на един удар на сърцето. Нашият Аз
няма да го позволи. Нещо винаги ще се обърка. И когато това стане, се събуждаме. След като се
събудим, обикновено се опитваме да оправим очевидния проблем. Събуждането е хубаво нещо;
оправянето обаче е погрешно. Да се опитваш да оправиш връзка от типа „аз" ще ти докара още
проблеми за оправяне. Не го ли знаеш от личен опит? Не можеш да оправиш илюзията с илюзия.
Истинският проблем е илюзията, че проблемът трябва да се оправи. Искаме да поправим нещата,
когато истината е, че те вече са поправени. Тук не става въпрос дали чашата е наполовина пълна
или наполовина празна.  Това е  фундаментална и дълбока промяна на цялостното ни виждане,
където самоосъзнаването прераства  в Самоосъзнаване.  Перфектната Любов създаде всеки Аз в
перфектна хармония с всеки друг Аз. Простото осъзнаване на това просто състояние дава пълна
свобода  на  Любов.  Нашата  част  от  връзката  е  да  поемем  отговорност  за  собственото  си
осъзнаване. Останалото само ще се погрижи за себе си. Това за много хора е като да повярват в
чудо.  Партньорът  ни  не  трябва  да  спира  досадното  си  сумтене  или  партньорката  ни  -  с
безконечната  си  бъбривост.  Само  трябва  да  осъзнаваме.  Това  е  всичко.  Ето  колко  е  просто.
Перфектната  връзка  започва  и  завършва  със  самоосъзнаване.  Когато  самоосъзнаването  изгрее,
двете „влакови релси се срещат, не на хоризонта, а в самия ни скут и Любов блещука по обвивката
на всеки Аз.

Квантовата  синхронизация  (КС) излага  съзнателното  осъзнаване  на  Аза.  КС нежно отделя
съзнанието от играчките,  разхвърляни по детската площадка на света ни и му позволява да се
настани в Аза леко, като пеперуда върху екзотично цвете. Връзките са навсякъде около нас. Ние
формираме връзки в офиса,  в бакалията,  в лекарския кабинет.  Каквато и да е  конкретната  им
изява, всички те са перфектни връзки, когато сме влюбени в своя Аз.
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КАК ДА ПОМАГАШ НА ДРУГИТЕ
Ако брачният  ти партньор или друг  важен човек в  живота  ти страда  (и  тук  не  трябва да

навлизаме  в  специфични  детайли),  КС  може  да  помогне.  В  този  случай  ще  им  помогнеш
дистанционно да  преодолеят страданието си.  Помни,  че  не трябва да им искаш съгласието  да
направиш КС за  тях.  Но  най-важната  и  ефективна  помощ,  която  можеш да  им окажеш,  е  да
правиш КС за себе си. Твоята промяна ще вдъхнови силно тяхната промяна.

ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ: 
ВСИЧКО ОСТАНАЛО

Петнадесета глава СЪН И БЕЗСЪНИЕ

Сънят е най-добрата медитация.
Далай Лама

Сън, най-прекрасното преживяване в живота... с изключение на пиенето.
У. К. Фийлдс

Заспиването  е  естествен,  прекрасен  процес.  Казвам естествен,  защото  когато  условията  са
отлични, трябва само да си легнеш, да не правиш нищо и сънят идва. Много обичам дейности,
свързани с неправенето на нищо. Добрият сън те кара да се чувстваш страхотно. Имаш повече
енергия, мислиш по-ясно и изглеждаш по-добре (е, поне някои от нас).

Ето един съвет за онези, които спят добре, но искат да се чувстват по-отпочинали на сутринта.
Вечер, точно преди да си легнеш, прави 2-5 минути КС. Това е чудесен начин да се освободиш от
изкуствения стрес, натрупан през деня. Позволява на тялото да изхвърли тези малки възелчета,
които цял ден е връзвало и поставя ума на неутрална скорост, като нагласява вътрешния уред за
отчитане на съня на делението „аааааах"!  После си легни и потъни в райското блаженство на
дълбокия сън.

За много хора обаче сънят е нещо трудно. И аз бях сред тях, но сега спя като бебе. (Може би
това  не  е  най-доброто  сравнение,  както  ще  каже  всеки  изтерзан  от  недоспиване  родител  на
ревливо  бебе.)  Има  ред  причини,  поради  които  хората  не  спят  добре  -  като  консумиране  на
стимуланти,  лошо  хранене  и  недостатъчно  движение.  Нагаждане  на  организма  към  различен
часови пояс,  хормонален  дисбаланс  и други  медицински състояния  като  болка или умствен  и
емоционален стрес също може да доведат до нарушения в съня. Списъкът е дълъг и е ужасно
несправедливо нещо така  жизненоважно и приятно  като  добрият нощен сън да  може да  бъде
нарушавано толкова лесно. Безсънието е симптом и ако спиш лошо, трябва да откриеш защо е така
и после да оправиш проблема. Ако пиеш много кафе, намали го. Ако не се движиш достатъчно,
стани от дивана и се разходи из квартала. Но ако не можеш да оправиш проблема или дори не
можеш да определиш какъв е, тогава е време за КС.

Една от най-честите причини за безсъние е емоционалният стрес. Понякога знаеш точно какво
те безпокои,  а  понякога  си нямаш никаква  представа.  КС работи прекрасно  и в  двата  случая.
Понеже хармонизира цялото ти същество, тя достига идеално до тези трудно достижими ъгълчета
на ума ти, където се спотайва неоткритият стрес. За общ стрес препоръчвам да правиш КС през
целия ден. Можещ да го правиш периодично за по една минутка или за по-дълги периоди като 10
или  30  минути.  Любимото  ми  време  за  продължителна  КС  е  веднага  след  събуждане.  Това
наистина  задава  тона  на  деня.  Направена  точно  преди  лягане,  според  мен  КС  помага  за
балансиране  на  хормоналната  дейност,  включително  отделянето  на  мелатонин  от  епифизата,
регулиращ вътрешния ти нощен/дневен часовник.

Самото заспиване и непробудният сън може да се превърнат в голям проблем - особено ако
нещо ни мъчи. Може да си в конфликт с началника или да не смогваш да си покриваш сметките.
Или тийнейджърката ти току-що си е татуирала всички членове на любимата й хеви метъл група
по двете ръце и по шията, кулминиращо с кръстосаните палки на барабаниста, пресичащи се точно
в средата на челото й. Тя казва, че винаги ще ги обича. А ти се чудиш защо сънят не идва.
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Стресът може да пренатовари ума. Мисли се въртят шеметно като бръмчаща вентилаторна
перка и се чуваме как се молим за поне няколко минутки благословена умствена тишина. Сега е
идеалното  време  за  КС.  КС  укротява  мислите  просто  като  ги  наблюдава.  Вече  си  изпитвал
лишеното  от  мислене  състояние  на  чистото  осъзнаване  и  как  мислите  се  събират  около
Благочувството ти. Това ще работи и по време на стрес, но по различен начин.

Когато си във вихъра на стресиращо събитие и правиш КС, ще откриеш, че преживяването е
малко по-различно от това, когато си по-спокоен. Всичко е много относително. Когато мислите ти
гърмят като картечен огън по ламаринен покрив и започнеш да правиш КС, може да откриеш, че
картечните  ти  мисли  пробиват  дупки  в  твоето  осъзнаване.  Мислите  ти  се  разбягват  заедно  с
осъзнаването и понякога КС се загубва за много минути. Ако се случи, нищо. Дори и да не се
чувстваш толкова добре като друг път, изцелението вече е в ход. Ще видиш, че ще се възстановиш
от инцидента много по-бързо, отколкото ако не бе направил нищо, макар и за момента да не се
чувстваш спокоен. При КС взимаме каквото ни се даде. То винаги ще е повече от това, което ще
получим, ако не правим КС.

Само не трябва да си поставяш изричната цел да се почувстваш спокоен. Както вече знаеш,
това създава поляризация, която те дърпа в две противоположни посоки. Да, страхотно е да се
чувстваш  мирно  спокойно,  но  работенето  в  посока  на  мира  си  остава  работа,  а  това  е
противоположното  на  мира.  Трябва  ти единствено  чисто  наблюдение.  Гледай  и  чакай.  Когато
загасиш електрическия ключ на въртящата се перка, минава време, докато тя започне да се върти
все по-бавно и накрая  окончателно спре.  Същото е и когато правиш КС във вихъра на силно
безпокойство. Емоционалният стрес е като електричеството, въртящо мислите ти. КС изключва
стреса,  но  минава  време,  преди  мислите  да  се  забавят  и  спрат.  Просто  прави  КС  без  да  си
поставяш очаквания и ще останеш истински удивен.

Разбира  се,  правенето  на  КС,  когато  не  си  разтревожен  или  си  под  напрежение  е  като
спестовна касичка. После, когато стресът удари перката,  ще си само на сантиметри от чистото
осъзнаване и успокояващото влияние на Благочувството.

КАК ДА ПОМАГАШ НА ДРУГИТЕ
КС може истински да помогне на другите да спят спокойно, като понякога са нужни само

няколко минутки. Ако делиш легло с човек с неспокоен сън, просто сложи ръка върху челото,
гърдите или гърба му и прави КС. Не след дълго дишането му ще стане дълбоко и равномерно.
Дори и да не заспи веднага, той ще си отпочине много само от КС. Разбира се, КС трябва да бъде
съобразена индивидуално,  когато се използва да помага на хора, страдащи от безсъние поради
болест.

Деца, които заспиват трудно или се будят от кошмари, реагират изключително добре на лека
сесия на КС. Когато усъвършенстваш процеса на КС за себе си, ще можеш дори да им четеш
приказки, докато сам правиш КС.

Шестнадесета глава
ДОБРИ И ЛОШИ ХРАНИТЕЛНИ НАВИЦИ

От  храна  са  родени  всички  същества,  които,  бидейки  родени,  растат  с  храна.  Всички
същества ядат храна и когато умрат, храната се храни с тях.

Тайтирия упанишада

Когато стомахът ти се бунтува, легни и го успокой с добри мисли.
Сачъл Пейдж

Повечето хора обикновено не обръщат особено внимание на храната. За нас тя е необходима
дейност, която е доста приятна, но понякога ни отделя от други дейности, като например работата.
В Съединените щати ние ядем в движение,  отхапваме на големи залъци хамбургери и солени
палачинки и управляваме колата с колене, докато пълзим в сутрешното задръстване. Склонни сме
да се фокусираме главно върху количеството и удобството на храната, вместо на качествата й, на
атмосферата и на самия процес на храносмилане.
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Специалистите по здравословно хранене смятат че повечето болести и болестни състояния на
тялото се причиняват или се усложняват от лошо храносмилане. „Е - ще кажеш, - това няма как да
го контролирам. Гълтам си храната и другото си става автоматично" Аз пък съм тук, за да ти кажа,
че  имаш  контрол  върху  храносмилането  си  и  Квантовата  синхронизация  (КС)  може  да  играе
водеща  роля  в  процеса.  Преди  всичко,  храносмилането  започва  още  в  устата.  Дъвченето  и
смесването на храната с ензими започва процеса на храносмилане.  Езикът изпраща химически
сигнали към мозъка, като му казва какъв вид храна е в устата ти. Мозъкът ти казва на стомаха да
се приготви за тази храна.

Много  неща  стават  в  устата  и  дъвченето  е  страшно  важна  част  от  храносмилането  и
асимилирането. Ако не стриеш храната до почти течно състояние, тя няма да се усвои правилно и
може да причини ред проблеми от алергии до екземи,  от отпадналост до артрит,  емоционални
разстройства и т.н.

Имам навика да наблюдавам как се хранят другите. Знам, че е малко странно, но лекарят в мен
проговаря, когато съм на ресторант. Не спирам да се изненадвам колко малко се дъвче. Гледам как
някой отхапва огромен залък от хамбургера си, бузите му се издуват, предъвква три-четири пъти,
повдига брадичка и преглъща.  Можеш буквално да видиш как втвърдената маса от повехнали
марули, кисели краставички, бял хляб и парчета месо слиза по хранопровода му като победената
плячка на боа - удушвач. Ето какво си причиняваме, когато решим да не дъвчем.

Как  тогава  КС  може  да  помогне  на  храненето  и  храносмилането?  КС  създава  баланс.
Правилно функциониращата храносмилателна система, като всяка друга телесна система, трябва
да бъде балансирана, за да не развива болести. Правенето на КС за 30 секунди преди сядане на
масата ще зададе тона на цялото хранене. Ще те успокои и ще даде време на храносмилателната
система да се приготви за предстоящото хранене. Ще те окуражи да дъвчеш по-дълго и по-бавно.
Но ако все забравяш да правиш кратка КС преди хранене, направи го докато се приготвяш да
ядеш. Осъзнай Благочувството и позволи на ума си да мисли да идващата храна. Ако искаш, може
да прибавиш и намерението, че храната ще е питателна и ще поддържа тялото и ума ти по какъвто
начин ти трябва.

Ако  имаш  проблеми  с  храносмилането,  прави  КС  по  всяко  време.  Ако  например  си
приключил с вечерята,  но ти е тежко и неприятно,  посегни към бутилката  с КС. Ще останеш
изумен. Симптоми като световъртеж, парене под лъжичката и газове ще изчезнат за секунди или
минути.  Имах  един  клиент,  чийто  стомах  се  надуваше  като  балон  при  всяко  ядене.  Това  бе
придружено с болки и газове и затова не смееше да излезе да се храни навън. Първият път, когато
направихме КС, му отне няколко минути, за да забележи ефекта. Но отначало бавно, а после все
по-бързо  се  виждаше как  разтегленият  му стомах се  топи като  масло в  тиган.  Колкото  по се
смаляваше шкембето му,  толкова повече се  разтегляше усмивката  му.  И моята  също:  край на
отделянето на газове от негова страна.

Той  научи  КС и  сега  си  я  прави  сам.  Състоянието  му  се  подобрява  значително,  както  и
настроението му. Сега се храни навън, когато си поиска, като се наслаждава както на храната, така
и на приятелствата.

КС осигурява не само дълбока, целителна почивка за тялото, но упражнява хармонизиращо
действие  и  върху  емоциите.  Емоции  като  тревожност  и  гняв  имат  негативно  влияние  върху
храносмилателната система. КС балансира емоциите, които изглежда имат ефект върху храненето
и храносмилането. Спокойният ум е най-важното условие за ефективно смилане и асимилиране на
храната.

Само защото ядем нещо не значи, че всички съставки на храната ще бъдат асимилирани в
клетките ни. Храненето, когато бързаш занякъде или си емоционално натоварен, има силен ефект
върху това дали полезните съставки достигат до клетките ни или не. Яденето под стрес може да
докара  язви  на  стомаха  запек  или  диария,  проблеми  с  жлъчката  и  панкреаса,  преплитане  на
червата, възпаление на джобовете и гънките на червата (дивертикулит) и много други.

Макар че често е пренебрегвано, храненето е изключително важно за цялостното ни здраве и
продуктивност.  Ние  обикновено  мислим  за  храната  като  за  нещо  добро  за  тялото,  но  умът,
емоциите и дори социалните ни взаимодействия са дълбоко засегнати от това какво и как ядем и
как го смиламе и асимилираме. Силно препоръчвам да се прави КС преди хранене, по време на
хранене, след хранене или и трите накуп. Какво може да загубиш, освен малко диспепсия?
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КАК ДА ПОМАГАМЕ НА ДРУГИТЕ
Преди всичко,  един спокоен  човек на  масата  ще  помогне  страшно много на  другия  да  се

успокои, докато двамата се хранят. Ако човекът, с когото се храниш се тъпче, като че ли е на
окръжно състезание  по  надяждане  и  ако  той  самият  не  иска  да  прави  КС,  твоята  КС ще  му
помогне  да  забави  движения.  Макар  че  КС  не  е  енергийна  техника,  тя  създава  кладенци  от
позитивна,  успокояваща енергия около всеки, който я прави. Тази успокояваща енергия ще си
пробие път през масата и ще достигне до нервния хранещ се. По време на храненето ще утихне и
ще започне  да  се  държи по-адекватно.  Ако поведението  му не  се  повлиява достатъчно  бързо,
просто стани, заобиколи масата, постави ръка на челото му и направи КС. Това твое поведение
гарантирано ще го накара да спре да се тъпче поне за момент, но той ще схване посланието.

Между другото,  колкото  по-силно се  осъзнава  чистото  осъзнаване,  толкова повече мир се
генерира. Но не се заблуждавай, че мирът е барометър За съзнаване; не е. Бхагавад Гита, древен
текст, който задава и отговаря на всички въпроси пред човешкия род предупреждава, че никога не
можем да кажем колко напреднал е някой само по външността му или по това как се чувстваме в
негово присъствие. Само че нетърпимото поведение по време на хранене е много добър индикатор
за  липсата  на  осъзнаване.  Разбира  се,  можеш да  помагаш на  другите  като  правиш КС,  за  да
помогнеш за подобряването на лошите им хранителни навици и симптомите им. Не ти трябва да
искаш разрешение от никого и никога, за да правиш КС. Това е, защото не правиш нищо. Ти само
осъзнаваш осъзнаването и чакаш да видиш какво ще се случи. Намерението ти няма да проработи,
ако е - в каквото и да било отношение - вредно за отсрещния човек или околната среда. Ти си
свободен да правиш КС на всичко, което ти е по сърце. Всъщност препоръчвам ти го.

Седемнадесета глава 
ЛЕКО ПЪТУВАНЕ

По-добре да пътуваш, отколкото да пристигнеш.
Буда

При пътуването си по света в търсене на прекрасното, трябва сами да го носим в себе си,
иначе няма да го намерим.

Ралф Уолдо Емерсън

Някои хора обичат да пътуват, докато други го смятат за неудобство или дори се ужасяват от
мисълта. Нека разследваме и трите последователно, за да видим как Квантовата синхронизация
(КС) може да помогне,  за  да стане пътуването по-забавно,  удовлетворяващо и леко.  Макар че
първо ще засегна пътуването със самолет,  всички съвети за въздушното  пътуване могат  да се
прилагат и за пътуване с кола, кораб, пеша, на гърба на магаре или щраус и каквото друго ви
дойде наум. Ако обичате да пътувате със самолет или поне го понасяте, понеже то по-бързо (в
повечето случаи) ви откарва където искате да отидете, имам няколко съвета за прилагане на КС, за
да стане събитието по-лесно и по-забавно.

Ако пресичате часови зони сте изложени на явлението десинхрония или синдром на смяната
начасовия пояс (джетлаг). Десинхронията е нарушение на циркадните ритми, регулирани от малка
мозъчна област в хипоталмуса, наречена супрахиазмиално ядро. Цялата тази информация, разбира
се, може забравите моментално, но не се сдържах да се изфукам със способността си да използвам
гугъл, за да разбера какво са „циркадни ритми".

Обаче знам следното: когато пътувам със самолет - особено през часови зони, през повечето
време правя КС. Повечето време не чета, не приказвам със съседните пътници и не гледам през
прозорец докато не си получа цялата доза КС. Просто обичам мира и тишината на КС по време на
път, но истинският бонус е, когато пристигна на мястото по-света отколкото при тръгване и след
едно протягане и прозявка съм готов да изследвам света. Как КС помага намаляването на ефекта
на десинхронията? Ето какво мисля аз.

На всеки 50 мили има промяна в силите, поради липса на по-добра дума, управляващи този
земен  регион.  Започваме  да  разбираме  по-добре  тези  фини  природни  сили  -вибрации  и
завихряния, влияещи на скритите царства, недостъпни за сетивата ни. Макар че Западната култура
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не е успяла да начертае картата им, източните култури и животните са много чувствителни към
присъствието им.

Животните  усещат  тези  електромагнитни  и  по-фини  силови  полета  и  ги  използват,  за  да
направляват дейностите си. Птиците прелитат хиляди километри през магнитните мрежи, без да се
загубят.  Животните знаят кога енергийните полета са разстроени.  Ако знаем как да разчитаме
поведението им, ще можем да предвиждаме бурите и земетресенията. Ние с жена ми си имаме
малко бяло кученце шитцу, наречено Дейзи, което често започва да лае пред входната врата - пет
минути преди да се върна вкъщи. По същия начин, ако наблюдаваш децата, можеш да предскажеш
кога  ще дойде  подвижната  каравана  със  сладоледа.  (Макар  това  да  се  знае  от  всеки  родител,
помислих си, че информацията ще е полезна и за бездетните, ако искате да си купите сладолед.)
Моят учител по трансцендентална медитация Махариши Махеш Йоги ни учеше,  че тези сили,
които той наричаше „цеви", влияят на начина, по който енергията се манифестира в дадена част на
света.  „На  всеки  петдесетина  мили  -  каза  Махариши  -влиянието  на  едва  дева  отстъпва  на
влиянието  на  следващата  дева  и  така  около  цялата  земя".  Мястото,  на  което  си  израснал,  е
поставило твоята система тяло/ ум в хармония с тези местни закони. Именно затова се чувстваш у
дома си, когато се върнеш по местата, където си расъл.

Когато карах курс за преподавател на глухи, научих, че добрият лингвист може само по говора
да познае мястото, където човек е израснал, с точност до 50 мили. Тези местни енергийни закони
извайват умовете, телата и говора ни да бъдат уникални за този район. Винаги съм се чудел как
първите  английски  заселници,  говорещи  правилен  английски,  са  финиширали  с  такъв  силен
нюйоркски акцент или провлечения гладък говор на ония колонисти, населяващи Джорджия.

Когато пътуваш отвъд влиянието на домашната ти дева, тялото е под по-голям стрес да се
адаптира към новите енергии, на които е изложено. Ако си пеша, тялото ти има време да се нагоди
към новите закони.  Пътуването с  кола поставя  под по-голямо напрежение  тялото и ума  да  се
адаптират  към  бързо  флуктуиращите  фини  енергии.  Пътуването  по  въздух  има  далеч  по-
дестабилизиращ ефект при преминаването през енергийните зони на влияние. Те идват и си отиват
толкова бързо, че системата тяло/ум непрекъснато е извън баланс. Прелитането през часовите зони
добавя допълнителен стрес към пренавиването на циркадния ти часовник.

Правенето на КС по време на полет и - в по-малка степен - докато шофираш те поддържа в
относителна хармония с местните закони, докато те профучават покрай ушите ти. Осъзнаването на
чистото осъзнаване  създава  нещо като суперпроводим поток,  позволяващ на стреса  да минава
покрай  и  през  теб,  без  да  засяга  нормалното  функциониране  на  нервната  система,  клетъчния
метаболизъм или мисловните процеси. Пътуването все пак отнема време и енергия, но поне не
нанасяш вреда чрез нарушаване на природните закони. Правенето на КС при преминаването през
зоната на всяка нова дева е като да държиш паспорта си в изрядност, за да си нямаш неприятности
на границата.

Ако пътуването предизвиква тревожност, КС е точно за теб. Направи си дълга Емоционална
КС, преди да тръгнеш за летището, докато чакаш да се качиш в самолета и през цялото време,
докато си в него. Помни, че не трябва да се отвръщаш от страха, а да го гледаш спокойно, докато
осъзнаваш  чистото  осъзнаване.  Мир,  покой  или  друга  манифестация  на  Благочувството  ще
започне да изпълва съзнанието ти и страхът ще си отиде.

Ако ти става лошо в самолет, КС и за това ще ти помогне. Може отначало да почувстваш, че
световъртежът ти се засилва за няколко минути. Не се отказвай, тъй като лечението е в ход и скоро
ще можеш да контролираш световъртежа единствено със съзнание.

Когато пътуваш с кола,  КС може да е  голяма утеха.  Аз рядко шофирам с пуснато  радио.
Обичам тишината и намирам чистото осъзнаване за приятелски настроен и подкрепящ ме пътник.
И той неведнъж ми е казвал, че карам твърде бързо или че току-що съм отминал чудесно място за
паркиране, както прави една моя позната. (Не ти, скъпа. Мислех си за друга жена, която прави
така.) Свикни да караш осъзнато. Щом веднъж се разделиш с навика „трябва да гърми музика" и
изключиш радиото, ще заобичаш пълнотата на заобикалящата те тишина.

Като  споменахме  паркирането,  опитай  КС,  докато  търсиш  къде  да  паркираш  или  ако  си
попаднал в задръстване. Просто изрази намерение за свободно място или за отпушване на трафика
и  забрави  за  това.  В  повечето  случаи  с  изненада  ще  откриеш  как  Благочувството  ти  урежда
нещата.
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КАК ДА ПОМАГАШ НА ДРУГИТЕ
Когато знаеш КС, помагането на другите улеснява пътуването им и е забавно за теб. Разбира

се, трябва да си намериш извинителни причини да си сложиш костюма и наметалото и да долетиш
не като Супермен, а като КС-мен, за да спасиш положението. Най-честите проблеми на летището
например са умора, раздразнителност и синдрома „теле, ужас, ще закъснея". Можеш да помогнеш
на  непознатите  пътници  като  правиш  Дистанционна  КС.  Можеш  да  правиш  същото  и  за
семейството  и  приятелите  като  ги докоснеш леко или,  ако предпочиташ,  също дистанционно.
Децата започват ли да нервничат?  КС! Трябва да отидеш до тоалетната,  но ти е забранено да
ставаш от седалката? КС! Гладен, отегчен или ти се повръща? КС, КС, КС! Първо мисли КС,
после за всичко друго. КС винаги помага, никога не вреди и те кара да се чувстваш толкова добре.

Осемнадесета глава
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ НЕВОЛИ

Парите ще дойдат, ако първо търсим Царството небесно - другото ще ни се даде.
Майка Тереза

Сиянието на една топла мисъл за мен струва повече от парите.
Томас Джеферсън

Пари:  дар  и  проклятие.  Парите  имат  силата  да  радват  ума  и  да  разпалват  страстите.  Те
символизират щедрост и сребролюбие, добро и зло. И достатъчно да имаме, все искаме повече. Те
рядко  ни  трябват.  Най-малкото,  което  може  да  се  каже  е,  че  работите,  свързани  с  пари,  са
разрушителни или при получаването им, или при харченето им. Парите са складирана енергия.
Пари, пари, пари, пари, пари. Има ли по-омагьосваща тема?

Докато пиша тази глава, световната финансова картина изобщо не е розова. Хората по целия
свят изпитват финансови затруднения. Мултимилионери са загубили състоянието си и човекът със
среден  доход  се  мъчи  да  държи  глава  над  океана  от  дълго  заплашващ  да  го  залее  изцяло.
Финансовите  безпокойства  отнемат  страшно  много  умствена  енергия,  индивидуалното,
държавното и световното финансово състояние е тревожно, дори страшно.

Финансовото  безпокойство  почти  винаги  се  с  стои  от  две  части:  1)  самата  логистика  на
проблема и 2) тревогата или страхът, които умът прикачва към него. Квантовата синхронизация
(КС) може да прилага и за двете. Нека първо разгледаме втора част -емоционалното обвързване.

Ние вече научихме, че страхът е роден от двойственост. Т.е. егото се отделя от осъзнаването
на чистото осъзнаване и вижда света като отделен от Аза. То трябва само да се бори с безбройните
възприемани заплахи за съществуването си. Казвам възприемани заплахи, защото промяната във
възприемането може да обърне врага в приятел. Ти например може да изпиташ доста негативни
емоции за намеренията на свой колега, когото си мислел за приятел, ако забележиш, че се държи
подозрително, шушука си с другите колеги зад гърба ти и рязко прекъсва разговора, когато се
приближиш към тях. И продължаваш да го имаш за враг чак до момента, когато отвориш вратата
на съвещателната зала и всички изкрещят в хор: „Изненада!" и „Поздравления за повишението!"
Още не си издишал въздуха, а двуличният ти колега вече е станал най-добрият ти приятел. Както
виждаш, всичко е въпрос на възприемане, а възприемането следва осъзнаването.

Ако  егото  е  загубило  осъзнаването  на  чистото  осъзнаване,  възприятията  му  са  непълни.
Желанието да имаме повече от това, което наистина ни трябва, се дължи на заблуденото его, което
се  лута  да  открие  истинското  съкровище:  чистото  осъзнаване  и  отражението  му  в  ума  -
Благочувството. Закотвено чистото осъзнаване, егото е напълно разгърнато и не изпитва нужда от
повече пари, повече власт или повече любов. Когато възприемаме липса на пари, ние изпитваме
също  страх  или  някои  от  придружаващите  го  емоции  като  тревожност,  раздразнение  и  гняв.
Очевидно  това,  че  те  е  страх,  няма  да  реши  проблема  с  недостига  на  средства.  Всъщност
проблемът само се утежнява, защото страхът поражда умствен и физически стрес и пречи на по-
разумните опити за разрешаване на проблема.

Страхът сам-самичък може да създаде проблем там, където го няма. Ние може да се боим, че
ще загубим пари или имоти и дори близки хора, дори когато няма почти никакъв шанс това да се
случи.  КС  работи  прекрасно  и  бързо  за  освобождаване  на  страх,  породен  от  финансови
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затруднения.  Тя  погасява  дълговете  на  егото  с  единствената  валута,  която  истински  разбира:
чистото осъзнаване. И за нула време страхът е изместен от мир.

Следва разказа не една жена, живееща в Австрия, която беше почти парализирана от страх
заради финансовите си затруднения. Първо я научих на КС и после направих с нея дистанционен
сеанс. Ето какво каза за него:

Дълго  време  паричните  тревоги  бяха  част  от  живота  ми.  Но  един  ден  ми  се  удаде
възможност да направя комбиниран сеанс - научаване/ прилагане - с доктор Кинслоу по тази
тема. Първо, доктор Кинслоу поиска от мен да извикам всичките чувства, свързани със страха
ми, че нямам достатъчно пари. По десетостепенната скала 0-10 аз се оцених на 10+.

След това той ме научи как сама да си правя КС. Само след няколко минути упражнения, аз
отново се опитах да върна в ума си всички чувства, свързани с финансовите ми тревоги. Когато
го направих, бях много щастлива и изненадана. Тези чувства ми се виждаха толкова далечни, че
дори не можех да ги извикам у себе си. Оттогава не са се завръщали.

После доктор Кинслоу ми направи дистанционна КС, Работихме върху решение на лошото
ми финансово състояние. След дистанционния КС сеанс изпитвах дълбок мир, вместо старите
страхове и тревоги. Сега силно вярвам в себе си и изобщо не се тревожа за пари. Напълно се
промених. Безкрайно съм ви благодарна!

Е,  беше  лесно.  Без  усилие  КС  премахва  най-лошата  част  от  финансовите  трудности:
обезсилващите емоции. И нека се обърнем към действителните обстоятелства, причинили загубата
на средства.

Тук  не  ни трябва да  се  занимаваме  с  конкретни детайли.  Ще оставим манифестацията  на
чистото  осъзнаване,  през  лещите  на  Аза,  да  направи  това  вместо  нас.  Най-трудното  нещо  в
правенето на КС с цел постигане на конкретен резултат е да освободим ума си от него. Изглежда
контраинтуитивно  просто  да  се  отдръпнеш,  да  чакаш  и  гледаш,  докато  силите  като  че  ли
маневрират срещу нас и променят обстоятелствата. Но това е начинът. Чакането и гледането само
изглежда контраинтуитивно на ум, нетърпелив да манипулира обстоятелствата в своя полза. Така
че имаш избор. Можеш да използваш ограничените ресурси на индивидуалния си ум, мотивиран
от страха от провал, или можеш да направиш КС и да оставиш съсредоточеният в мир и покой Аз
да ползва неизчерпаемите ресурси на творението.  И така,  готов ли си да се потопиш в Нищо?
Седни  удобно  на  място,  където  никой  няма  да  те  безпокои  5-10  минути.  Прави  КС  и  се
наслаждавай на Благочувството. Осъзнай го силно. Струва ти се, че колкото повече го осъзнаваш,
толкова повече се засилва. Но Благочувството винаги е идеално силно. Доколко ясно го осъзнаваш
определя колко силно го усещаш.

Щом осъзнаването стане достатъчно ясно и Благочувството - достатъчно пълно, формулирай
много просто намерение, поставено в сегашно време.

Нещо просто и позитивно, като „финансова свобода" или „постигане на финансовите цели".
Не бъди лаком. Ако го направиш както трябва, Азът ще ди даде много повече, отколкото очакваш.
Може дори да си представиш, че правиш нещо, което обичаш и което показва, че парите не са
проблем. Каквото и да направиш, направи го просто и без очаквания. Забавлявай се с него. Ако
страхът и тревогата не ти позволяват, направи КС на съпровождащите ги чувства.

Най-трудното е да се отстраниш и да чакаш да видиш как Азът ще се погрижи за парите. Това
не означава да легнеш по гръб и да чакаш да ти погасят дълговете. Трябва да правиш, каквото е
необходимо. След тишината на Аза идва динамичната активност на изявата му в живота ти. Прави
каквото ти се вижда правилно, но бъди нащрек за нови и нетърсени възможности. Може да ти
отправят  необикновени  и  дори странни  предложения.  Обмисли ги  разумно.  Ако не  предлагат
конкретно решение, може пък да водят до такова. Така работи Азът. Бъди готов. Обръщайки се
назад,  ще  се  чудиш на  пътя,  по  който  си поел.  Ще ти  бъде много  по-лесно  и  по-вълнуващо,
отколкото си предвиждал... и далеч по-успешно.

Тук мога да вметна и нещо лично. Две години преди да напиша това, ме освободиха от работа.
Имах  много,  много  големи  заеми  и  перспективите  за  работа  на  стар  дядка  като  мен  бяха
изключително слаби. Бях отчаян и депресиран - перфектното състояние за КС. Един месец след
уволнението ми разработих КС и започнах да я изпробвам върху себе си и други хора. Едно от
първите неща, върху които работих, беше финансовото ми състояние.  Четири месеца по-късно
написах „Чудото на мигновеното изцеление" и направих КС с намерението книгата да залее света
и  да  помогне  на  всички  да  научат  този  невероятно  силен  целителен  процес.  Сега,  пишейки
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продължението на „Чудото на мигновеното изцеление", осъзнавам, че всички семена, посяни от
мен в ранните дни на КС са покълнали и вече са отрупани с цвят. Няма никакъв начин, земен или
божествен,  да  съм  постигнал  това  съвсем  сам.  Обръщайки  се  назад,  оставам  изумен  от
криволичещия път, неочакваните дарове и доброта на непознати, да не говорим за чистия добър
стар късмет, спомогнал за реализирането на намеренията ми. Момента на началото беше и краят.
Бях в състояние - през по-голямата част - да се отдръпна напълно и да оставя своя Аз да работи.
Когато поемах контрол, това само създаваше усилие и стрес и забавяше процеса, който беше добре
смазан  и  си  вървеше  съвсем  гладко.  Сега  имаш  технологията,  простата  сладка  истина  на
осъзнаването на най-дълбокото ти желание. А то е да нямаш желания, обгърнат от ласкавите ръце
на своя Аз.

КАК ДА ПОМАГАШ НА ДРУГИТЕ
С  КС  можеш  да  помагаш  на  хората  и  с  двете  страни  на  финансовите  затруднения:

емоционалните и практическите препятствия. Емоционалната работа е обяснена подробно в осма
глава, Изцеляване на негативните емоции. За да работиш по конкретните условия на финансовото
състояние на даден човек, накарай го да използва намеренията, които споменах или ти го направи
вместо  него.  Помни,  че  те  не  трябва  да  бъдат  твърде  сложни  или  изчерпателни.  Чистото
осъзнаване обича простотата.

Деветнадесета глава 
ДЕЦА

Търсенето на истина и красота е сфера на дейност, в която ни е позволено цял живот да си
останем деца.

Алберт Айнщайн

Най-интересната  информация  идва  от  децат.  Защото  казват  всичко,  което  знаят  и
млъкват.

Марк Твен

СЛАДКАТА МАЛКА МАРТИНА И ЗЛИЯТ СТАР ЧОВЕКОЯДЕЦ
Имало едно време едно оживено малко градче,  закътано  в планината,  до  прекрасно синьо

езеро, току отвъд хълма. Дълъг, предълъг дървен мост се простирал от единия, чак до другия край
на езерото. Бил толкова далече, че никой не можел да види другия край на дългия, предълъг мост.

Хората в градчето непрекъснато били много, много заети. Какво правели ли? Ами всякакви
важни неща: разнасяли поща, строели къщи и пишели много, много числа, за да следят дирите на
всичко важно. Освен това се хранели с много вкусни неща като понички и кексчета и сладоледи.
Особено обичали сладолед. Мисля, че сладоледът с ром и стафиди им бил любимият.

Всяка неделя хората на оживеното малко градче се събирали на площада под големия дъб и
говорели за прекрасното синьо езеро, току отвъд хълма. Някои говорели за хората, които преди
много години посетили езерото и разказали чудни истории за дивната му красота. Колко бистро и
дълбоко било  и  как  смеещи се  водни котки,  обагрени с  цветовете  на  дъгата,  плували  досами
лодката им, завъртали се по гръб и искали да ги галят по меките малки коремчета. Разказали как
патиците и костенурките пеели песни на слънцето, а водни кучета джафкали и размахвали опашки
в  такт  с  музиката.  Хората  от  оживеното  малко  градче  били  щастливи,  когато  си  говорели  в
неделите  за  езерото.  Но  на  другия  ден  и  през  цялата  седмица  забравяли  всичко  за  него  и  се
връщали към тревогите на всекидневието.

В  оживеното  малко  градче  тихо  си  живеело  едно  щастливо  малко  момиченце,  наречено
Сладката малка Мартина. Тя имала слънчеворуса коса, която падала и се веела около раменете й,
винаги  щом обърнела  глава.  Когато  били отворени,  дълбоките  й  кафяви очи  блещукали  като
слънчева водна повърхност и сигурно правели същото и когато били затворени. Сладката малка
Мартина имала мънички дървени патерици, с които си помагала да ходи, защото крачетата й били
много, много слаби. Но тя като че ли изобщо не го забелязвала,  защото от сутрин до вечер си
играела с другите деца в оживеното малко градче. Никога не се оплаквала и не казвала колко е
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несправедливо, че не може да скача и тича като другите деца. Сладката малка Мартина винаги
поздравявала всички с широка усмивка и щастливо гласче.

Една от причините Сладката малка Мартина да е толкова щастлива била, че татко и мама я
били научили как да бъде смела и след това вече почти никога не изпитвала страх. И когато се
плашела от истински, ама истински силна буря или й се струвало, че под леглото й има чудовище,
тя си спомняла какво са я учили татко и мама и страшните неща изчезвали. Дори болката в краката
й спирала. И ако се спънела в патериците и си охлузела ръцете и коленете, както ставало понякога
като си играела с другите деца, тя правела каквото я научили мама и татко и болката си отивала.
Мама  и  татко  го  наричали  Квантова  синхронизация  (КС),  но  Сладката  малка  Мартина
предпочитала да мисли за него като за щастливото си място. Тя обичала да е в щастливото си
място  и  ходела  там  дори  и  когато  краката  не  я  боляли  и  когато  не  я  било  страх  от  нищо.
Щастливото  й  място  било  причината  хората  да  казват,  че  имала  слънчеви  очи.  Всяка  сутрин
Сладката  малка  Мартина  сядала  пред  огледалото  и  сто  пъти  сресвала  косата  си,  докато  си
тананикала тази специална песничка:

Тра-ла-ла, тра-ла-ла, 
Ах че хубава коса! 
Аз момиче съм голямо, 
а тя ми стига до коляно. 
Тра-ла-ла засмяно,
 тра-ла-ла засмяно.
Сладката малка Мартина била много учтива и много, много любознателна. Обичала да задава

въпроси. Понякога питала: „Откъде идват облаците?" или „Какво има на края на всички числа?"
или „Защо не мога да летя като птица?" Защото ако можела, щяла да размаха ръце и да се вдигне
високо в небето и когато се уморяла, щяла да се сгуши в някое пухкаво бяло облаче и да гледа
надолу как хората от оживеното малко градче пълзят насам-натам като мравчици върху захарна
бучка.

Една  неделя,  докато  старите  разправяли  историите  за  прекрасното  синьо  езеро,  Сладката
малка Мартина дръпнала най-стария старейшина за ръкава и го попитала с тъничкото си гласче:
„Моля да  ме извините,  любезни господине,  но  защо не  напълним една  кошница  с  понички и
кексчета и бутилки сладък черешов газиран сок, който ти гъделичка носа като го пиеш, и не си
направим един хубав пикник на брега на прекрасното синьо езеро?"

Възцарила  се  тишина  и  всички  страшно  сериозно  се  вторачили  в  старейшината,  който
отвърнал; „Никога няма да можем да отидем при прекрасното синьо езеро, защото под дългия,
предълъг мост живее зъл човекоядец." Хората казали на Сладката малка Мартина, че никога не
споменавали човекоядеца, защото не искали да плашат децата,  а той бил два пъти по-висок от
човек и едър като големия дъб на градския площад, под който стояли в момента. Кожата му била
лилава на зелени петна и била лигава и воняща и бабунеста. Зъбите му били криви и зелени и от
тях висели стари спагети, защото никога не си миел зъбите след ядене. Бил наистина страшно
чудовище. Дъхът му смърдял на риба и броколи и мръсни чорапи, всичките смесени накуп. Едното
око на човекоядеца било червено,  а другото -  черно и можел да вижда и зад гърба си. Затова
никога не могли да го издебнат изотзад и да го хванат. Много смелчаци се опитали, но никога не
се завърнали. Името му било Его Човекоядеца.

Тази вечер татко й и прочел приказката за добрите стари дни на прекрасното синьо езеро,
преди Его Човекоядеца да дойде да живее под моста. Сладката малка Мартина искала това време
отново да се завърне, за да може всички хора в оживеното малко градче да си направят чудесен
пикник на брега на прекрасното синьо езеро. И щом петелът пропял и слънцето подало яркото си
око над Въздалечните Планини, тя тихо като мишка се измъкнала от леглото, обула си меките
пантофки  и  си  навлякла  горните  дрехи.  После  грабнала  дървените  си  патерици  и  поела  към
дългия, предълъг мост над прекрасното синьо езеро току отвъд хълма в края на градчето. По пътя
слушала как птиците пеят на малките си в гнездата:

Ставайте, ставайте, сънни главички, 
перца разперете, човчици отворете. 
Време е за закуска за птички: 
червейчета с мармалад и цвете.
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Тя се кикотела радостно на смеха на листата, гъделичкани от бързия утринен бриз, който ги
галел по коремчетата. В оня край на полето, където живеел стария бобър, се навела и откъснала
една слънчева маргаритка, после продължила по черния път чак до дългия, предълъг мост.

Като  пристигнала  при  дългия,  предълъг  мост,  Сладката  малка  Мартина  се  спряла  и  се
ослушала,  точно  както  се  прави  преди  да  пресечеш  улица,  по  която  минават  коли.  Всичко
изглеждало мирно и спокойно. Помислила си, че Его Човекоядеца може да си е намерил жена и да
се е  оженил под дългия,  предълъг мост в големия оживен град отвъд Въздалечните  Планини.
Помислила си, че може да са се преместили да живеят под по-престижен мост в хубав квартал,
където  да  отглеждат  двете  си  малки  човекоядчета  и  да  си  вземат  за  домашен  любимец един
ръмпълдидъм-пълшник, най-добрият приятел на човекоядеца.

Тя бавно и тихо стигнала до ръба на дългия, предълъг мост и зачакала. Нищо. После се взряла
към отсрещния край на дългия, предълъг мост, но не могла да го види и затова пристъпила напред.
Още на първата крачка, щом малките й пръстчета докоснали моста, се разнесло дълбоко тътнещо
ръмжене,  като буря,  долитаща от  тъмно подземие.  Мостът  се  разтресъл  и залюлял,  но  водата
отдолу оставала спокойна и бистра. Вместо да избяга, Сладката малка Мартина (казах ли вече, че
тя била много смело малко момиченце?) казала с възтъничкото си гласче: „Кой е там под моста?"
Ръмженето станало по-силно и по-дрезгаво и един глас казал: „Аз съм, Его Човекоядеца. Да те
изям ли искаш?"

„Не - потреперила Сладката малка Мартина, - само искам да се представя и да кажа здравей."
„Махай се,  преди да  съм те  излапал  заедно  със  закуската  си от  змии и дървени трици и,

разбира се, хапчето мултивитамини."
Сладката малка Мартина била много изплашена, но бързо отишла в щастливото си място и

страхът й минал. Тя не отстъпила и казала с престорено ядосан глас: „Няма да си тръгна, докато не
излезеш и не ме поздравиш, както подобава на учтив човек." Този път мостът се разтресъл още по-
силно  и  гласът  на  Его  Човекоядеца  прогърмял  и  отскочил  от  Въздалечните  Планини  към
далечните земи отвъд градчето. Всички хора го чули и наизскачали от къщите си по халати и с
чаши кафе в ръка, с изключение на фермера, който отдавна бил станал, за да издои кравите си. По
лицата на всички бил изписан страх, а гласовете им били пълни с тревога. Тогава майка и таткото
на Сладката малка Мартина излетели от къщата си, викайки: „О, къде ли, къде ли е нашата Сладка
малка Мартина? Няма я в  леглото и  не  си е  докоснала закуската,,"  Тогава хората  претърсили
цялото градче, но никъде не открили Сладката малка Мартина. Тогава най-старият старейшина
казал; „Мисля, че е отишла на дългия, предълъг мост над прекрасното синьо езеро отвъд хълма в
края  на  градчето."  Другите  се  съгласили и събрали  всички оръжия,  които  успели  да  намерят.
Грабнали метли и тенис ракети и върбови клони и боксьорски ръкавици. Един човек даже взел
кривия стар меч от статуята на Хораций Човекоядецо-убиеца, която се издигала на площада до
големия стар дъб.

Докато хората се въоръжавали и решавали кой да е в първите редици на спасителната армия,
Сладката малка Мартина се разправяла със собствените си проблеми. Докато стояла с един крак
върху моста, Его Човекоядеца се надигал от мръсната кал под него, за да дойде да я изяде. Той
бавно изпълзявал изпод дългия, предълъг мост, а калта джвакала под ръцете и коленете му. После
се  заклатушкал,  тежко  сумтейки,  както  правят  човекоядците,  и  се  спрял  точно  пред  крехкото
малко момиченце. Его се надул като огромен зелен гоблин, окапан с лилава слуз. От зъбите му,
които приличали на натрошено зелено стъкло, дълги ресни от вонящи стари спагети се провесвали
пред устните  и  брадата  му и  достигали  само на  сантиметри  от  мъничкото  й  обърнато  нагоре
личице.

„Сега ще те изям" - изревал той.
Сладката малка Мартина отново започнала да се страхува, но понеже вече била на щастливото

си място, страхът й траял само колкото да премигне и после си отишъл. Тя стояла там с ръце зад
гърба  и  мълчала.  Знаела,  че  е  мъдро  да  изчакаш  ядосаният  да  спре  да  крещи,  преди  да  го
заговориш. Но ядосаният стар човекоядец прогърмял още по-силно: „Махай се веднага или ей-
сегичка ще те изям."

Тогава,  с  възтъничкото  си  малко  гласче,  Сладката  малка  Мартина  задала  въпрос,  който
накарал Его Човекоядеца да застине. Тя попитала: „Защо?"

.Защо? - изревал той, а вонящият му дъх накарал нослето на Сладката малка Мартина да се
сбърчи. - Защо? Какво искаш да кажеш с това защо?"
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„Защо искаш да ме изядеш?" -  попитала тя тихо.  „Защото,  защото,  уф.  Искам да те изям,
защото..."  Но той не могъл да довърши изречението си. Просто не можел да измисли отговор.
Всъщност  умът  му  изобщо  не  можел  да  мисли.  Това  било  напълно  необичайно,  защото  Его
Човекоядеца  винаги  имал  мисли.  Мислел  си  как  яде  малки  момиченца.  Мислел  си  как  каля
чистите чаршафи и настъпва пеперуди и яде с отворена уста. Имал всякакви мисли, но сега умът
му бил напълно празен. И познайте какво? Хубаво му станало, че е спрял да мисли.

Его Човекоядеца запелтечил объркано: „Аз, ъъъ... Сега точно не мога да се сетя, но знам, че си
имам добра причина, забутана някъде из гънките на паметта ми. Аз... ами просто знам, че искам да
те изям."

Но вече не бил толкова сигурен, както бил преди малко.
Тогава Сладката малка Мартина му задала въпрос, които го накарал да се размекне отвътре

като желе.
Тя попитала с тънкото си гласче: „Какво искаш най-много от всичко?" Бил страшно прост

въпрос, но някак си, колкото и Его Човекоядеца да се опитвал да отговори на въпроса,  никой
отговор не му се виждал съвсем правилен. Дали иска кралска съкровищница? Не. Дали иска да
изяде  Сладката  малка  Мартина?  Не  особено.  Той  някак  харесвал  това  бледо  малко  човешко
момиченце. Дали искал повече храна, по-чист мост, под който да живее или дори играчка пожарна
кола, която да върви много, ама много бързо? Не, не и не! Като се размислил по въпроса, той
всъщност изобщо не знаел какво иска най-много от всичко. Може би пък изобщо да не иска нищо.

Его  Човекоядеца  погледнал  към  нежното  невинно  лице  на  Сладката  малка  Мартина  и  се
почувствал объркан, защото всъщност не искал да наранява никого и нищо. И докато я гледал,
Сладката  малка  Мартина  спряла  да  крие  ръцете  зад  гърба  си  и  подала  на  Его  Човекоядеца
едничката слънчева маргаритка, която откъснала от поляната край пътя. Гигантска зелена искряща
сълза  се  надигнала  в  черното  око  на  чудовището,  търкулнала  се  по  изпъкналата  му  скула  и
паднала на земята,  издълбавайки кратер в прахта.  Сладката малка Мартина казала:  „Не плачи,
господин Его. Аз ще те науча как да намериш щастливото място вътре в себе си и вече никога
няма да си тъжен." Речено-сторено.

Той усетил сърцето му да става все по-голямо и по-голямо, като балон, пълнещ се с хелий.
Струвало му се,  че ще изпълни целия му гръден кош и че ще може да се издигне чак до рая
небесен. За пръв път в живота си бил истински, ама истински щастлив и бил много благодарен на
Сладката малка Мартина, че го е отвела на това щастливо място. После й се поклонил дълбоко и
прострял огромната си зелена ръка към дългия, предълъг мост. И заговорил нежно, а гласът му
накарал Сладката малка Мартина да се почувства още по-щастлива.

„Позволявам ти да минеш" - казал тихо. И тя минала.
Междувременно въоръжените граждани бавно се придвижвали по пътя към дългия, предълъг

мост между двата бряга на прекрасното синьо езеро,  за  да спасят Сладката  малка Мартина от
злото старо чудовище.  Те  не  знаели,  че  тя  вече  била тръгнала  по дългия,  предълъг мост към
отсрещния  бряг  на  прекрасното  синьо  езеро.  Те  напредвали  бавно,  защото  онези  в  предните
редици все си намирали причини да минат в задните. Двайсет и трима души спрели, уж за да си
завържат обувките, докато другите минат пред тях. Четиринайсет други се оплакали, че им влязло
камъче в обувката или им излезли мазоли и трябвало да седнат да си починат, а седем получили
внезапни пристъпи на лумбаго. Единайсет човека изведнъж се сетили, че са оставили котлоните си
включени обратно в оживеното малко градче. Повечето били мъже, които никога в живота си не
били готвили, но сега си обещали, че още днес ще започнат да готвят, само и само да не трябва да
се изправят очи в очи със злия Его Човекоядеца. Най-после пристигнали при дългия, предълъг
мост над прекрасното синьо езеро и сварили Его Човекоядец да стои в края му и да мирише
маргаритка. Те веднага разбрали, че това трябва да е маргаритката на Сладката малка Мартина,
защото  никое  самоуважаващо  се  чудовище  няма  да  държи,  камо  ли  да  мирише  красиви
маргаритки.  Станало им много тъжно и страшно и един извикал:  «Какво си сторил на нашата
Сладка малка Мартина?"

Его Човекоядеца отвърнал: „Пуснах я да мине по дългия, предълъг мост"
„Лъжец!  -  изкрещял  друг.  -  Изял си я"  И всички се развикали и разкрещяли и размахали

метлите и тенис ракетите си към изненаданото чудовище.
„Не лъжа - казал човекоядеца. - Тя отиде на другия край на прекрасното синьо езеро." Този

път  гневът надделял  над  страха  и  хората  се  втурнали  напред  към Его  Човекоядеца.  Мъжът с
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кривия стар меч бил по-назад. Помислил си, че докато Его Човекоядеца поглъща хората в първите
редици, той ще има време да избяга. Макар да стискал кривия стар меч, той не бил особено смел.
Само искал хората да го мислят за такъв. Точно тогава Его Човекоядеца пристъпил напред да
покаже на хората маргаритката и да им разкаже как Сладката  малка Мартина му я дала и му
показала къде е щастливото му място и да им каже, че тя вече е негова приятелка. Искал да им
разкаже как тя прочистила ума му от лоши, прелоши мисли и как усетил в себе си някакво странно
чувство, което го накарало да се почувства щастлив и да иска да помага на хората, а не да ги
наранява.  Като  пристъпил  напред  да  им  покаже  маргаритката,  хората  от  предните  редици
изпопадали по гръб, а хората зад човека с кривия стар меч същевременно го изтикали напред.
Човекът  с  кривия  стар  меч  се  препънал  и  паднал  напред,  а  кривият  стар  меч  пробол  Его
Човекоядеца в лявата капачка на коляното.

Е, ако мен и теб ни намушкат в коляното с крив стар меч, може и много да ни боли, но ще се
оправим  само  като  промием  раната  с  вода  и  я  превържем.  Но  това  не  важи  за  великаните
човекоядци. Лявата капачка на коляното е единственото им ранимо място. А пробождане с крив
стар  меч  е  единственият  начин  да  убиеш  великан  човекоядец.  Пред  очите  на  хората  Его
Човекоядеца паднал, държейки коляното си и после се случило нещо много странно.

Тялото  на  Его  Човекоядеца  започнало  да  става  все  по-леко  и  по-леко  и  като  че  ли  се
превръщало в ангелски прах.  После се превърнало в светлина и изчезнало яко дим. Има го и
изведнъж - пуф! - няма го.

Когато го проболи в коляното, Его Човекоядеца изпитал странното чувство, че сърцето му
наистина се раздува и че той наистина започва да се издига нагоре към небесния рай. По пътя към
небесата Его Човекоядеца гледал надолу и видял как човекът, който го пробол с меча, пристъпил
напред,  вдигнал  високо  кривия стар меч и  закрещял:  „Аз го  направих!  Аз убих  злия великан
човекоядец с умение и хитрост. Аз съм най-смелият мъж в града и всички вие трябва да ми купите
жезъл и да увековечите подвига ми." И точно тогава станало друго странно нещо, но хората вече
били започнали да свикват на странни събития, защото този ден бил пълен с такива, а още било
предобед. Като видели какво става с човека с меча, те само отстъпили назад и казали „О". Човекът
с  кривия  стар  меч,  който  се  хвалел  с  храбростта,  с  която  убил  злия  великан  човекоядец,  се
променял. Кожата му ставала лилава на зелени петна и лигава, воняща и бабунеста. Зъбите му се
изкривили  като  натрошено  зелено  стъкло,  а  ресни  от  стари  спагети  провиснали измежду тях.
Дъхът му взел да смърди на риба, броколи и мръсни чорапи, всичките накуп. И очите му сменили
цвета си: едното станало червено, другото

- черно. Хората взели да го сочат с пръст и да викат: „Его Човекоядеца, Его Човекоядеца, Его
Човекоядеца!"

Кривият стар меч паднал от ръката му, хлъзнал се по брега към бистрата дълбока вода на
прекрасното синьо езеро и никой повече не го видял. А фукльото наистина се превърнал в зъл стар
великан човекоядец. Така се засрамил, че се спуснал по брега, за да се скрие под дългия, предълъг
мост. Късно през нощта тихо се измъкнал и отишъл да живее в дълбока пещера във Въздалечните
Планини и повече никой не го видял. Тогава се случило още едно странно нещо. Добре, добре,
това е последното странно нещо в приказката, обещавам. Там, от отвъдната страна на прекрасното
синьо езеро се завръщала Сладката малка Мартина, с най-сладката усмивка на уста. И познайте
какво? Ходела без патерици! Хората я обградили отвсякъде и я слагали на раменете си, а татко и
мама я прегърнали и целунали и й казали колко са щастливи, че е жива. „Къде беше?" - попитали
я.

„Ей сега ще ви разкажа" - отговорила Малката сладка Мартина. И ето какво им разказала за
пътуването си по дългия, предълъг мост: Вървях дълго, дълго и мислех, че с тези патерици няма да
успея да стигна до края на дългия, предълъг мост. Спрях да погледам водата на прекрасното синьо
езеро и видях лъскави риби да пеят и да си играят сред цъфналите езерни цветя на Дъното. Беше
много красиво и исках да остана, но едно малко гласче в сърцето ми настоя да продължа. Така и
направих.  Вървях и вървях и вървях и най-после зърнах края  на дългия,  предълъг мост.  Като
стигнах до края, погледнах напред и там нямаше нищо. Взирах се известно време в празнотата, но
продължавах да не виждам нищо.  После прекрачих края на дългия,  предълъг мост и стъпих в
земята на Нищо и усетих как краката ми целите изтръпват и започват да се стопяват. Не беше
лошо усещане. Беше чудесно - като да влезеш в топла вана, без да се намокриш. После краката ми
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се разтвориха в нищото, а след тях и коремчето, гърдите ръцете и накрая главата ми -всички се
разтвориха в нищото.

Не знам колко дълго останах там, но не заспах. Бях будна, но не виждах, не чувах и не усещах
нищо. Внезапно се озовах обратно на ръба на дългия, предълъг мост, с лице към къщи. Патериците
ми лежаха на моста до краката ми, но вече не ми трябваха, затова ги оставих там. Тръгнах по
дългия път към дома и тогава се случи нещо забележително. Краката ми се отделиха от дългия,
предълъг мост нагоре към небето. Издигах се нагоре, нагоре, нагоре, като красива птица. Летях!
Прелетях над бистрите води на прекрасното синьо езеро, но единственото, което виждах, беше
отражението на моя Аз да ме гледа от водата. Беше толкова чудно прекрасно. Чувствах се смела и
умна и много, много щастлива. Като че ли щастливото ми място изведнъж се бе уголемило да
побере целия свят едновременно.

Летях високо в небето и дори не чувствах умора. Подскачах от облак на облак като, че ли бяха
трамплини,  а  косата  едва  не  се  отскубваше  от  главата  ми.  Беше  страшно  забавно.  После  се
излегнах по гръб върху един голям бухлат бял облак и погледнах право към рая небесен, И знаете
ли какво? Видях най-прекрасния ангел да прелита  покрай мен.  Имаше бели пернати  крила от
светлина и ресни, висящи от зъбите му, които много приличаха на спагети, направена от ангелска
светлина. Той ми махна и ми отправи въздушна целувка, докато се издигаше нагоре и изчезна от
погледа ми. После се претърколих по корем и погледнах от ръба на облака и знаете ли какво
видях? Видях прекрасното синьо езеро с дългия, предълъг мост, стигащ чак до земята на Нищо. И
най-вече ви видях всички да стоите до дългия, предълъг мост и всички бяхте много тъжни. Затова
се  спуснах  обратно,  за  да  видя  какво  ви  тревожи.  Но  сега  съм  тук.  Виждам,  че  всички  сте
щастливи и това ме прави също щастлива.

Хората тръгнали обратно за къщи. Сладката малка Мартина държала родителите си за ръце.
Погледнала любящо нагоре, първо към мама и после към татко и когато ги видяла заедно, дълбока
и безкрайна любов се  надигнала  в сърцето  й.  Любовта й  погълнала родителите  й и когато се
разпростряла до всички хора в оживеното малко градче, те станали щастливи, без вече да трябва
да са  толкова ужасно  заети  с  работа.  Сладката  малка Мартина пристигнала  с  мама и  татко  и
всички останали граждани обратно в оживеното малко градче и всички заживяли щастливо.

При прекрасното синьо езеро, до дългия, предълъг мост, на същото място, на което сълзата на
Его Човекоядеца паднала в прахта, поникнала единствена слънчева маргаритка.

Край

ДА НАУЧИШ ДЕТЕТО СИ НА КС
Детският  ум  естествено  преминава  към  осъзнаване  на  Благочувството,  С  порастването  на

детето обаче това става все по-малко очевидно. Става така заради влиянието на контролиращите
им родители,  учители  и  дори  приятели,  С годините  детето  изоставя  пълната  безпомощност  и
свобода на ранното детство, за да развие способността да управлява и организира все повече и
повече нещата и хората в обкръжението си. То трябва да се научи да живее в наложените му
граници.  Това израстване е  нужно и добро.  Ние трябва да се научим на самостоятелност,  ако
искаме изобщо някога да сме Самостоятелни. Трябва да се поддадем на натиска на зрелостта. Това
не е проблемът. Проблемът е, че щом веднъж се научим да контролираме живота си, трябва да не
спираме да се възвръщаме към загубените детски радости - естественото осъзнаване на Аза.

Дете, оставено само на себе си, ще умре. То трябва да се научи да оцелява. Щом усвои тези
умения, детето се превръща в зрял човек. За да е пълноценен, човек трябва след това да се върне
отново  към  вълшебното  царство  на  детството  и  да  се  запознае  отново  с  Аза  си.  Така  двете
половини стават едно цяло. Вътрешното дете е пораснало, а зрелият човек е открил детето в себе
си. Общата сума е свобода, изявена в определени граници, взимаща най-доброто от двата свята. С
други думи, може и вълкът да е сит, и агнето да е цяло. Поради невежество или мързел, повечето
възрастни не се завръщат. Това е второто най-сериозно престъпление, което зрял човек може да
извърши.  Първото  е  да  държи  детето  в  неведение  за  собствения  му  Аз.  Всички  болести  на
човечеството - и наистина имам предвид всички - ще изчезнат само за едно поколение, ако децата
ни се научат да бъдат свободни зрели индивиди, напълно осъзнаващи Аза, това най-фино ниво на
творението, домът на Благочувството.

Предлагам  ти  този  избор.  Научи  детето  си  -  учи  всяко  дете  -  простите  правила  на
самоосъзнаването. Дай му шанс да стане свободно сега и шанс да поддържа тази свобода и като
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зрял човек.  Научи го,  че неговият Аз е  постоянство,  проникващо всяка промяна.  Дай му най-
големия дар, а после само гледай как на Земята тихо се настанява мир.

Подходящото време за научаване на КС е индивидуално за всяко дете. Може да започнеш да
подготвяш детето си да научи КС, веднага щом започне да идентифицира чувства. Ако детето е
много  малко,  може  да  се  наложи  да  му  помогнеш  да  научи  да  различава  позитивните  от
негативните  чувства,  преди да  го  научиш на КС.  Това е  особено ценно за  момченцата,  които
обикновено са окуражавани да потискат и прикриват чувствата си в подготовка за възмъжаването.
Щом детето научи, че е чувство, то вече е готово да научи КС.

ДЕТСКА КС
Намери  общо  занимание,  което  да  предизвиква  позитивна  реакция  у  детето  като  щастие,

забава, възбуда, любов и т.н. Колкото по-тихо е чувството, толкова по-лесно е да гледаш навътре,
затова  щастие  и  любов  са  за  предпочитане  пред  забавата  и  възбудата.  Четенето  на  приказка,
подобна  на  Сладката  малка  Мартина  и  злият  стар  човекоядец,  където  героите  изразяват
чувствата си, е отлично тихо занимание за нашите цели.

Щом детето започне да изпитва позитивна емоция, накарай го да я идентифицира.
- После му кажи да стои тихо и да гледа или усеща това чувство, за да види какво ще се случи.

Това трябва да е само за 5-10 секунди, защото умът му ще иска да се отклони към други неща.
Посочи му, че когато тихо наблюдава чувството си, то започва да се чувства вътрешно по-

спокойно и щастливо.  Кажи му например: „Виждаш ли колко по-щастлив си вътрешно, когато
тихо наблюдаваш чувството си?"

Накарай го да гледа щастието или каквото е Благочувството му и да ти разкаже какво се
случва. То може да ти каже какво мисли или усеща или пък да ти разкаже история.

Остави го да говори минута-две, после го накарай да спре и го попитай дали добрите чувства
още са там. То ще каже „да".

Кажи му  отново  да  гледа  хубавото  си  чувство  и  му посочи  как  това  го  прави  вътрешно
щастливо.

Продължи с този цикъл, въпреки че самото занимание е приключило. Много скоро ще трябва
само да напомниш на детето да се вгледа в себе си за щастливите си чувства и то ще ги изпитва
незабавно. Скоро детето ще осъзнае, че добрите чувства (Благочувствата) винаги са в него. Тази
радост  ще  продължи  и  през  зрелостта  му  и  ще  се  споделя  с  останалия  наш  изгладнял  за
Благочувство свят.

НАЧАЛОТО

ПРИЛОЖЕНИЕ A
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Може ли КС да ми помогне да заобичам себе си?
2. КС помага ли за душевни проблеми?
3. Може ли КС да влияе на климата?
4. Трябва ли непременно да докосвам партньора?
5. Трябва ли да знам причината за проблема?
6. Колко учители по КС има в света?
7.  Какво  намерение  да  формулирам  за  хронични  болести  като  амиотрофичналатерална

склероза?
8. Защо правенето на КС на себе си изглежда по-неефективно?
9. По-неефективна ли е КС, когато се прилага върху семейство?
10. По какво КС се различава от енергийната матрица?
11. Как да осъзнавам, като съм в такова състояние?
12. Може ли КС да ми причини умора и объркване?
13. Може ли да се прекали с КС? Може ли да правя КС, ако страдам от хронична болест?
14. Може ли един КС сеанс да е по-дълбок от друг?
15. Как да използвам заместители? Може ли да правя КС на цяла група хора?
16. Как КС може да подобри финансите и взаимоотношенията?
17. Може ли „Законът за привличането" да причини повече проблеми?
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18. Каква е разликата между чисто осъзнаване и Благочувство? Защо трябва да използваме
техника?

19. Трябва ли ми техниката на Чистото осъзнаване, за да правя КС?
20. Може ли КС да помага на генетични болести?
21. Как мога да правя КС, когато резултатите живо ме интересуват?
22. КС помага ли за укротяване на разярени хора?
23. Прилагате ли пътуване във времето или енергийни честоти?
24. Може ли да използвам образ вместо намерение?
25. Може ли да се прави КС на храна? Какво ще кажете за молитвата преди хранене?
26. КС ще направи ли кухнята ми точно каквато я искам?
27. Колко време след прилагане на КС настъпва оздравяването?
28. Как така КС работи, а после спира да работи?
29. Може ли КС да увеличи сумата в банковата ми сметка?
30. Ще чета ли по-ефективно книги, ако прилагам КС?
31. Ако съм в чисто осъзнаване, всичко ли ще знам?
32. Как мога да преодолея егото си чрез КС?
33. Ще ми помогне ли КС в следващия живот?
34. Може ли да смесвам КС с други техники?
35. Може ли да отстраня егото си, като изразявам благодарността си към други хора?
36. КС лекува ли рак?
37. Защо не мога да задържа чистото осъзнаване?
1
МОЖЕ ЛИ КС ДА МИ ПОМОГНЕ ДА ЗАОБИЧАМ СЕБЕ СИ?
Всяка сутрин ходя на работа на колело. Това е много приятно пътуване от около 10 км през

прекрасна гора. Там се зареждам с много енергия. Вчера спонтанно изпитах тези хубави чувства
и си  казах,  че  сега  може би ще  успея  да  направя  дишането си  по-дълбоко  и  силно.  Просто
направих КС и след няколко секунди задишах много по-силно. Благодарих на веселената за това
преживяване. Имам два въпроса: От няколко месеца съм депресиран, че не мога да се обичам.
Родителите ми са ме учили, че е важно да правиш най-доброто за другите и да не мислиш за
себе  си.  Възможно  ли  е  да  се  излекувам  с  КС?  Ако  да,  как?По  този  въпрос  съм  много
чувствителен и нямам правилната енергия, за да правя КС.

Вторият въпрос е лесен. Позволено ли ми е да правя КС на други хора, без те да знаят? Или
трябва да им искам разрешение? Смятам, че КС ще ни помогне да спасим себе си и нашата Земя.

Благодаря ви за милите думи. Светът, както вие и аз, е чисто осъзнаване. В известен смисъл,
няма нужда да се спасява някой или нещо. Възприемането на разликите е това, което позволява на
егото да разделя и категоризира на негативно и позитивно. Накрая всичко се оправя. Най-доброто,
което можем да направим, да правим КС и да увеличаваме собственото си осъзнаване на чистото
осъзнаване. Наистина, това е всичко, което можем или трябва да правим. Останалото само ще се
погрижи за себе си. Ще видите, а разгледаме въпроса с обичта към себе си. „Себе и" се състои от
две неща: нисшият „аз" и универсалният „Аз", който е безсмъртна, чиста Любов. Нисшият „аз" е
това, което наричаме „себе си", за да не се объркваме. Нисшият „аз" е относителната, приемлива
част от нас, която има минало и бъдеще. Тя няма настояще. Настоящето е мястото, където живее
големият универсален „Аз". Нисшият „аз" е това, което си мислите, че сте. Може да кажете „аз
съм жена на 35 години, майка, която не харесва работата ви, но която обича да се разхожда в
гората".  Виждате  ли?  Този  „аз"  е  ограничен  и  променлив.  Универсалният  „Аз"  не  е.
Универсалният „Аз" е първият проблясък на осъзнаването във форма. А знаете ли кое е другото
име на „Аз"? Универсалният „Аз" е познат още като Благочувство.

Точно  така,  Азът  е  Благочувство.  И  така,  любовта  към  себе  си  е  просто  осъзнаване  на
Благочувството. Не е ли така? Когато съзнавате Благочувството си, ви е добре, нали? Усещате
тишина, мир, радост или блаженство. Първо, осъзнайте чистото осъзнаване и тогава наблюдавайте
чувствата, които ще се породят, това е вашето Благочувство или вашият вътрешен безкраен Аз. А
този свой Аз винаги ще го приемате когато го осъзнавате. Ето колко е лесно. КС е директен метод
на Любов към себе си. Просто продължавайте да правите КС във всичките й форми и все по-
дълбоко и дълбоко ще се влюбвате в себе си. Не ви трябва ничие разрешение, за да правите КС.
Това е, защото вие не правите нищо. Просто имате собствено намерение и след това осъзнавате
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чистото осъзнаване, като го оставяте то да върши цялата работа. В действителност няма ти, аз или
те.  Има само  едно осъзнаване  и  не  трябва никакво  разрешение  да  правиш с  Него каквото  си
поискаш. Всъщност човек така или иначе не може да му направи нищо, но тази история ще я
оставим за друг път. Аз и вие и всичките останали неща на видимата вселена сме само илюзия;
това е сън на разединеност. Чистото осъзнаване и Благочувството ни позволяват да се събудим и
да гледаме развоя на съня. То е същото, като когато заспим и започнем да сънуваме и съзнаваме,
че сънуваме (ясно сънуване). Само че при КС осъзнаваме, че сънуваме будния сън. Потапяме се в
чистото осъзнаване,  което пречиства  всякакви негативни или грешни намерения.  Не можем да
навредим с КС, така че, ако е неправилно да правим КС на друг човек, КС просто няма да работи.
Ето колко е просто.

2
КС ПОМАГА ЛИ ЗА ДУШЕВНИ ПРОБЛЕМИ?
Партньорът ми страда от душевни проблеми. КС можели да помогне?
Не  трябва  да  се  тревожим  каква  е  причината  за  страданието  -  лошо  детство  или  ниско

самочувствие. Не ни трябва дори да знаем какво причинява физическото оплакване като например
болки в гърба или навехнат глезен. Трябва ни единствено да осъзнаем чистото осъзнаване. Щом
това стане, изцелението само се състои, както за нас, така и за партньорите ни. Не е лошо, нали?

Когато  отклоним  съзнанието  си  от  чистото  осъзнаване,  ние  забравяме,  че  то  е
хармонизиращата сила на всички сътворени неща. Вълните на всекидневието ни помитат. Когато
пуснем котва в океана на чистото осъзнаване, вълните на тревогите и грижите не могат да ни
отклонят  от  курса.  Е,  аналогията  е  малко  неуместна,  но  разбирате  какво  искам  да  кажа.
Партньорът ви е смазан от резултатите на своите действия, които пропускат по-дълбокия смисъл...
абсолютен мир.

КС не лекува  нищо.  Хората  и техниките  не  лекуват.  Осъзнаването  на  чистото  осъзнаване
лекува. КС ни показва как да го правим. Ако партньорът ви осъзнае чистото осъзнаване, той ще се
излекува.  Не  нашите  графици,  а  мъдростта  на  чистото  осъзнаване  ще  го  излекува.  Затова
пригответе  се  да  правите  КС и  после  само  гледайте  какво  ще  се  случи.  Именно  поради  тази
причина не мога да ви кажа колко КС сеанса трябва да проведете. Мога само да кажа, че всички
проблеми  накрая  ще  се  поддадат  на  целителната  сила  на  чистото  осъзнаване.  И  във  всяко
отношение ще го направят по-бързо и по-пълно.

3
МОЖЕ ЛИ КС ДА ВЛИЯЕ НА КЛИМАТА?
При  нас  климатът  е  доста  тежък  -  горещини  и  гръмотевици  -  и  ми  действа  много

стресиращо, както емоционално, така и физически. КС ще помогне ли?
Посветените в Ригведа могат да влияят на климата. Един приятел ми разказа, че с очите си

видял как карали облаци да се появяват и изчезват точно над главите им. А ако те могат, защо ти
да не можеш? И аз веднъж направих същото, но после така се възбудих и главозамаях, че повече
никога  не  успях  да  повторя този  си подвиг.  Ето какво трябва да  правите,  за  да  повлияете  на
климата.  Бързо  намислете  намерението  си  и  после  правете  КС.  Ако  се  намерите  в  локва  от
собствената  си  пот,  трепейки  комари,  отново  направете  КС.  Рано  или  късно  времето  ще  се
промени. То винаги се променя. Можете да си припишете заслугите,  ако желаете,  но по-добре
просто правете КС и после бройте струйките пот, стичащи се по лицето ви.

Климатът и други фактори на околната среда винаги ще влияят върху ума и тялото ви. Но в
центъра на дори и най-голямата емоционална буря винаги има мир. Търсете покоя и в този покой
ще намерите мир; може да е потен мир, но по-добре потен и мирен, отколкото потен и ядосан.

4
ТРЯБВА ЛИ НЕПРЕМЕННО ДА ДОКОСВАМ ПАРТНЬОРА?
Аз съм психотерапевт в Германия и имам въпрос към вас. Наистина ли трябва да докосвам

клиента? Няма ли да има ефект, ако просто съм в състояние на осъзнаване, докато клиентът
ми  разказва  проблема  си?  Не  трябва  ли  осъзнаването  да  намери  правилното  решение  и  да
покаже следващата стъпка за клиента? Аз работя с нормални методи, но вярвам и в друга сила,
ръководеща процеса. Не трябва ли чистото осъзнаване да е с нас непрекъснато и да може да
изцелява други хора, без те да знаят нищичко за процеса? Според мен това, че егото незабавно
иска да си припише успеха като лично постижение, е голям проблем. Егото си казва:„Сега вече
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съм голям лечител!" Мисля, че само много зрели хора трябва да използват този метод. Мислите
ли, че егото също расте заедно с метода на КС?

Не, не е нужно да докосвате партньора. (Вж. главата за Дистанционна КС в книгата „Чудото
на мигновеното изцеление")  Когато правите КС, всъщност няма "Друга" сила.  Има само чисто
осъзнаване. В действителност никъде не се отива и нищо не се прави. Но само ни изглежда, че
изцеляването трябва да се състои и че ние даваме началото на този процес и гледаме развитието.
Принуден съм да преподавам по този начин, за да хвърля мост между нормалното мислене и не-
мисленето.

Не смесвайте Квантовата синхронизация (КС) с други концепции,  идеи, чувства,  усещания
или каквото и да било друго. КС е най-ефективна сама по себе си. Ако искате да приложите и
друга техника, направете о след като сте направили КС. Използването на идеи и чувства ви връща
отново в ума - игралната площадка на егото. Ако правите КС точно както го преподавам, егото ще
си отиде,  а  няма да стане по-силно.  След време КС ще позволи на егото да си играе и да се
забавлява в  полето на  относителността,  но  не  и  да  поеме контрол.  Егото  става  по-скоро като
обично,  палаво  и  игриво  домашно  кученце.  Това  е  състояние  на  радостно  съществуване  и  е
напълно по силите на всеки, който прави КС често през целия ден.

67
ТРЯБВА ЛИ ДА ЗНАМ ПРИЧИНАТА ЗА ПРОБЛЕМА?
Практикувал съм приложна кинесиология под ръководството на доктор Клингхарт. За всеки

емоционален проблем и всяка болест си има причина. Когато започнете да лекувате някого с КС,
причината за проблема вече съществува - затова мисля, че проблемът ще се завърне, ако човек
не промени причината, поради която има проблем. Прав ли съм?

Колкото  до  емоционалните  проблеми.-,  всъщност  всички  проблеми:  причината  не  е  от
значение.  Решението  е  повече  чисто  осъзнаване.  Традиционното  мислене  търси  причина  и
следствие. И ако откриете и премахнете причината, можете да елиминирате ефекта. Това работи
на  относителното  ниво  на  живота,  но  ние  сме  намерили  по-добър  подход  към  проблема  на
проблемите. Ние оставяме Благочувството да върши изцелението. Не трябва да променяме живота
си.-.  Благочувството  го  прави  вместо  нас.  Можете  и  трябва  да  продължите  да  прилагате
относително  лечебните  си  техники.  Просто  в  началото  направете  КС  и  Благочувството  ще
направлява резултатите.  Лекарите,  прилагащи този подход са установили,  че практиката  им се
подобрява. Те не работят толкова усърдно, а резултатите им са по-качествени и по-дълготрайни.
Моят личен клиничен опит показва, че резултатите са забележително стабилни. Но, разбира се,
трябват ни още научни изследвания, преди да твърдим това със сигурност. Предложението ми е да
правите  КС  ида  наблюдавате  резултатите.  Колкото  повече  чисто  осъзнаване  осъзнава  човек,
толкова повече хармония се излъчва от него. Уведомете ме за резултатите от наблюденията си.

6
КОЛКО УЧИТЕЛИ ПО КС ИМА В СВЕТА?
Сестра ми ми каза за човек, преподаващ КС тук, в Германия. Каза ми, че вие сте го обучили.

Не съм много сигурен. Бихте ли ми казали колко учители по КС има в света?
В момента в света има само един учител по КС и познайте: кой може да е той... Правилно!

Това съм аз. Макар че бързият целителен процес на КС може да бъде научен лесно, човек трябва
не само да бъде ясно и дълбоко осъзнаващ чистото осъзнаване, но трябва и да разбира видната му
изява на всички нива на живота ни. Съмнявам се, че хора, които преподават техника и я наричат
КС,  действително  изразяват  по-дълбоките  ценности  на  процеса  на  КС  или  ясно  изпитват
осъзнаването  на  чистото  осъзнаване.  Ако  го  могат,  те  по-скоро  ще  разработят  своя  техника,
отколкото да заемат чужда. Когато напълно осъзнаваме чистото осъзнаване, няма ограничения. От
него има предостатъчно за всички.

Написах тази книга, за да може всеки да се научи сам да прави КС. Това искам повече от
всичко  друго  -  да  видя  милиони хора  да  осъзнават  чистото  осъзнаване  и  най-добрият  и  най-
бързият начин, който знам, за да стане това, е чрез КС. Осъзнаването на чистото осъзнаване е
рождено право на всяко човешко същество и именно поради това е естествено и лесно се научава.
Знам за много хора, научили от тази книга КС и учещи и други на нея. Това ме кара да се чувствам
наистина много добре. Преподаването на КС от един човек на друг е чудесно, свързващо хората
преживяване  на  най-дълбоко  ниво.  Разбира  се,  при  препредаването  ще  има  неточности  и
неправилни неща и това се очаква. Но всички тези неточности след време ще изчезнат, защото
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самият процес на осъзнаване на чистото осъзнаване ще ги оправи. Опитът ми показва, че онези,
които  са  се  опитали  да  преподават  КС на  групи,  са  причинили  повече  зло,  отколкото  добро.
Групата  експоненциално  увеличава  предаването  на  грешки  и  единствена  грешка  от  страна  на
учителя ще бъде многократно засилена.

Бъдете търпелив. С увеличаването на броя на хората, практикуващи КС, ще има повече хора,
осъзнаващи чистото осъзнаване. Тогава ще обуча учители и ще можем да сме сигурни, че именно
осъзнаването на чистото осъзнаване е това, което експоненциално нараства.

7
КАКВО  НАМЕРЕНИЕ  ДА  ФОРМУЛИРАМ  ЗА  ХРОНИЧНИ  БОЛЕСТИ  КАТО

АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА?
На  30  години  съм  и  съм  с  диагноза  амиотрофична  латерална  склероза  (АЛС),  Това  е

болестта, от която страда Стивън Хокинс. Традиционната медицина няма представа как да
спре или забави прогресирането й,  затова търся алтернативни начини за борба с болестта.
Понеже съм запален по модерната философия на квантовата физика, преди три дни си купих
книгата ви и мога да кажа, че страшно ми хареса! Методът ви изглежда много ефективен,
когато правя препоръчаните от вас упражнения, но имам известни проблеми с осъзнаването на
чистото осъзнаване извън тялото ми. Практикувам КС всеки ден.

Възможно  ли  е  да  използвам  вашата  техника  за  самолечение?  Как  би  трябвало  да
формулирам  намерението  за  излекуване?  Тази  болест  е  много  сложна,  а  вие  казвате,  че
намерението трябва да е точно и просто.

Да, можете да прилагате КС за самолечение, но обикновено в началото е по-лесно да лекувате
други хора, защото вие сте склонен да сте силно привързан към личната си нужда за изцеление и
това пречи. Макар че КС не е енергийна техника, когато осъзнавате чистото осъзнаване, се създава
целителна енергия, която по естествен път отива там, където е нужно. При АЛС, както и при всяка
друга  хронична болест или състояние,  вашата система тяло/ум ще абсорбира много целителна
енергия и може да не видите резултатите веднага, но те ще дойдат. Какви ще са резултатите и до
каква степен  ще се  проявят  е  не-известно.  Осъзнаването  на  чистото  осъзнаване  прави чудеса.
Бъдете  оптимистичен,  но  и  реалистичен.  По  всяка  вероятност  болестта  ви  ще  продължи  да
прогресира.  Дори  и  да  не  се  излекувате  с  КС,  вие  съвсем  сигурно  ще  получите  физическа,
емоционална  и  ментална  помощ.  Истинската  полза  е  в  изгубването  на  привързаността  към
системата  тяло/ум  и  намирането  на  вътрешен  мир.  Дори  и  състоянието  ви  да  е  влошава,
осъзнаването на вътрешната ви същност ще ви лиши от страдание и ще ви освободи от оковите на
болестта.

Намерението да се излекувате трябва да бъде много нежно и трябва по никакъв начин да не се
привързвате  към него.  Т.е.  просто си помислете  какво искате  ла стане,  направете  КС и после
забравете за това. Да „забравите" означава да продължавате с живота си и да не търсите резултати.
Когато се появят, ще ги забележите. А когато резултатите дойдат, без да сте ги търсили, тогава ще
знаете,  че са реални. Ето колко е просто. Колкото по-малко сте въвлечен в изхода толкова по-
ефективен ще бъде. Правете КС и живейте; това е.

68
ЗАЩО ПРАВЕНЕТО НА КС НА СЕБЕ СИ ИЗГЛЕЖДА ПО-НЕЕФЕКТИВНО?
Прочетох  с  голям интерес  книгата ви  и  веднага започнах да правя  упражненията.  След

няколко опита върху себе си не забелязах особени резултат Но един ден се почувствах особено
щастлив.  Не  съм  сигурен  дали  прилагам  правилно  метода.  По-добре  ли  ще  е  първо  да  се
упражнявам върху  друг  човек?  Дали  не  трябва  първо  да  постигна  осъзнаване?  Опитвал  съм
медитиране, рейки, техника за емоционална свобода и др., които мислех, че ще са ми от полза.
Основният ми проблем е  бронхиален/назален  и  често трябва  да отхранвам.  Вероятно съм и
алергичен. Ще съм ви много благодарен да ми дадете кратки наставления, защото тази събота
заминавам на двуседмична почивка на един  остров в  Северно море,  където възнамерявам да
практикувам - или, по-скоро, да се опитам да се излекувам.

Понякога наистина е по-добре да се упражнявате върху друг човек. Когато работите върху
себе си, вие продължавате да гледате, да търсите резултати и така спирате да осъзнавате чистото
осъзнаване.  Често препрочитайте  инструкциите  как  да правите  КС в първата  част  на  книгата,
докато почувствате, че вече сте готов да правите КС. Тя трябва да ви е лесна, да я прилагате без
усилие и да ви е забавно. Не си я поставяйте като задължение. Благочувството е фино. Не може да
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си пробивате  път  с  лакти  през  него.  Това не  е  като  да  правите  къщичка  за  птици,  когато  си
намирате всичките части и после ги сглобявате с лепило и пирони.  КС е нежен разрушителен
процес, подобен на това да гледате как пясъчен замък се разтваря обратно в морето.

Чудесно ще ви се отрази да влезете на сайта на КС и да се включите във форума. Там хора от
цял  свят  споделят  знанията  си  за  КС и  си  помагат  взаимно  за  практическото  приложение  на
техниката.  Има дори групови дискусии за хора,  които искат за получат Дистанционна КС. КС
форумът е оживен, подкрепящ и вдъхновяващ. Друго предложение е да намерите приятел или
някой, който иска да практикува КС с вас и да работите един с друг. Правете го всеки ден, по
много пъти, ако е възможно; колкото повече, толкова по-добре. Дори не трябва да се събирате
физически,  защото КС работи еднакво добре и от разстояние.  Колкото повече давате,  толкова
повече  ще  се  изцелявате.  Това  е  много  важен  и  силен  целителен  принцип.  Давайте,  давайте,
давайте, без да мислите дали ще получите и ще останете изумен от резултатите. Но най-доброто,
което може да направите, е да практикувате КС върху себе си и върху други, колкото може по-
често;  по  20-30  минути  на  ден  е  идеално.  Правете  дистанционни  и  продължителни  сеанси
многократно. При хронични състояния като вашето, просто трябва повече време. Разбира се, ще
трябва да търсите подходящо лечение и от лекар. Направете тези неща и ме уведомете как се
справяте. Където мога, ще ви помогна. Семинарите по КС са изключително полезни.

9
ПО-НЕЕФЕКТИВНА ЛИ Е КС, КОГАТО СЕ ПРИЛАГА ВЪРХУ СЕМЕЙСТВО?
Спешно търся помощ за съпруга си. Той е умствено и физически болен и се страхува от

всякакви неща и хора. Дълги години не е излизал от къщи. Не може да спи и наред свсичко друго
страда от дисплея, диабет, стомашни и други болки. Страх ме е, че ще умре.

Не мога да го подкрепям или да му помагам, защото се чувствам безпомощна, незначителна
и виновна за неговото положение. Поради тази причина ходя на психолог. Чета фантастичната
ви книга и имам надежда, че КС ще може да ни помогне и на двамата.

Ако  познавате  някой,  който  прави  КС,  помолете  го  да  работи  върху  него,  дори  и
дистанционно. Мисля, че вие сте твърде близко до проблема и понеже сте нова за КС, вероятно
търсите резултати, което е най-добрият начин да не ги получите. Това е естествено, когато за пръв
път опитате КС, защото отчаяно искате да видите промяна. КС работи най-добре, когато изпаднете
в състояние на чисто осъзнаване и после оставите на него да върши изцелението. Може известно
време да не забелязвате никакви резултати, а после изведнъж да стане чудо. При сериозността на
проблемите на съпруга ви може първоначално да не забележите особени промени. Най-добре е вие
и някои друг да работите заедно върху него. Не знам какъв му е умствения капацитет или какви са
му наклонностите, но ако е възможно, накарайте го да научи КС и да го прави за други хора. Това
ще му се отрази добре. Ще му помогне много повече, отколкото ако работи за себе си.

10
ПО КАКВО КС СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ЕНЕРГИЙНАТА МАТРИ
Аз съм лекар, и ако не ви представлява трудност, ще съм много благодарен да ми кажете

накратко какви са предимствата на вашия метод в сравнение с енергийната матрица на Ричард
Бартлет.

Това е много добър въпрос и сравнението между двете техники ще бъде интересно и ценно. За
съжаление  не  съм квалифициран  да  правя  такова сравнение.  Само съм чел книгата  на  доктор
Бартлет и я намирам за информативна и вдъхновяваща. На моите семинари са идвали много хора,
практикуващи  енергийната  матрица,  но  като  цяло  не  мога  да  коментирам  авторитетно  нито
философията,  нито практиката на този метод. Експерт съм обаче по КС и това,  което мога да
направя, е да ви дам по-подробни обяснения за механиката на КС и да ви оставя да си извадите
собствените заключения.  КС е манифестацията на адвайта,  философията,  прегърната от Екхарт
Толе и Рамана Махариши. Процесът на КС установява практикуващият в неподвижното Сега и,
докато се къпе в това всепроникващо чисто осъзнаване, наблюдава, докато изцелението тече, без
да  влага  никакво  усилие.  То  е  един  вид  мързеливият  път  към  вътрешно  обогатяване  и  само
съзнаване. По време на КС сеанс партньорът първо започва да усеща отпускане на тялото заради
дълбокия покой, съпътстващ процеса на КС. След това в ума и сърцето се възцарява мир. Това
преживяване бързо се задълбочава и тялото може да започне да се люлее или огъва, защото всяка
негова клетка е напоена с осъзнава-е на чистото осъзнаване. На този етап умът може да изпита
дълги  периоди  на  спиране  на  мисленето.  Това  ето,  когато  може  да  се  изпита  радост  или
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блаженство и когато всичко в света изглежда наред, както и е. Резултатите често са драматични и
дори чудодейни - особено за ненастроения към КС ум. За практикуващите КС това си е в реда на
нещата. Човекът, получаващ КС може също да се огъва или люлее и понякога дори да припадне,
когато бъде за-лян с блаженство и изпадне в дълбока релаксация. Следвайки принципа, че колкото
е по-просто,  толкова по-силно е действието,  КС търси да отстранява и да настройва към най-
простото и най-силно състояние на чисто осъзнаване. Изцелението всъщност е страничен ефект на
осъзнаването на чисто осъзнаване.

В действителност КС не е лечебна техника, а по-скоро процес за дълбока вътрешна дейност,
водеща бързо до дълбоко вътрешно осъзнаване.  Доста е забележително,  ако се замислите.  Вие
просто осъзнават вътрешния си Аз и изцелението се случва, без да правите каквото и да било. КС
подчертава покоя отвъд ума. Практикуващият КС намира и задържа чистото осъзнаване и гледа да
види  как  то  се  отразява  в  ума.  Ударението  е  върху  не-правенето  и  резултатите  са  коренно
различни. Да се окуражава ума означава да се окуражават неизброимите различия на живота. Така
нормално виждаме движението на нашия свят - от връзка на връзка, от служба на служба и т.н.
Това  е  неравният  път  на  мимолетно  щастие,  борба  и  объркване.  Когато  умът  е  закотвен  в
непроменящото  се,  необвързано  чисто  осъзнаване,  пътят  се  изглажда  и  надделяват  мира  и
хармонията.

КС не е нито ориентирана навън енергийно изцеляваща система, нито вътрешно ориентирана
мълчалива медитационна техника. КС е комбинация от двете и в това се състои гениалността й.
КС закотвя ума в чистото осъзнаване, докато ентусиазирано работи, за да даде на ума най-доброто
от двата свята и бързо да отвори съзнанието към вътрешния Аз и мирът, който идва с него.

Практикуващият КС не създава вибрации и не манипулира материята, нито пък стои тихо в
търсене на просветлението. Когато лекува, яде или обича, той просто осъзнава чистото осъзнаване
и после гледа, докато животът се разгръща в това всепроникващо чисто осъзнаване. Понеже КС е
естествен процес на човешкото съзнание, той се учи лесно и бързо дори от книга. Дишането е
нормална проява на всяко човешко същество. Не се учиш да дишаш; трябва ти само въздух. По
същия начин не се учиш да изцеляваш. Трябва ти само чисто осъзнаване.

11
КАК ДА ОСЪЗНАВАМ, КАТО СЪМ В ТАКОВА СЪСТОЯНИЕ?
Цяла седмица не съм мигнала. Вчера бях на лекар и вече съм на антидепресант. Проблемите

ми са свързани също и с работата, където съм под постоянен стрес. Не успявам да се справя с
всички домашни задължения и се чувствам разсипана физически и психически.  Скъсвам се от
притеснения и не мога да се отпусна или да заспя. Освен това се боя и за бъдещето. Не спирам
да се тормозя и това не ми вещае нищо добро. За съжаление, около мен няма никой, който да ми
помогне  с  КС.  Живея  сама.  Единственото,  което  имам,  е  интернет.  Докато  се  грижех  за
покойния ми син, загубих много приятели и познати. Животът ми е като порочен кръг, от който
искам да избягам, но не знам как. Макар, че прочетох книгата ви, не успях да направя успешна
КС.  Третото  ми  око  (или  чистото  осъзнаване)  не  е  отворено.  Наистина  не  знам  как  да
продължавам.

Желанието ви да се почувствате свободна ще си пробие път. Не ви трябва да отваряте третото
си  око,  за  да  се  осъзнавате.  Вие  вече  сте  осъзната;  иначе  нямаше  да  съзнавате,  че  трябва  да
отворите третото си око. Разбирате ли какво ви казвам? Не трябва да правите нищо, освен да
осъзнаете, че съзнавате и да оставите всичко друго само да се погрижи за себе с Може и да ви
отнеме  известно  време,  но  може  и  стане  бързо.  От  най-голямата  неволя  идва  най-голя  мото
спасение. Рамана Махариши и Толе, и двамата са си мислели, че умират. Аз се промених след
години на душевни търсения, както мисля стана с Карл Ренц. Както и да е, съзнавайте състоянието
си. Не се опит вайте да избягате или да се криете от него. Вие сте прикачили твърде много емоции
към  ситуацията  си.  Знаете  ли  как  аз  дефинирам  проблем?  Проблемът  е  ситуация,  към  която
прикачате  негативно  чувство.  Така  че  нещата  може да  се  разглеждат  като  ситуация  или  като
проблем, в зависимост от това дали им приписвате негативни емоции. Погледнете проблемите,
емоциите и мислите, без да ги съдите. Ако съдите, гледайте ума си, докато съди. Докато ясно и
интензивно  наблюдавате  проблемите  си,  болката  бързо  ще  отслабне.  Ако  се  завърне,  отново
направете  същото.  Скоро  ситуацията  може  да  си  е  все  същата,  но  вие  няма  да  изпитвате
негативните емоции, причиняващи ви страдание.

12
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МОЖЕ ЛИ КС ДА МИ ПРИЧИНИ УМОРА И ОБЪРКВАНЕ?
През последните два-три дни, откакто правя КС, съзнанието ми е замъглено, объркан съм.
Може да има много причини за замъглено съзнание -недояждане, недоспиване, стрес и т.н. КС

също  може  да  е  сред  причините,  но  не  е  много  вероятно,  освен  ако  не  сте  я  правили  в
продължение на много часове.

КС има изключително силно действие за освобождаване от стрес и изцеление на тялото. Ако
правите КС за продължителни периоди от порядъка на няколко часа на ден, съзнанието ви може да
се замъгли. Това се дължи на обстоятелството, че на системата тяло/ ум й трябва допълнителна
почивка, за да осъществи лечението. Може да ви се доспи, защото на тялото ви му трябва сън и
почивка, за да завърши започнатото на много финото и мощно ниво на Благочувството лечение.
Починете си добре и симптомите би трябвало да отшумят за един-два дни. Ако не стане така,
търсете друга причина за замъгленото си съзнание и умората. Може би трябва да се консултирате
с лекар.

13
МОЖЕ  ЛИ  ДА  СЕ  ПРЕКАЛИ  С  КС?  МОЖЕ  ЛИ  ДА  ПРАВЯ  КС,  АКО  СТРАДАМ  ОТ

ХРОНИЧНА БОЛЕСТ?
Каква е препоръчваната от вас честота на правене на КС на друг човек - през какви интервали?

По-често  ли  трябва  да  се  прави  в  случай  на  сериозна  болест  и  трябва  ли  да  се  прави
„само"дистанционно?

Не може да прекалите е КС, но може да се почувствате малко дезориентиран, особено при
продължителни дистанционни сеанси. Ако това стане, повече физическа активност и свеж въздух
бързо ще стабилизират резултатите.

Хроничните проблеми са покана за правенето на колкото може повече КС. Хроничната болест
попива  като  гъба  ефектите  на  КС.  Правете  колкото  искате.  Дори  тогава,  не  търсете  видими
резултати. Дръжте се нормално, но правете КС и на лабораторните изследвания, медицинската
апаратура и т.н. Отново, правете го, без да влагате очаквания. Правете КС и продължавайте да си
живеете както преди. Именно така ще получите най-добри резултати, чрез елиминиране на страха
и очакванията. Страхът е който ни държи във веригите на болестта. По време на КС възприятията
ви ще са свободни. Ако им се позволи отново да влязат в същата ценностна система, отново ще се
върнете към предишното си състояние. Всички сме обвързани от възприятията си и затова трябва
често да правим КС в очакване на времето, когато ще се потопим отново в пълната свобода.

Съмнението  и  разочарованието  са  това,  което  ни  държи  впримчено  в  болестта.  Не  се
опитвайте да премахвате съмненията, просто правете КС и взимайте каквото ви се дава. Това е
най-краткият път към свободата.

14
МОЖЕ ЛИ ЕДИН КС СЕАНС ДА Е ПО-ДЪЛБОК ОТ ДРУГ?
Вторият ми Дистанционен КС сеанс с вас беше много по-дълбок и почти незабавно усетих

голямо подобрение. Защо единият сеанс беше много по-дълбок и ефективен от другия?
В чистото осъзнаване или Благочувството няма „по-дълбоко". Може да го усещате като такова

или да се чувствате различно, но това е субективно и няма нищо общо с резултатите. Каквито и да
са субективните ви чувства, Благочувството винаги върши цялата работа по изцелението. Вашите
физически, емоционални или социални проблеми винаги получават пълната доза, поради липса на
по-добра дума, дори и да искаме повече. Никога не можем да знаем със сигурност какво е най-
доброто за даден проблем, предвид всичките възможни причини и ефекти. Благочувството знае.
Изцелението се случва непрекъснато, независимо дали го разпознавате или не. Или - поточно -
чистото осъзнаване и Благочувството е перфектно и ние или го съзнаваме, или не. Това, разбира
се, също е перфектно.

15
КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ ЗАМЕСТИТЕЛИ?  МОЖЕ ЛИ ДА ПРАВЯ КС НА ЦЯЛА ГРУПА

ХОРА?
По повод на използването на заместители при дистанционното лечение вие пишете, че е

възможно да се използва снимка или просто да се напише името на човека на лист хартия пред
себе си. В такъв случай ръцете си върху снимката или върху собственото си тяло да поставям?
И възможно ли  е  да прилагам КС на група хора? Ако е възможно,  къде точно да поставям
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ръцете си?  Логически  е  възможно да  се  прави  КС на  група,  тъй  като чистото осъзнаване
включва всички, но не съм сигурен в практическото й приложение.

Заместителят  е  просто  начин  да  се  фокусирате.  Не  нужно  да  сте  особено  конкретен.
Благочувството е знае къде да отиде и какво да направи. Просто го побутнете лекичко в желаната
от вас посока,  после се отстранете  и само гледайте.  Дали ще използвате  пръстите  си,  или не,
зависи само от вас. Ако ги използвате, може да ги поставяте върху тялото си, върху снимка, във
въздуха и където си поискате.  Колкото до прилагането на КС едновременно върху група хора,
естествено, защо не? Аз често го правя както на живо, така и като извиквам във въображението си
група хора. После работя индивидуално с всеки член на групата, докато държа останалите в чисто
осъзнаване. Чистото осъзнаване се манифестира чрез Благочувството по различен начин за всеки
от  нас,  затова  ви  каня  да  изследвате  и  експериментирате.  КС  не  е  написана  върху  каменни
скрижали Написана е върху Нищо. Играйте и се забавлявайте. Колкото повече закони престъпвате,
толкова повече ще се изумявате.

16
КАК КС МОЖЕ ДА ПОДОБРИ ФИНАНСИТЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА?
Прочел съм и трите ви книги. Сега знам как да лекувам здравословни и емоционални проблеми

с КС, но как да предизвикам промяна в други области на живота си? Как например да подобря
финансовото си състояние, взаимоотношенията си с хората и т.н. ? Как може процесът на КС
да се прилага в тези области - особено като не знам кое е най-доброто за мен, защото не знам
голямата картина на живота си? Така че, колко важно е намерението в този сценарий?

Ако искам например да си имам приятелка,  добре ли е да формулирам намерение „Имам
прекрасна любовна връзка с красиво момиче"?

Номерът е да осъзнаете, че вие нямате контрол и следователно не можете да направите нищо,
за да направите живота такъв, какъвто го искате. Когато се опитваме да задоволим желание, на
едната страна на монетата  намираме фалшива пълнота,  като щастие и гордост,  а на другата  й
страна - разочарование, раздразнение и страдание. Красотата на живота е в простотата му. Това
търсете.  Колкото и  да  е  странно,  колкото  повече опростявате  нещата,  толкова по-пълен става
животът ви. Да, знам че звучи малко криптично, но това е положението. Животът изглежда пълен
с противоречия, но всъщност е абсолютно хармоничен такъв, какъвто си е.

Така че това е първата част: трябва да осъзнаете, че имате контрол и че животът е перфектен
такъв,  какъвто  е.  Очевидно,  ако  животът  е  перфектен,  не  ви трябва  да  имате  контрол.  Чиста
работа, нали? Егото е това, което вечно мъти водата. То иска нещата да се случват по такъв начин,
че то да е спокойно.  Разбира се,  то никога не е  задоволено напълно,  затова неговият начин е
начина на парчетиите. Получаваш парче щастие, парче тъга, парче екстаз и парче страх и тревога.
Но никога не получаваш парче мир! Преди всичко, не можеш да получиш това, което вече имаш и
второ, не можеш на натрошиш мира на парчета. Това, което всъщност искате, е парченце мир.
,Дайте ми пари или прекрасна любовна връзка и ще съм доволен и спокоен." Защо не отидете
право при източника на мир - чистото осъзнаване? Е, така сте решили да постъпите и това е добре.
Но умът  ви продължава Да гледа парчетиите.  Пълнотата  на  мира все  още не  е  проникнала  в
мисленето ви. Но това скоро ще стане, ако продължавате да осъзнавате чистото осъзнаване, като
правите КС.

Това не е нещо, в което трябва да вярвате или да се опитвате да го постигнете по логичен път.
Сърцето и умът са  два различни пътя  към просветление,  но и двата  се провалят точно преди
осъзнаването на перфектното. Така че какво да правим? Цялата тази теория е много хубава, ама
какво да правя „аз", впримчен в „реалния" свят? Аз какво да направя? Отговорът остава същият:
нищо. Нищо не можете да направите и колкото по-бързо осъзнаете тази проста истина, целта на
всяка  мисъл,  дума  или  действие  ще  бъде  реализирана  в  цялата  си  пълнота.  Вие  мислите,  че
животът си е ваш. Т.е. че сте направили изборите си, довели ви до сегашното ви положение. И че
можете да правите избори сега, в настоящето, които ще засегнат живота ви в бъдеще. Но те също,
че има само сега. Умът ви продължава създава време като начин да работи отвъд настоящото ви
състояние. Усещате липса и това ви подтиква да търсите промяна. Логично изглежда, нали? На
мозъка му изглежда логично, но вие не сте мозъкът си, нали така? Вие сте осъзнаване. Научили
сте тов от първите страници на всяка моя книга. Когато забравите, че сте осъзнаване, вие тихо
падате отново в обятията на ориентирания към времето ум. Как тогава да се измъкнете оттам?
Отново: успейте, като не правите нищо. А какво значи да не правите нищо? КС! Вие вече имате
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теоретичния отговор на въпроса си и малко си поиграх с вас, но си имам добра причина.  Ако
разчитате на КС да ви дава „неща", вие играете на терена на вечно променящия се ум. Цената на
КС е,  че  първо  „познавате"  Аза  си  и  после  оставяте  нещата  да  се  случват  от  само  себе  си.
Разбирате  ли?  КС  нежно  ви  подканя  да  се  откажете  от  контрола  и  ако  го  направите,  ви
възнаграждава с всякакви неща. Но и само за момент да забравите и да започнете да цените тези
неща повече  от  Аза си,  вие  вече  сте  обърнали КС просто  в  още една лекуваща чрез  енергия
техника. Не забравяйте Аза си. Не забравяйте да осъзнавате чистото осъзнаване. Тогава ще видите,
че  всичк  ще  дойде  при  вас.  Всъщност  ще  дойде  много  повече,  отколкото  можете  да  си
представите. Това е простата истина. Осъзнайте Аза си и после оставете животът да дойде при вас.
Това е! Друго не ви трябва. Опитайте този експеримент следващия път, когато шофирате. Вместо
да мислите, че сте в кола, движеща се по улиците през града, вижте се, че стоите неподвижно в
колата, а всички сгради, коли и хора идват към вас. Забележете, че ще се почувствате по-спокоен и
по-малко стресиран, когато нещата идват към вас. Това е просто промяна на перспективата, но я
причинява голяма разлика в усещането и поведението ни. Същото е и с осъзнаването, че сме чисто
осъзнаване.  Щом  го  осъзнаем,  светът  се  създава  без  нашето  участие.  Ние  ставаме  невинни
свидетели на развиващото се пред очите ни творение. Какво удоволствие! Ние просто съзнаваме.
Нищо друго не ни трябва.

Конкретно на въпроса ви, просто най-невинно и общо осъзнайте какво искате и после правете
КС.  Може  да  правите  КС  на  тялото  си,  да  използвате  заместител  или  просто  да  използвате
въображението си. Задръжте невинната идея за това, което искате и после я пуснете. Нека чистото
осъзнаване я вземе, отгледа и ви я върне много по-пълно, отколкото сте си представяли. Стойте
при сърцето си. Т.е. осъзнайте Благочувството и просто стойте в осъзнаването на Аза. Виждате
ли? Скоро ще се откажете от идеята  да искате  и да се нуждаете  и точно тогава ще получите
всичко, което наистина искате.

73
МОЖЕ ЛИ „ЗАКОНЪТ ЗА ПРИВЛИЧАНЕТО" ДА ПРИЧИНИ ПОВЕЧЕ ПРОБЛЕМИ?
Използвайки КС и  упражненията (Входната техника и  Чистото осъзнаване)  ставам по-

спокоен. Макар не понякога тялото ми реагира като при страх, потя се например, намирам все
по-голям душевен мир.

Изпълних точно указанията ви. Изпитвах желанието и прилагах КС върху него и, трябва да
кажа, че само след няколко минути се почувствах много добре. Изпитвах желание да си имам
приятелка, визуализирах го и му направих КС и сега се чувствам много добре.

Тогава,  ако  работя  върху  някой  свой  страх,  нямали  да  е  по-добре  да  визуализирам
ситуацията,  от която се  страхувам и  после  да  използвам КС,  вместо просто да използвам
твърдение от рода „Сега съм свободен от... ".

Трябва  също  да  кажа,  че  много  ми  харесва  „философията"  ви  да  не  се  опитвам  да
контролирам живота си. Има много „ духовни учения ", като Закона за привличането, които по
същество те връщат обратно в ума и те карат още по-силно да желаех материални неща. С КС
е точно обратното.  Спираш да искаш каквото и  да било и  оставяш на Благочувството да
направи най-доброто за теб.

Прав  сте,  че  философията  на  Закона  за  привличането  създава  по-голямо  желание  за
материални  неща.  Благодаря  ви  за  наблюдението.  Това  е  много  съществен  момент.  Чистото
наблюдаване на съществуващото смазва всякакви желания,  като ни изпълва с  целта на всички
желания, чистото осъзнаване. Няма нужда да се опитвате да манипулирате неща, мисли и идеи, за
да получите каквото искате. Бъдете чисто осъзна и всичко ще дойде даром.

И да,  на  първото  ви наблюдение.  Извикването  н  неприятното  чувство  или емоционалната
ситуация и после правенето на КС върху него, ще бъде много по-успешно, отколкото ако само
формулирате  намерение.  (Вж.  Глава  15,  Психологическо  изцеление,  книгата  ми  „Чудото  на
мигновеното изцеление".)

18
КАКВА  Е  РАЗЛИКАТА  МЕЖДУ  ЧИСТО  ОСЪЗНАВАНЕ  И  БЛАГОЧУВСТВО?  ЗАЩО

ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТЕХНИКА?
Идеята за прилагане на силата на „чистото осъзнаване" за мен като теоретичен физик е

от огромно значение не само защото се потвърждава от резултатите на науката, но и защото
не  съдържа никакви  вярвания  и  догми!  И,  разбира  се,  защото дава  възможност  на  всекиго
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директно да я прилага в собствения си живот и да влияе на живота на цялата планета, мам
няколко въпроса за прилагането на КС.

1. Когато слушам записа на вашия „процес на чисто осъзнаване" на края не мога да усетя
нищо! Не казвам, не изпитвам „чувство" а по-скоро съвършена празнота, просто „не-чувство"!
Това добре ли е или правя нещо грешно?

2. Не съм сигурен как да прилагам КС на хора, живеещи далеч от мен и дори на цялата
околна среда.

3. Защо ни трябва техника? Не е ли достатъчно просто да сме в чисто осъзнаване?
1.  Да не  усещате  нищо е  точно  каквото  трябва.  Нищо е  „имплицитният  ред"  на  Бом или

чистото  осъзнаване;  което  не  бива  да  се  бърка  с  нулевата  точка  на  вакуумното  състояние.  В
състояние  на  нищо,  ако  се  наблюдавате  по-внимателно,  ще  откриете,  че  тялото  е  напълно
релаксирано  и  умът  ви  е  много  спокоен.  Това  спокойствие  е  Благочувството.  Благочувството
прилича  на  нулевата  точка  и  е  първият  проблясък  на  индивидуалното  осъзнаване.  То  е
едновременно  необвързано  и  индивидуално.  Това е  универсалният  аспект  на  индивида.  Аз  го
наричам също Аз. Фокусът ви е бил върху чистото осъзнаване, това е всичко. Благочувството е
било там с него, но перспективата ви е била върху нищо; върху чистото осъзнаване. Браво на вас.

2. Да, за Дистанционна КС може да използвате собственото си тяло, снимка, въображението
си, плюшена играчка,  каквото ви се струва най-естествено. Но не търсете да видите резултати.
Това е много важно. Просто правете Дистанционна КС и вземете каквото ви се даде. Ще останете
изненадан.

3. Техниката е учебно помагало. Тя освобождава ума от нещата и му позволява да се напои с
чисто осъзнаване/Благо чувство. Ако можете да стигнете до чистото осъзнаване без да използвате
техника,  чудесно.  Това е  чиста  КС, чисто осъзнаване без престорени опити-  Това всъщност е
единственият начин да се

пита чисто осъзнаване. Техниката КС просто подмамва ума да спре да мисли.
19
ТРЯБВА ЛИ МИ ТЕХНИКАТА НА ЧИСТОТО ОСЪЗНАВАНЕ, ЗА ДА ПРАВЯ КС?
Как  може  човек  да  е  в  състояние  на  чисто  осъзнаване,  без  да  прилага  техниката  на

Чистото осъзнаване? Бихте ли ми обяснили, моля?
Всъщност човек не може да не е в състояние на чисто осъзнаване. Въпросът е: „Осъзнаваме ли

чистото осъзнаване?" Но да отговоря на конкретния ви въпрос: КС помага на ума да се откъсне от
привличането  си  към формите  на  нещата  и  идеите  и  да  изпита  необвързаност.  Аз  предлагам
техниката  на  чистото  осъзнаване,  за  да  направя  много  очевидно  осъзнаването  на  чистото
осъзнаване. На някои хора им допада да бъдат насочвани и затова слушат записа всеки ден. Но
можете  да  го  направите  също толкова  лесно  и  далеч  по-бързо,  ако правите  КС.  Има безброй
начини за осъзнаване на чистото осъзнаване. В Шива сутри например са дадени 112 начина за
освобождаване на ума от ограниченията. За да науча хората бързо да осъзнаят чистото осъзнаване,
разработих КС, която позволява лесен и незабавен достъп до този океан от нищо, който, когато се
свържеш с него, отразява в ума мир и блаженство.

20
МОЖЕ ЛИ КС ДА ПОМАГА НА ГЕНЕТИЧНИ БОЛЕСТИ?
Децата ми са тийнейджъри и много обичат да слушат вашата Входна техника. Правим го

заедно почти всеки ден. Младежите в днешно време са така чудесно отворени за правилния
живот. Те нямат емоционална съпротива да приемат нещо ново.

Чистото  осъзнаване  не  трябва  да  се  търси,  защото  вече  си  е  там.  Вие  само  трябва  да  го
осъзнаете. Веднага щом го осъзнаете, прилагайки КС, умът ви казва: „Сега трябва да го задържа".
Това е формулата на провала. Това е моментът, в който спирате да правите КС и оставяте ума си
отново да поеме контрол. Опитвате се твърде усърдно да го „видите" или усетите. Престанете да
се опитвате; престанете да използвате ума си, за да разберете какво става. Това само ви пречи.
Върнете  се  обратно  в  книгата  и  направете  упражнението  „Спиране  на  мисленето",  когато  си
задавате въпроса „Откъде ще дойде следващата ми мисъл?" Ще откриете пауза в мисленето, един
вид моментно спиране на мисленето. В този интервал няма нищо, но вие сте си в съзнание, нали?
Вие осъзнавате,  без да мислите.  Това е чистото осъзнаване.  Но дори не трябва да прокуждате
мислите  си,  защото  можете  да  имате  чисто  осъзнаване  и  мислене,  както  и  емоции,  и  дори
действия.  Всичко,  което  можете  да  имате  без  чисто  осъзнаване,  можете  да  имате  и  с  чисто
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осъзнаване. Не се опитвайте да откриете какво става.. Умът ви никога няма да го разбере. Ето
защо КС е толкова невероятна. Тя отнася съзнанието ви в чистото осъзнаване, без да ви трябва да
разбирате какво става. Просто правите КС и сте там. Просто правете КС и...

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИСТОРИЯТА НА НИЩО И КАК ТО ПРОМЕНЯ СВЕТА
Като малък живеех във възстановяващата се след Втората световна война Япония. Помня, че

правех каквото всички момчета  обичат да правят:  ловях пчели в буркан,  правех си замъци от
камъни и клечки в прахта и се изтягах по гръб да гледам как пухкави бели облаци плават по
лазурното небе. Детското око е окото на светец. Но всичко това се променя, нали? Някъде по това
време  получих  първото  си  духовно  пробуждане.  На  една  тренировка  по  джудо  изпаднах  в
отчаяние и яд.  Тръшнах се нервиран и вбесен на крайчето на татамито,  а сенсей ме научи на
техниката умът-над-материята, която отми всякакъв гняв и ме изпълни с вътрешен мир. Изпитах
изненадваща радост.

През цялото си юношество и младежки години съм изучавал и практикувал йога, дишане и
медитация.  Детското  ми око си оставаше живо,  дори когато  постъпих  в  колежа,  ожених се  и
станах баща. В началото на 70-те години станах учител по Трансцендентална медитация и под
ръководството на Махариши Махеш Йоги учих Науката за креативната интелигентност (НКИ).
Впоследствие НКИ стана основата  за  по-дълбоко изследване на царството отвъд ума  -чистото
осъзнаване.  В  продължение  на  15  години  бях  дълбоко  посветен  на  духовното  си  развитие.
Дневният ми режим включваше три часа и половина медитиране, плюс ще време за изучаване и
преподаване на духовни практики. Насъбрах над две години и половина тиха, дълбока медитация,
в  буквално  уединение  по  върховете  на  френските  и  швейцарските  Алпи,  където  понякога
прекарвах с месеци. Водещата сила зад тази моя всеотдайност беше най-възвишеното и трудно
постижимо състояние на просветление. Мислех си, че със силата на волята и аскетични, уединени
практики ще мога да получа просветление. През този период имах множество дълбоки и значими
духовни преживявания.  Започнах да резонирам на все по-фини и фини нива на съществуване.
Работих на нивото на ангелите. Градих върху учени-ята на възнесените майстори. Открих формата
на Бог и я видях да се разтваря в безформената есенция на Бого-суетнята.  Най-накрая осъзнах
чистото осъзнаване, всепроникващото Нищо, от което всичко се ражда и в което всичко отново се
разтваря.

Озовах се стъпил в двата свята - конкурентния свят на всекидневието и безплътните царства
на  фините  същества  и  нежното  себеотдаване.  Не  ми  беше  лесно  нито  физически,  нито
емоционално.  Трудно  ми бе  да  остана  фокусиран  върху семейството  и  професията  си,  когато
спокойната тишина на ,другия" свят ме викаше от всяка трептяща форма.

Към края на 80-те години се присъединих към малка група хора, търсещи духовно извисяване,
за  да  изучаваме  и  практикуваме  медитационни  техники.  Точно  по  това  време  започнах  да
получавам инструкции от моя безплътен учител, разрушителят на неведението, Шива. Преподадох
тези техники на групата, после ги практикувахме и започнахме да ги предаваме и на други. Тези
техники  бяха предвестниците  на  Квантовата  синхронизация  (КС).  Можехме да  изцеляваме,  да
преподаваме  и  дори  да  предизвикваме  вътрешен  мир  в  други  хора.  Преподавах  това  в
продължение  на  седем  години,  но  когато  се  вгледах  честно  в  себе  си,  не  видях  да  съм  се
приближил по-близо до просветление.  Погледнах последователите си и открих, че те могат да
предизвикват изцеление и интерес към езотерични практики, но и те също не показваха някакво
значително  духовно  израстване.  Затова  към  средата  на  90-те  го-дини  напуснах  учениците  и
ученията си и започнах да се вглеждам дълбоко в себе си за отговор на търсенията на целия ми
живот - освобождаването от страдание.

Реших да премахна всичко от живота си, което не подпомагаше постигането на просветление.
Премахвах всичко, което не работи. Процесът продължи по-вече от седем години. Това беше най-
болезненият  период  в  живота  ми.  Прекратих  30-годишен  брак,  отказах  се  от  преподаването,
разтурих клиниката си по хиро-практика, влюбих се и разлюбих и се преместих далеч от приятели
и семейство в град, в който буквално бях сам. Точно тогава започнах да пиша „Отвъд щастието:
как да осъществиш най-дълбокото си желание".

По това време открих, че нищо, което бях правил не работеше. В новия си дом, сам и без
насока, се разболях сериозно. Лежах в леглото ден подир ден под тъмния облак на депресията,
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докато  накрая  тялото  ми  се  поддаде  на  трупания  с  годините  стрес  и  разочарование.  Развих
физически  болести,  които  изцедиха  силите  ми  и  ми  стана  невъзможно  да  мисля  ясно.  В
продължение на десет месеца не можех да пиша. Сред най-дълбоката тъма получих забележително
пробуждане, каквото никога не бях изпитвал. То лумна като фар в черна нощ. Мигновено прозрях,
че нищо не помръдва; че всички създадени неща са неподвижни отражения на чистото осъзнаване.
Всъщност по начин, който не мога да обясня, форма не съществува. Форма и движение са една и
съща неподвижна празнота. Всеки опит да опиша това преживяване е смехотворно неадекватен.
Но дали мога да изразя прозрението си или не, то резонира дълбоко в покоя, съставляващ моята
същност (не моята същност, а Същността). Оттам мисля и работя, обичам и плача. Оттам се роди
КС  и  започнах  да  се  уча  да  изцелявам.  Минаха  няколко  години,  преди  да  осъзная  пълното
значение на прозрението ми. Всъщност продължавам да гледам развоя на процеса. Все едно, че
отражението на чистото осъзнаване, което наричам „аз" трябваше бавно и постепенно известно
време  да  се  напоява  с  пълнота.  И  така,  без  никакво  усилие  наблюдавах  тихата  метаморфоза
отвътре навън. През цялото време изпитвам едновременно вътрешен мир и безспорни чувства.
Животът ми си е същият като преди. Изпитвам яд,  гняв,  тъга и щастие.  Човешкото състояние
временно  надделява,  но  бързо  и  без  усилие  се  връщам  към  слънчевия  вътрешен  мир,  като
прекрасна поляна, след като буреносния облак е изсипал дъжда си. Но моят живот - или, по-точно,
този живот - е също така безплътен, свободен от форма и функция; свободен да бъде... нищо.

Продължавах  да  си  повтарям,  че  нищо  не  работи.  Накрая  осъзнах,  че  нищо  работи.  Т.е.
„нищото" на чистото осъзнаване е единственото, което работи, защото е нищо. През цялото време
на медитиране, учене и преподаване имах една цел - да престана да страдам. И докато имах цел,
никога не се задоволявах с постигнатото. Виждате ли? Целта създава път, а пътят те отвежда от
мястото, на което си. Но моето прозрение показа, че нищото на чистото осъзнаване е навсякъде,
винаги. Това е, няма къде да ходиш и няма какво да правиш, за да получиш вътрешен мир, защото
вече го имаш. Не можеш да получиш това, което вече е твое. Единствено ти трябва да осъзнаеш,
че го имаш, нали? Целта и пътят са илюзии. Те отклоняват ума от неподвижното осъзнаване и го
насочват  към  илюзорния  свят  на  доброто  и  злото,  правилното  и  неправилното,  мимолетното
щастие и неизбежното страдание.

Така че ето каква е същността на учението ми: не трябва да правиш нищо, за да осъзнаваш
чистото  осъзнаване.  Ти  вече  го  имаш,  остава  ти  само  да  го  съзнаеш.  Всичкото  време,  което
прекарах  в  дълбока  медитация  и  учене,  за  да  се  отърва  от  страдание,  само  задълбочаваше
страданието ми. Всичко това е излишно. За да се отървеш от страдание ти трябва само осъзнаване
на чистото осъзнаване и това е най-простото нещо на съществуванието.

Преди няма и две години тихо си размишлявах за състоянието на човечеството. Питах се как
можем да  заменим  страданието  с  вътрешен  мир,  така  превъзнасян  през  вековете  от  светци  и
мъдреци.  Чудех  се  защо  толкова  много  от  нас  се  обръщаме  навън  -  далеч  от  вътрешното
блаженство, - за да прегърнем мимолетните удоволствия на сетивата си. Този прост въпрос ми
отвори очите за гениалността на това, което впоследствие щях да нарека КС. Моля да се отбележи,
че не си присвоявам авторството за това прозрение.  Нито пък за въпроса,  който си зададох. В
действителност и въпросът, и отговорът са излишни, но това е друга тема.

Това, което осъзнах беше, че нашите капризни умове трябва някак да се възбудят за нещо,
преди да започнат да му обръщат сериозно внимание. Затова реших да предложа на ума мисълта
за  мигновеното  изцеление.  Това  първоначално  ще  грабне  вниманието  му,  но  проблемът  е,  че
нищото на чистото осъзнаване не е интересно на ума ни. Всъщност сетивата ни никога не могат да
усетят  чисто  осъзнаване  и  умовете  ни  никога  няма  да  го  разберат.  Какво  тогава  можем  да
направим? Моето предизвикателство бе да намеря начин да заинтригувам ума с нещо, което не
може да бъде изпитано и да го науча на нещо, което не може да бъде разбрано. Тогава умът би
трябвало да остане в това неизпитващо нищо състояние на чисто осъзнаване достатъчно дълго, че
да усети хармоничното въздействие върху тялото и ума. Процесът ще трябва да е страшно бърз,
защото  умът  е  изключително  активен.  Отговорът  ми  се  даде  под  формата  на  Благочувство,
абсолютно  гениално  хрумване.  Благочувството  ще  балансира  ума  между  абсолютното  не-
движение  на  чистото  осъзнаване  и  импулсивната  му,  постоянна  дейност.  Благочувството  ще
държи  ума  в  себе  си,  докато  не  само  тялото  и  умът  на  инициатора  получат  облагите,  но  и
партньорът, с когото работи ги получи.  Това беше най-забележителната и абсолютно уникална
идея. Нямах търпение да я проверя на практика.
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Проверих  я  и  останах  поразен  от  бързината  и  дълбочината  на  изцелението  при  този  нов
процес.  После  се  опитах  да  го  преподавам  и  установих,  че  другите  могат  да  го  научат  също
толкова бързо и лесно, колкото е и правенето на самия процес. Няколко месеца след откриването
на КС написах „Чудото на мигновеното изцеление", за да могат хората по света да научат как да
изпитват пълно осъзнаване чрез изцеление.  Докато пиша това,  немският превод на книгата ми
оглавява  класациите  на  бестселърите  в  категориите  „Естествено  лечение"  и  „Езотерика"  в
последните  седем месеца  и  няма индикации,  че  ще изпадне  по-надолу.  Това беше постигнато
единствено чрез предаването на посланието от уста  на уста и това послание продължава да се
разпространява. Останалата част на Европа - всъщност останалата част на света, от Австралия до
Австрия, от Ангола до Естония - започва да се събужда за радостния потенциал на КС. „Чудото на
мигновеното изцеление"  много скоро ще бъде публикувано на испански и чешки и в няколко
други държави.

Всичко на всичко, разрастването на КС е било феноменално, като се има предвид, че е родено
само преди две години и продължава да е едва в бебешката си възраст. Но отново; това не би
трябвало  да  е  изненадващо,  защото  едно  от  първите  ми  формулирани  намерения  след
разработването на КС беше тя да се разпространи бързо и заедно с нея - хармонията в този свят.
Изглежда, че бъдещето на КС е свързано с бъдещето благоденствие на нашия свят. Въпроси като
световен мир, екологическа нестабилност,  бедност и др. нямат просто решение или поне не на
нивото  на  дисхармонията,  която  ги  е  причинила  на  първо  място.  Дисонантното  мислене  по
необходимост води до дисонантни действия. Отговорът на световната хармония не е в отделните
въпроси,  а  в  осъзнаването  на  нашата,  дълбоко  присъща,  хармонична  същност.  Точно  както
укавото естество на хаотичното мислене е отслабило света ни, така и грижовните лъчи на Аза ще
го изцелят, аз вярвам, че КС ще даде необходимия духовен принос за достигане на точката на
накланяне на везните към мира. Тогава ще постигнем, като едно цяло, това, което засега само
неколцина изолирани посветени са осъзнали. Ще бъдем спокойни, завършени, отразяващи пер-
хармония в свят, който е в мир със Себе си.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК
A3 - Азът е неограничен и извън времето. Той е осъзнаване без движение. Азът се изявява в

тихия океан на чистото осъзнаване, когато има нещо за наблюдаване. Когато осъзнае собственото
си съществуване, той осъзнава чистата любов. Симптомът, че съзнанието започва да осъзнава Аза,
е вътрешен мир. Това е непроменяемата част от теб, присъстваща в детството, юношеството и
зрелостта, гледаща, но никога ненамесваща се, недокосваща, но подкрепяща всичко, което си. В
началото, тя е мълчалив свидетел на живота ти. В края, вълната на Аза осъзнава, че няма какво да
наблюдава, освен Аза, и се настанява обратно в океана на чистото осъзнаване.

„A3" — Всичко, което прави човек уникален, е „аз". Този „аз" е направен от мисли и чувства,
преживявания, спомени, надежди и страхове. С течение на времето „аз" се променя.

A3 СЪМ - вж. Аз
БЛАГОЧУВСТВО  -  Благо  чувствата  са  чисти  и  безусловни  чувства.  Те  са  естественото

състояние на самоосъзнатия ум. В началото изглеждат градиращи, но всяко от тях е като различна
подправка на Аза. Привидната градация започва с покой и преминава в мир, радост, блаженство,
екстаз,  последвани  от  пълно  потапяне  в  неописуемото.  Благо  чувствата  могат  да  произведат
чувства. Чувствата не могат да произведат Благочувство. (Синоним на Аз)

БЛАЖЕНСТВО - вж. Благочувство
БОГ  -  дефиницията  за  Бог  се  променя  заедно  с  нивото  на  съзнателното  осъзнаване.  В

съзнателното  осъзнаване  Бог  има  енергия  и  форма.  В  състояние  на  само  осъзнаване  Бог  е
творецът. В състояние на осъзнаване на чисто осъзнаване - Бог няма.

ДУХОВНО РАЗВИТИЕ - Разбирането и практиката на осъзнаване на Аза.
ЕГО  -  Егото  възниква,  когато  умът  забрави,  че  е  Аз.  То  е  контролиращата  същност  на

неосъзнатия ум. Родено е от страх, който е както горивото, така и спирачката му. То иска да е
пълно и да се слее с Аза,  но се страхува да не бъде асимилирано от него. Егото се опитва да
елиминира всичко, което не може да контролира. То усеща, че ако не може да контролира всичко,
значи не е пълно. Това е изконната причина за страданието. Време, страх и его са едно и също.
Егото е илюзия. Само осъзнаването елиминира разрушителното влияние на егото върху ума, не
като го унищожава, а като го разтегля до безкрайност.
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ЖЕЛАНИЕ - Желанието е водено от егото чувство. То е нещо, което смяташ, че искаш или че
ти трябва, за да се почувстваш по-пълноценен в някои отношения. Желанията извират от паметта
и носят със себе си множество съпътстващи мисли и емоции. Те създават действие, предназначено
да удовлетвори желанието. Това действие само създава още и по-силни желания.

ЗНАЕНЕ -  Когато Азът осъзнае  себе  си,  това  е  Знаене.  Преходът от знаене към Знаене е
самоосъзнаване. Знаенето нежно се грижи за нас, насочва ни и ни пази. То е това, което наричаме
интуиция. Интуицията е нежна изява на Аза, отразен в ума. Интуицията е Знаене без анализ и
логика, като същевременно обогатява и поддържа и двете. Интуицията е Знаене, че Нищо държи
всичко под контрол.

ЗНАНИЕ  -  Знанието  е  резултат  от  събирането  на  информация,  която  дообогатява
разбиранията ни. Знанието е синтез на разбиране и опит. То е относително и се променя с времето
и обстоятелствата. Знанието е неведение.

ИНТУИЦИЯ - Изявата на Аза във феноменалния свят. Самоосъзнатост. (Синоним на мъдрост)
ЛЮБОВ - вж. Благочувство МИР - вж. Благочувство
МЪДРОСТ - Изявата на Аза във феноменалния свят; интуиция.
НАБЛЮДАТЕЛ - вж. Свидетел
НЕ-ЗНАЕНЕ - He-Знаенето е осъзнаване на Нищо. Когато Азът отпадне, оставяйки само чисто

осъзнаване,  това  е  Не-Знаене.  Предимството  на  He-Знаещия  е  в  знаенето  на  това,  че  няма
движение, няма друго. „Няма движение" означава, че Не-Знаенето е вън от времето, а „няма друго
означава", че То е Едно. He-Знаенето няма къде да отива и какво да прави. Илюзията за отиването
и правенето е развенчана. Не-Знаенето е свободно да съществува. То е осъзнаването на абсолютно
единство, (вж. Чисто осъзнаване)

НИЩО - Нищо не може да бъде разбрано. Нищо не е празно. Нищо не е отделно от това, което
е създадено от Него. Създаденото е Негово творение. Нищо само изглежда като феноменалния
свят. Чистото осъзнаване е Нищо. Когато човек осъзнае чистото осъзнаване, той знае Нищо, което
означава Не-Знаене. За да знае Аза, човек трябва да знае Нищо.

ПРЕДАВАНЕ  -  Предаването  означава,  че  изоставяме  надеждата  и  очакванията  нещата  в
бъдеще да се подобрят. То не означава „отказване". Означава да отворим съзнанието си към Аза и
да чакаме да видим какви варианти ще изникнат от това състояние на безкрайни възможности.
При предаването Азът е отговорът на всички проблеми.

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ВРЕМЕ - Психологическото време е причината за всички проблеми,
пред  които  е  изправено  човечеството.  Умът,  който  не  осъзнава  настоящето,  се  люшка между
миналото и бъдещето,  нито едно от  които не съществува.  Това люшкане  създава  илюзията  за
движение, която наричаме време. Проблемите възникват,  когато приемаме илюзията за истина.
Здраво настаненият в настоящето ум е в покой, разбивайки илюзията за движение и премахвайки
причината за страданието.

САМООСЪЗНАВАНЕ - Осъзнаване на този необвързан, вечен аспект на живота, от който е
създадена  системата  ум/тяло/околна  среда.  Това  е  най-простото  състояние  и  се  осъзнава  като
интервал  между  мислите.  Пълното  осъзнаване  на  Аза  става  при  разтварянето  му  в  чистото
осъзнаване. В този момент не може да се наблюдава единичен Аз, защото всички неща са равни в
изразяването им на чистото осъзнаване. Азът е синоним на Бог, създателят без форма.

СВИДЕТЕЛ - Свидетелят е портал, през който обикновеното съзнание трябва да мине, за да
открие  чистото  осъзнаване.  Свидетелят  е  Азът.  В  началото  свидетелят  е  напълно  отделен  от
обекти  и  дейности,  като  само  ги  наблюдава  отстрани.  В  по-пълните  етапи  на  наблюдението
свидетелят  започва  да  осъзнава  неподвижността  на  Аза  в  обектите  и  дейностите.  Накрая
свидетелят  губи  своята  индивидуалност  и  се  слива  с  чистото  осъзнаване.  (Синоним  на
наблюдател)

СЕБЕ СИ - вж. Аз
СТРАХ - Страх е искрата, създадена когато умът се раздели с Аза. Страх е общата сума на

всички  твои  чувства,  включително  щастие  и  удоволствие.  Той  е  първичният  мотиватор  на
разделения от Аза ум. (Синоним на време и его)

СЪЗНАНИЕ (Съзнателно  съзнаване,  Нормално  съзнаване)  -  Възприемане  на  относителния
свят без Самоосъзнаване.  Осезаемият поток на чисто осъзнаване през тесните граници на ума.
Когато съзнателното съзнаване се обърне навътре и осъзнае Аза, то става самоосъзнато.
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ЧИСТА ЛЮБОВ -  Чистата  любов е чисто осъзнаване,  отразено  през  ясните лещи на Аза,
Осъзнаване,  което пада едновременно върху всички неща,  не вижда противоположности,  няма
гледна точка и не създава дисхармония,

ЧИСТО ОСЪЗНАВАНЕ - Най-висшето Знаене, Осъзнаването на това, което е непроменящо
се, което няма начало и край. Осъзнаване на Нищо, Когато осъзнава чистото осъзнаване, човек
осъзнава, че творението е една илюзия, (вж, Не-Знаене) Човек Знае, без да разбира, че всичко,
минало,  настояще  и  бъдеще  съществува  едновременно.  Осъзнава,  че  няма  движение.  Всяко
създадено нещо е неподвижна, несъществуваща илюзия на чисто осъзнаване,

ЧИСТО СЪЗНАВАНЕ - Съзнаване на не-мислене, интервалът между мислите,
ЧИСТО СЪЩЕСТВУВАНЕ -  Чистото съществуване  е  чисто осъзнаване.  Тъй като чистото

осъзнаване е навсякъде едновременно, то е неподвижно и следователно чисто съществуване.
ЧУВСТВА - Чувствата са обусловени.  Всички чувства идват от първичното чувство страх.

Страхът създава несигурност, която произвежда съответните чувства, мисли и действия. Чувствата
се асоциират  с  психологическото  време.  Когато страхът  се  изяви в  миналото,  той произвежда
чувства на вина, мъст, самосъжаление, разкаяние, тъга и т,н. Възприеман като бъдеще, страхът
произвежда  чувства  на  напрегнатост,  ужас,  тревога,  гордост  и  т.н.  Гневът  е  първият  израз  на
страха и също се изявява както в бъдещето, така и в миналото. Щастие, възбуда, радост и дори
любов са базирани на страх, обусловени чувства. Те не могат да произведат Благочувство.
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