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Огледалото и отражението 

Когато се огледаме около нас, съзираме материя. Заела всичко пред очите ни, материята 
оставя в нас илюзията, че друго няма.  

Когато се заслушаме в света на звуците усещаме, макар и да не виждаме това с очите си, 
че друго има. Музиката няма как да бъде пипната, измерена, претеглена. Тя крие в себе си 
загадки. Някъде в душите си разбираме, че ключът трябва да е скрит в това, което не се 
вижда. 

Всеки изминава дълъг път на вътрешно израстване, докато разбере, че движещите сили 
зад света на проявеното обикновено не се виждат. Те представляват принципи. Преди да 
бъде построена сградата – тоест това, което може да се види, пипне, оцени, измери и 
опише – е начертан проектът, който представлява цялостна система от съотношения. 
Невидими и нематериални принципи, които определят връзките, крепящи видимите и 
материални части.  

Проектът е в началото, постройката се появява после. Строежът ѝ, за да е здрав, не може 
да се отклони от предварително премислените връзки. Обитателите на постройката най-
често не се сещат за това. Те ползват сградата, тя просто съществува и това им стига – 
докато дойде времето за нов градеж. Тогава първото, което всеки почва да усеща е, че 
знанието предхожда действието. Невидимите принципи предхождат видимите 
построения, непроявеното предхожда проявеното и определя начина, по който ще 
изглежда то.  

Ако проектът на една постройка може да се начертае върху лист, проектът на света около 
нас би трябвало да може също. Нека да помислим над това, когато сложим нотен лист 
пред себе си. Какъв проект чертаят петолинията? Дали невидимият свят на чувствата, 
емоциите и настроенията, към който звуците, трептенията и вълшебството на музиката ни 
повеждат, е проект на проявената действителност около нас? 

Човекът и Светът 

Нека си представим две огледала, закачени едно срещу друго на две успоредни стени. 
Нека си представим, че едното огледало съм аз, а другото е светът около мен.  

Насрещното огледало е в мен, и същевременно е извън мен. Аз съм в насрещното 
огледало, и същевременно съм извън него.  
Аз съм извън света и наблюдавам като свидетел. Аз съм вътре в света и се движа като 
участник. 

Коя от двете картини е по-истинска? 
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Когато въпросът е тъй всеобхватен, то отговорът трудно би могъл да бъде разгадан 
единствено чрез наблюдение над видимото. Тук стигаме до две, на пръв поглед, 
противоположности – наука и духовност. Подходът на науката се движи в проявеното, 
духовността се грижи за това отвъд. 

Без да искаме, оформихме редица от дуалности. 

 Наука и Духовност,
 Проявено и Непроявено,
 Човекът и Светът,
 Проектът и Постройката.

Наистина е удивително как, само в страница изписан текст, дуалностите вече ни застигат. 
Ако се вгледаме в света около нас, с учудване ще забележим, че дуалностите са навсякъде. 
Голямото и малкото, издигането и снизяването, топлината и студът, богатството и 
бедността, невежеството и познанието, денят и падащата нощ, единството и разделението, 
изгревът и залезът, гневът и любовта, светлината и тъмата. Противоположностите са това, 
което ни заобикаля. 

Още тук е ясно, че основният задвижващ принцип, самото първо изречение в незримия 
проект на мирозданието около нас е точно този – целият ни свят е стъпил върху две 
дуално противоположни същности, които сменят своите имена. 

Две? Защо, след като няколкото изброени горе са десетки, а спокойно могат да са и 
стотици? 

Числото Две е първото, което ще разгледаме на следващите редове в „Числата и 
Хармонията”. Да, истина е, те са две и просто сменят имената си. В съвременния свят на 
електрониката са познати като Единицата и Нулата, оформящи бинарността на 
кибернетиката. В древната духовност също са отдавна назовани – Ин и Ян. 

Наука и Духовност, както споменахме, са дуалност. На пръв поглед е неразбираемо как 
тези противоположности – стъпилата здраво на краката си наука и измерващият висините 
дух – са стигнали до единение по отношение на базата, върху която всички се намираме. 
Едно и Нула, Ин и Ян – поглеждайки към тях разбираме, че Кибернетика и Йога, странно, 
се допълват. 

Тук виждаме и следващия принцип, който се оказва изненадващ. В самото първо 
изречение на всеобхватния проект е вписано – Дуалностите са в Единство. Тяхната 
привидно яростна и никога не спираща война е всъщност мир. Когато осъзнаем този факт, 
сме тръгнали към истинския прочит на това, което не се вижда. 

Духовност и Наука са необходими – едновременно. Научният подход ще ни даде 
основата. Духът ще ни даде криле за извисяването.  
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Именно в изкуството те са в синтез. Музикознанието е наука, а самата музика е Дух. 
Когато търсим отговорите наистина в дълбочина, ще се обърнем към едното и към 
другото еднакво, за да разберем, че всъщност са в единство.  

Духовността, която всъщност е едно, в разбиранията на нашето съвремие е разделена на 
две – източна и западна. Веднага виждаме, че Изтокът и Западът просто са поредната 
дуалност.  

Притча за Дуалностите: 

…Смел и неуморен пътешественик решил, че посоката Запад е добра, извисяваща и 
светла. Докато Изток е посока лоша, принизяваща и мрачна. Потеглил с жар, неугасима 
страст, енергия и плам на Запад, на Запад и на Запад. 

В неочакван за самия себе си момент, пътешественикът с цялата си жар, неугасима 
страст, енергия и плам пристигнал от Изток. 

В следващите редове, в раздела „Измеренията” ще се завърнем към посоките на земното 
кълбо, които най-добре онагледяват ключа към единението на вечните непримиримости. 
Сега, за нас е по-съществено да осъзнаем следното – наука и духовност са еднакво нужни. 
Всяка от тях държи своята част от ключа към познанието. В следващите страници ще ги 
използваме еднакво, защото те, съвсем реално, са в единство. 

Свикнали сме, че голямото съдържа малкото. Логично е. Обаче, малко и голямо са 
дуалности. А те, дуалностите, са в единство. 

Може ли голямото да се съдържа в малкото? 

На пръв поглед – надали. Ако една кутия е голяма, друга малка, ще можем да поставим 
малката в голямата и не обратно.  

Да, но е така единствено в контекста на материята. 

Ако изобразим проект на сграда върху лист и го поставим в сградата, постройката започва 
да съдържа листа с разчертания проект. Обаче листът, същевременно, в еднаква степен, 
продължава да съдържа сградата. 

Решението на парадокса можем да потърсим в следното – проектът е нематериален. Да, 
има и материално изражение – хартиения лист, на който е записан. Но съдържанието е 
друго. Така и музиката върху диска има материално изражение – носителя, на който е 
записана, но съдържанието е друго. То, съдържанието, не е материя. 



Когато нямаме материя, голямата и малката кутия заиграват странен танц. Голямата ще 
влезе в малката така, както и малката в голямата. 

Да се завърнем към поставения тук въпрос – Човекът и Светът са две огледала. Кое 
съдържа другото? Когато наблюдаваме от гледна точка на материята е доста ясно, че 
светът съдържа хората. Когато се замислим за духовността, обаче, нищо не е ясно. 
Може би светът е вътре в нас. Човекът вмества в себе си проект. Човекът, заедно с това, е 
и съвсем реален, постоянно изминаващ път към върховете на познанието и умението, 
настоящ и бъдещ архитект. Той е създател на проекти. 

Проектът и Постройката 

Разбирането на проекта често става чрез постройката. Така е в ясния и подреден научен 
свят, където мисълта неспирно изучава обективната действителност около нас. Вселената 
е факт. Великите Коперник, Нютон, Галилей и Айнщайн влизат в тайните ѝ – стигайки до 
нови, удивителни прозрения. Елементите на химията са факт, а Менделеев ги подрежда в 
строен ред, поставящ пред очите ни решенията на дълго търсени загадки.  

Заедно с това, великите поставят все по-актуално вечната загадка. Тя е тази, за която 
всеки, вътре в себе си или открито, се е питал. Поради изобилието от грешни отговори, 
всеки рано или късно стига до идеята, че е добре да спре да пита. Загадката е – кой е 
Проектантът?  

Ако в невижданата и нечувана хармония на Менделеевата таблица прозира ред, пред 
който даже и въображението застива, става ясно – таблицата е проект. Постройката на 
видимия свят стои върху основите ѝ. Кой е Проектантът? Надали е Менделеев. Той просто 
е изучил най-добре от всички сградата, света около нас, и е прозрял невидимите ѝ 
закономерности. Но кой ги е създал? 

Този въпрос, касаещ фундамента, е наречен с най-експлоатираната дума: вяра. Дълбоко 
личен, той е бил обект на две опасни грешки: сляпото приемане и пълното отричане. Ако 
сме обективни, без особени усилия ще забележим: хората, които най-усърдно се 
разграничават от идеята за вяра, най-дълбоко в себе си се вричат във великата вселена и 
нейния пророк Айнщайн (по избор, заменете името с Коперник/Нютон/Тесла/Дарвин/ 
Менделеев/Галилей).  

Дори невярващите вярват – точно колкото и вярващите. Единственият спор е свързан с 
името на силата, разписала проектите на Менделеевата таблица, класическата музика и 
мирозданието, която води всичко към единство, мир, хармония – докато отклоненията от 
принципите на проекта водят към обратното. Думите „неверие” и „вяра” са поредната 
дуална двойка противоположности, които заедно съставляват единение. Ако се върнем 
към човека и света, ще се досетим за библейския, понякога добре забравен израз – „образ 
и подобие”. Човекът сам по себе си е източник на сътворение, строител на вселени. Но 
твърде важно е да осъзнае принципите, за да успее да пресътвори проекта. 

10 
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Къде е скрит проектът? Съществуват ли системи, които да съдържат принципите на света 
така, както светът съдържа тях? 

Споменахме за периодичната химична таблица на Менделеев, в която редовете и колоните 
съдържат принципи – съотношения, в които съдържанието – елементите, се вписват. И 
почти не се замисляме, че ние, музикантите, с години сме се вглеждали в система като 
тази – хармонична и завършена, съдържаща почти нескрити ключове към обкръжаващата 
ни действителност. Още първите докосвания до теорията на елементите на музикалното 
изкуство (наречена с двусмисления ни език „елементарна”) са били едно усещане, с 
годините навярно позабравено, за тайнство. Хармонията на спирали, линии и кръгове, 
обвързаностите на вечните числа едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, 
дванадесет, шестнадесет и начинът, по който те строят система от взаимовръзки и 
обединения, е тайнство. Твърде е възможно, след като сме издържали изпита с „отличен”, 
да сме забравили това усещане за досег до незримите, загадъчни, недоловими нишки, 
които свързват нещо много повече от звуци. 

Нека да погледнем пак. 



Числата и Хармонията 

Защо започваме с числата?  
Те са съотношения. Те могат да се впишат и във видимото, и в невидимото. 

Ако пред нас, на масата, стоят три рози, те са видими. Ако решим да умножим, обаче, три 
по три, внезапно забелязваме, че втората поява на числото „три” в цитирания израз „три 
по три” е някак си различна. Трите рози – те са видими, но що за действие е 
умножението? Какво число стои след думичката „по”?  

Там няма нищо. Пред тази думичка стояха нашите три рози, осезаеми и ясни. След това, 
обаче, идват трите, по които умножаваме. С учудване внезапно осъзнаваме, че тези три, 
които идват втори в израза, наречен „умножение”, ги няма. Те са имагинерни, нереални и 
незрими. Същевременно – безкрайно важни, тъй като изобразяват пътя и посоката към 
изменението. Те са съотношение. 

Всъщност, всяка формула е изградена от два компонента – стойностите и 
съотношенията, съдържащи се в нея. Стойностите са определими, ясни, точни. А 
съотношенията не съществуват – те са помежду.  

Стойностите са танцьорите. Съотношенията са самият танц. 

Тази дуалност – стойност и съотношение – е ключова, начална и полагаща основите в 
строежа на света около нас. Лао Дзъ, велик мъдрец на Изтока, стоящ в историята на 
древната духовност някъде назад във времето (и може би дори извън потока му), ни дава 
откровения – дошли през вековете чрез единствената негова творба, достигнала до нас, 
озаглавена „Книгата за Пътя и Постигането”. Още тук, замисляйки се, ще открием 
същото. Постигането – видимото, стойността, намираме поставено в заглавието на 
книгата до Пътя – връзката. Съотношението, стоящо помежду. 

Нека да погледнем към това, което не се вижда – към съотношението. Стойностите са 
строителните материали, докато съотношението е проект. То дава картата за нашето 
пътуване напред. Когато тръгваме на път, завоите са много. Погледът ни спира, някак си 
естествено, до първия от тях – там видимото свършва. Ако в съзнанието ни няма образ на 
самата цялост, тоест – карта, пътят ни би свършил доста скоро, или би поел в посоки 
поверени на случайността. Тук стигаме до следващата връзка. Съотношенията, които са 
проект, или разбирането за невидимите свързващи пътеки между точките, ни дават ключ 
към погледа над целостта. 

Числата могат да са стойности, но могат да са и съотношения. Подобно на това, от 
позабравения курс по физика в далечните училищни години може би си спомняме, че 
светлината може да приеме форма на частица, но и на вълна. Откривайки това навсякъде, 
разбираме, че Пътят и Постигането ни показват формула, която дава ключ.  

Ако светът се движи в очертанията на пътя, обрисуван от числата, нека попътуваме. 

12 
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Две 

В невидимия, завладяващ, ефимерен свят на музиката Две е основополагащо число. 

Ако сме точни, то всъщност е положено в началото на целия ни свят чрез вечния и винаги 
заобикалящ ни, магичен танц на противоположните дуалности. Всичко, от което сме 
съставени, е нашият стремеж за път между отправна точка и желана цел. Стремящи се 
от бедност към богатство, от невежество към знание, от тъмнина към светлина или от студ 
към топлина, ние неспирно търсим Път към тъй желаното Постигане. 

Числото Две указва спирките – отправната ни точка и желаната ни цел. 

А Третото – това е пътят между тях, невидимата връзка между двете. Съотношението 
между стойностите, космическата шир между планетите, валенцията между атомите, 
нематериалното между материята, Духът в Троицата.  

Числото Три, разбира се, е свято точно колкото и Две. По-долу ще обърнем поглед и към 
него. Но сега да се поспрем, за да се върнем към дуалността. 

В света на музиката, още малкото дете се среща с първото дуално проявление – мажор 
срещу минор. С душата си, навлизащият във вселената на звуците все още малък музикант 
усеща, че на този свят са две начални същности, които (както казахме по-горе) често 
сменят пъстрите си дрехи, но са две – това и другото, Едно и Нула, Ин и Ян. 

В по-късните години на развитието си музикантът – може би в началото неосъзнато – среща 
друго, твърде важно проявление на двойката. Това е противопоставянето между 
нестабилност и стабилност. Тук неусетно иззад двойката започва да прозира тройката, 
защото между търсещата нестабилност и мечтаната стабилност се явява третото – 
незримото и динамично, свързващо вълшебство на тежнението. Веднага виждаме как 
всичко, от което сме съставени – стремежът ни (тежнение) за път между отправна точка 
(нестабилност) и желана цел (стабилност), е всъщност претворено в тънкия и всеобхватен 
свят на музиката – като в разчертан проект на видимото и недоловимото.  

Все още сме в началото на нашето пътуване между числата, но вече имаме усещането, че 
съзряхме края му, защото двете и присъстващото трето между тях като че казват всичко. 
А краят и началото на всеки път, естествено, са противоположности. И те, съвсем 
естествено, са винаги прегърнати в единство – винаги сме в края и в началото, защото 
краят е начало. В следващите по-нататък разсъждения за измеренията ще разберем, че 
линията и нейните превъплъщения в спирала, кръг или синусоида доста точно очертават 
общото, което свързва пътя и постигането между края и началото. Но засега, докато още 
сме в началото, да продължим. 
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В света на музиката можем да намерим Двете на редица неочаквани или очаквани места. 
Вече загатнахме за две от тях: 

 мажор / минор,
 стабилност / нестабилност.

Разбира се, бихме могли да кажем още: 

 диез / бемол,
 хармоническо / мелодическо положение на акорд (долу и горе),
 малки / големи (секунди, терци, сексти, септими),
 увеличени / умалени (кварти, квинти),
 квартов / квинтов кръгове,
 кварта / квинта.

Квартата и Квинтата са противоположност? Да помислим. 

Кръговете го подсказват, и не само те. Ако се върнем към основните понятия в дуалностите – 
Ин и Ян, които са и техни древни имена – ще разберем, че неслучайно кръгът (Ин) на 
бемолните тоналности е квартов, а този на диезните (Ян) – квинтов.  Не е случаен факт и 
този, че бемолите растат по кварти, а диезите – по квинти. Квартата е изначален Ин, а 
квинтата е изначален Ян. Не е случайно също и това, че те са двата интервала, които 
няма как да бъдат малки (Ин) или големи (Ян), защото те просто са самите чисти проявления 
на Ин и Ян.  

Ако добавим и октавата (която е еквивалент на прима), чистите ще станат три. Това е, 
всъщност, илюстрация на прехода от Две към Три – Ин, Ян и Единението. 

Примата е единението между квинтата и квартата? Разбираме това в контекста на 
тоналността. Основният тон (първа степен) отстои на равни разстояния както от квартовия, 
така и от квинтовия – но когато погледнем към тях в двете различни посоки.  

 В посоката нагоре:
 квинтовият (Ян) е на квинта (Ян) от основния,
 квартовият (Ин) е на кварта (Ин) от основния.

 В посоката надолу:
 квинтовият (Ян) е на кварта (Ин) от основния,
 квартовият (Ин) е на квинта (Ян) от основния.

Математически, разбираме веднага как стоим пред проста операция „обръщане на знак”. 
Посоката „надолу”, като универсален Ин (тоест знак „минус”), обръща полюсите между 
кварта (минус, или Ин) и квинта (плюсът, или Ян).  
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Ако напишем същото, но подредено иначе: 

 На интервал квинта от основния тон отстоят:
 в посока нагоре – квинтовият тон на тоналността,
 в посока надолу – квартовият тон на тоналността.

 На интервал кварта от основния тон отстоят:
 в посока нагоре – квартовият тон на тоналността,
 в посока надолу – квинтовият тон на тоналността.

И в двата случая разбираме, че щом поставим квартовия тон и квинтовия тон от двете 
страни на основния, той се явява точната среда. 

Щом имаме тоналност, разбира се, не е случайно и това: 

 квартовият тон (Ин) е субдоминанта,
 квинтовият тон (Ян) е доминанта.

Защо? Ще търсим отговор на следващите страници. Тук идва време да погледнем към 
поредната дуалност, очертала се от само себе си в по-горните ни разсъждения. Тя 
противопоставя абсолютното и относителното.  

Истина е, че в изписаните горе съпоставки, на моменти, всяко от понятията влиза в двойна 
роля. Казахме, че квинтовият тон на дадена тоналност (доминанта) е на кварта от 
основния, когато е под него, а пък квартовият е на квинта. И разбрахме, че понятията 
странно се преплитат. Термин като „квинтов тон” се появява с две превъплъщения: 

 абсолютно – като традиционна, изначална роля (квинта над основния),
 относително – като различно, нетипично състояние (кварта под него).

Така достигнахме до парадокса – всичко е това, което не е. Квинтата е квинта, но е 
кварта. Силното е слабо, мекото е твърдо, тъмното е светло. 

Тъмното е светло? Нека се замислим. Космосът между планетите е тъмен. Едновременно с 
това е пълен, повече от всичко друго, с бяла светлина – защото тази светлина, която 
виждаме край нас като излизаща от Слънцето, съвсем естествено, минава точно през 
космическия мрак и го изпълва. Космосът, през който преминава слънчевата светлина – и 
се съдържа в него постоянно – ни изглежда, странно, черен повече и от нощта. 

Мекото е твърдо? Нека се замислим. Там, където ветровете са безмилостни – покрай 
високите планински върхове – масивните и силни стволове на боровете нямат шанс, 
защото твърдото е слабо. Гъвкавият храст – планински клек, обаче, се оказва силен 
толкова, че мекотата му надвива даже яростните бури. 

Силното е слабо? Нека се замислим. Ако боец реши да нанесе юмручен удар, той свива 
своята ръка. Свита и прибрана в себе си, изглежда слаба, но е силна – тъй като таи 
потенциала на все още нереализирания удар като стегната пружина. Когато ударът 
избухне, излетялата напред ръка изглежда силна, но е слаба – пътят е изминат. 



Лао Дзъ, „Книга за Пътя и Постигането”, част 36: 

Онова, което се свива, 
първо трябва да се разпростре. 
Онова, което се проваля, 
първо трябва да бъде силно. 
Онова, което се изхвърля, 
първо трябва да се отгледа. 
Преди да получиш, трябва да дадеш. 1 

Лао Дзъ, „Книга за Пътя и Постигането”, част 77: 

Небесното Дао е като опъване на лък. 
Високото се спуска, ниското се издига. 2 

Единението на противоположностите идва не от днес. Заложено в най-древни източници 
на познанието, за жалост, в днешния ни свят изглежда позабравено. Ако погледнем към 
цитираните горе изречения, метафората „…като опъване на лък” дава пореден ключ. Ако 
поискаме да пратим силната стрела напред, ще трябва да опънем гъвкавата тетива назад. 
Пробивната и праволинейна сила на стрелата идва от огъването на лъка. Кривата на 
сгънатия лък е нужна, за да бъде силна правата стрела. „Назад” е ключът към „Напред”.  

Единението на противоположностите е заложено в проекта. Можем да го видим както в 
музиката, така и в човека. Може би си спомняме от анатомията, че мозъкът ни има две 
полукълба – ляво и дясно, които (кой знае защо) управляват тялото в обърнат ред. 
Лявото полукълбо командва десните ни крайници, а дясното командва левите. Така, 
понятията „ляво” и „дясно” се размиват, смесват се, стават нееднозначни – точно както 
симпатичната игра на квинтата, която временно стои на кварта под основата, като не 
трябва в никой случай да забравяме, че квартата е квинта.  

В контекста на полукълбата – лявото и дясното, в науката отдавна е известен ясният и 
точен факт:  

 Дясното се грижи за синтеза на емоциите, интуицията и чувствата.
 Лявото се грижи за анализа на мисълта, рационалното съзнание и интелекта.

В психологията и физиологията е изведено, че двете ни полукълба са свързани с двете 
най-явни проявления на Ин и Ян в човешката природа – женското и мъжкото начало. 
Женското се свързва с дясното полукълбо (синтез), а мъжкото клони към лявото (анализ). 
Фактът, че всеки от нас – неизменно и в еднаква степен – притежава двете, за пореден път 
намеква, че дуалностите са в единство.  

Анализ и Синтез са нужни винаги еднакво. Анализът се грижи за въпроса „как”. 
Синтезът търси отговора на „защо”. Решението на задачата е свързано, обикновено, с 
преминаване през три етапа. 

1 , 2    Лао Дзъ. Книга за Пътя и Постигането. http://www.taiji-bg.com/articles/daoism/d20.htm (посетен на 06.03.2019) 
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Три 

Лао Дзъ, „Книга за Пътя и Постигането”, част 42: 

Дао роди едното. 
Едното роди двете. 
Двете родиха трите. 
Трите родиха десетките хиляди неща.1 

В разбирането за числата като база на света около нас, този цитат ни дава златен ключ. На 
следващите страници ще се завръщаме към смисъла му неведнъж. 

Ако се вгледаме в природата около нас, ще се учудим, забелязвайки как вплетеният в този 
стих универсален принцип е в основата на всичко. Като пример, нека да разгледаме едно 
покълнало, зарадвало се на живота житно зрънце: 

Едното е самото то, зрънцето. В него се съдържат бъдещите Ин и Ян, но още са 
непроявени. 

Едното ражда Двете. Ясно слънце, хладен въздух и проникваща навсякъде живителна 
вода започват да променят приютеното в земята малко семенце, което се събужда за 
живот. И зрънцето покълва.  

Отначало стръкчето му е единно, но след ден започва, като че ли, да си противоречи. Част 
от него, цветна и изпълнена с живот, поема към небето, за да стане стъбълце. Друга 
нишка, бледо-сива, някак скромна – тръгва към Земята, за да се превърне в корен. Вече са 
отделни – ражда се дуалност. 

Двете раждат Трите. Стъбълцето сбира светлина от Слънцето, а коренчето търси 
топлината на Земята. Ин и Ян работят заедно, за да се издигне клас. Тогава, на върха му 
идва третото – израстващото ново семенце, което носи в своето сърце единство. 

Дао, на китайски, означава Път. Вечното движение, съотношението, връзката, процесът, 
който като че предхожда даже и Едното. 

1 Лао Дзъ. Книга за Пътя и Постигането. http://www.taiji-bg.com/articles/daoism/d20.htm (посетен на 06.03.2019) 



Ако се вгледаме в света около нас, ще забележим, че обикновено третото, което свързва 
първото и второто, е динамично и подвижно. Често – нематериално. Ако погледнем към 
сравненията, които вече споменахме в предната глава, ще си припомним следното: 

 съотношението между стойностите,
 космосът между планетите,
 валенцията между атомите,
 нематериалното между материята,
 Духът в Троицата.

Опитите да намерим третото като еднакво, равностойно с първото и второто, 
обикновено са погрешни. То е различно, твърде често при това – съвсем различно.  

Известен пример е намиращото се край нас и вече станало съвсем привично в 
ежедневието ни електричество. Първото и второто са минусът и плюсът, ясно видими – 
в отверстията на контакта, в двата края на сияещата жичка или в щепсела, намиращ се в 
ръката ни.  

Ако погледнем по-дълбоко към природата на електричеството, ще си припомним 
следното: понятието „минус” идва от полярността на електроните, докато „плюс” е 
положителната зареденост на протоните – намиращи се в атомите, от които е съставена 
материята. Когато двете сили в атома са налице поравно, той е балансиран. Ако, обаче, 
част от електроните изчезнат, небалансираният атом придобива положителна полярност. 
В резултат той се сдобива със стремеж, желание, или тежнение – подтикващо го да 
потърси електрони някъде около себе си, за да възстанови баланса си. Така възниква 
напрежението, което е в началото на раждащото светлина и топлина движение на 
електроните, познато като електричество. 

В контекста на известния на всички пример от електротехниката, как назовахме третото 
дотук? 

 Стремеж,
 желание,
 тежнение,
 търсене,
 напрежение,
 движение.

То не е трети полюс. То е това, което, между двете, не се вижда. Третото – обикновено 
нематериално, трудно уловимо и невидимо, придава смисъл на играта между първото и 
второто.  

Понякога е видимо. В описаното в предната ни страница движение на тръгналия в пътя на 
растежа житен клас, стоящо между корените (тръгнали надолу – Ин) и стъбълцето 
(тръгнало нагоре – Ян), е третото – зараждащото се зрънце. То е материално. Ако 
погледнем към жената (Ин) и мъжа (Ян), аналогично, трето пак е то, детето.  Обаче, 
след като се вгледаме в дълбочина и в двата споменати примера, ще видим нещо 
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нематериално, съпровождащо появата на малкото създание. Растежът е едното му 
название, а Любовта е другото. За да възникне то, което е и видимото трето, между 
родителите – първото и второто, е нужно да се породи специална, нематериална сила на 
привличане, която в електричеството делнично нарекохме „високо напрежение” – защото 
всъщност там е скрит ключът към новото движение. Ако в електротехниката го наричаме 
„протичащ ток”, в контекста на живота го наричаме любов, растеж, развитие – но винаги 
говорим за движение. То, третото, не спира да се движи. 

Така е.  
А сега, да го погледнем иначе. 

Защо е нужно да погледнем иначе? 

Не бива никога да се забравя, че в неспирната игра между дуалностите, тоест – между 
двата полюса, постигнатият резултат е винаги условен. „Така” и „Иначе” са просто двата 
полюса на нашето съждение, което ще рече – дуалност. Следвайки принципа, е нужно 
винаги да уважаваме и двете. 

Трите могат да приемат форма на триъгълник. А той е фигура, която би могла да се 
обръща. Както знаем от училище, триъгълникът има своята основа, над която се издига 
връх. Ако е равностранен (равенството в двойката и тройката е принцип), тогава не е 
ясно накъде стои основата му и къде – върхът.  

Сега е време да обърнем трите. 

Действието „обръщане” намираме заложено в безкрайно мъдрия и казващ всичко стих на 
Лао Дзъ: 

„Едното ражда Двете” е едното обръщение на тройката, в което двете са родени.  
„Двете раждат Трите” представлява огледалото – в което двете са родители. 

Житното зрънце ни даде пример за едното и за другото. Зрънцето роди стъбло и корен, те 
родиха зрънце. 

В примера по-горе – с електричеството, напрежението и Любовта, се спряхме върху 
второто превъплъщение на двете – в ролята им на родители. Сега е време да обърнем 
поглед към едното, техния родител. 

Нека се завърнем към непреходната красота на музиката, за да видим за пореден път как 
тя съдържа принципи.  

Трите са известни: 

 тоника,
 субдоминанта,
 доминанта.

Кои ще са родителите и кои – децата? 
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Нека разчертаем два триъгълника. Като не трябва да забравяме, разбира се, че всъщност 
не са два, а е един, вървящ в комплект с вълшебното си качество да се обръща. 

Аналогично, вече виждаме как става ясна следващата част от пъзела: 

Ако сменим хоризонталите и вертикалите, от само себе си пред нас се появява следното: 

Дете 
Житно зърно 

Родител 
Корен (Ин) 

Родител 
Стъбло (Ян) 

Дете 
Тоника 

Родител 
Субдоминанта (Ин) 

Родител 
Доминанта (Ян) 

Родител 
Тоника 

Дете 
Доминанта (Ян) 

Родител 
Житно зърно 

Дете 
Корен (Ин) 

Дете 
Стъбло (Ян) 

Източник 
Единство 

Горна октава 
Единство 

Дуалност 
Нещото и Другото =     Нов Източник 

Субдоминанта (Ин) 

Дете 
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Нека да измерим разстоянията: 

Когато не излизаме от рамките на нашата октава, квартовият тон (субдоминанта) е 
геометричната среда. Така е и в природата около нас – Ин полюсът, Земята, ражда всичко. 

Когато дойде време да се зароди това, което е отвъд – началото на горната октава, която 
означава нов живот, нов свят, ново ниво на разбиране или проправяне на път към ново 
измерение – тогава двете, Ин и Ян, заемат вече заедно точната среда между началното и 
породеното от него следващо.  

Числото Три стои в основата на всичко съществуващо около нас. Неговите проявления са 
толкова добре втъкани в нашия проект, че ни е нужен много усет (както и късмет), за да ги 
видим. Едва ли много хора се замислят над това, че:  

 Съществуват три основни цвята, в които се съдържат всички други. Те, в
терминологията на компютърния свят, са ни познати с възприетата от всички
абревиатура RGB:

 red (червено),
 green (зелено),
 blue (синьо).

 Съществуват три основни модални глагола. Макар в много от езиците да има най-
различни варианти, отклонения и усложнения, основните остават три:

 трябва,
 искам,
 мога.

 Има три начина, по които можем да завършим изречение:
 точка,
 въпросителна,
 удивителна.

 В света на електрониката – както в хардуера, така и в софтуера, основните логични
принципи, с които частите и елементите се свързват помежду си, са:

 схема „И”,
 схема „Не”,
 схема „Или”.
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Може би най-важното, обаче, е това, което ще загатнем в следващите редове. Във всеки от 
процесите на нашата човешка дейност, следващи (или изграждащи) света около нас, са 
вплетени и свързани в логична нишка три етапа – толкова естествени и подразбиращи 
се, че едва ли някой се замисля над това. Те могат без усилие да бъдат илюстрирани чрез 
трите стадия на всяка ученическа задача, добре познати ни от заниманията по математика: 

 дадено,
 търси се,
 решение.

Дали светът около нас е класна стая на училище, това е друга тема. Видно е, обаче, как 
посочената тройка винаги стои в основата на всяка наша дейност.  

 Източникът – Даденото, Точка, „Трябва”, Тоника, Стабилност.
След него идва:

 Липсващото – Въпросителната, „Искам”, Субдоминанта, Търсене.
След него идва:

 Решението – Удивителната, „Мога”, Доминантата, Откритие.

В самия край на предната глава, в която нашето внимание премина през числото Две, 
остана нещо незавършено:  

„Анализ и Синтез са нужни винаги еднакво. Анализът се грижи за въпроса „как”, синтезът 
търси отговора на „защо”. Решението на задачата е свързано, обикновено, с преминаване през 
три етапа.” 

Сега ще можем вече да довършим тази мисъл. Двете са статични, но Трите са в процес. 
Те имат своите задачи за решаване и всяка, неизменно, се развива в три етапа. 

Добавяме към горното познатите ни Тоника, Субдоминанта, Доминанта. Започват да се 
виждат съответствия: 

Източник: Ин: Ян: 

Музика Тоника Субдоминанта Доминанта 

Прима Кварта Квинта 

Електроника Схема „И” Схема „Не” Схема „Или” 

Цвят Червено (R) Зелено (G) Синьо (B) 

Граматика Точка Въпросителна Удивителна 

Трябва Искам Мога 

Процес Дадено Търси се Решение 
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Ако нещо в тази съпоставка не е ясно от пръв поглед, то е свързано, най-вероятно, с 
цветовете. Ще се спрем на тях, даже твърде подробно, в следващия дял покрай числото 
Седем. Засега, да си припомним следното: цветът е честотата на светлинното трептене, 
поради което, в музиката, отговаря на височината на звука. Подредбата на седемте 
основни цвята, за която вероятно помним от гимназиалните си часове по физика, е 
конструирана по честота – от ниска към висока, следвайки реда: 

 червено (ниска честота),
 оранжево,
 жълто,
 зелено,
 синьо,
 тъмно-синьо,
 виолетово (висока честота).

Вижда се кои стоят на първата, четвъртата и петата позиция, но – вижда се и друго. 
Диатониката – даже никак – не толкова „случайна”, колкото понякога обичаме да казваме. 
Разпространено схващане в „модерните” концепции е, че естественият звукоред е 
обертоновият, докато хроматиката, диатониката, пентатониката са „изкуствени”.  

Това, разбира се, е вярно. След което трябва пак, и пак, и пак да помним, че дуалностите 
са в единство. Противопоставянето на „естественото” и „изкуственото” ни изправя 
пред дуалност. Нека уважим и двете, тъй като на тези страници е видно как именно 
изкуството ни дава ключ към естеството на незримите, навсякъде присъстващи и 
вездесъщи тайни на заобикалящата ни действителност – съотношенията, които 
представляват принципи. Един от тях се казва Седем, друг се казва Шест, защото 
цветовете не са седем, те са шест. Но за това, нататък. 

Сега да се завърнем към числото Три, за да разгледаме как то въвежда в действителността 
около нас едно от най-съществените, ключови понятия, което всяка истинска духовна 
школа тачи съкровено: изборът и неговото огледало, свободата.  

Може би не сме се питали какво е изборът. Ако изобразим графично схемата му, няма да е 
никак сложна.  

За да имаме възможността за избор, ни е нужно следното: 

 една отправна точка,
 поне две възможности.

Едно плюс Две е Три. Числото Две не може да е избор, то чертае 
път. Числото Три е път, пред който има избор. 

Разбира се, веднага идва и логичният въпрос – как тук влияе думата 
„поне”? Възможностите могат да са повече от две. Тогава тройката 
се нарушава. Ако числото Три е принцип, как ще обясним това? 

Избор 

1 

2 3 
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Тук кибернетиката и компютърният свят, чрез ясния и подреден модел на 
програмирането, както и чрез ключовия компонент на електрониката – малкия транзистор, 
дават отговора ясно и категорично. Всяка сложна ситуация на избор, казват те – и го 
доказват, се състои от множество трипътни схеми, подредени в строен ред една след 
друга. 

Замисляли ли сме се как правим избор между повече от две възможности? 
Например, имаме свободна вечер, през която можем: 

 да отидем на кино,
 да почетем книга,
 да послушаме музика,
 да поспим.

На пръв поглед, изборът ни би изглеждал като този: 

 

Но схемата е всъщност тази: 

Избор 

1 
Отправна точка 

2 
Кино 

3 
Нов избор  = 

Избор 

1 
Отправна точка 

2 
Книга 

3 
Нов избор  = 

Избор 

1 
Отправна точка 

2 
Музика 

3 
Сън 

Избор 

1 
Отправна точка 

2 
Кино 

3 
Книга 

4 
Музика 

5 
Сън 
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Както вече споменахме, това отдавна е известно на професионалните компютърни 
специалисти – както в областта на софтуера (програмистите), така и в сферата на хардуера 
(инженерите). 

 В софтуера – чрез известния на всички програмисти троен израз „If – Then – Else”
(„Ако – Тогава – Иначе”).

 В хардуера – чрез известния на всички инженери троен елемент – транзисторът.

В блок-схемите на програмирането, изразът „If – Then – Else” твърде често е изобразен 
така: 1 

Връзката на изразите  „If – Then – Else”, въвеждаща ни сред богатството на 
многовариантността, е с този вид: 2 

1 Източник на изображението: Conditional Computer Programming (без автор). В: Wikipedia, 2004-2019. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Conditional_(computer_programming) (посетен на 07.03.2019) 
2 Източник на изображението: Using the If/Then/Else Instruction (без автор). В: IBM Knowledge Center. 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSLTBW_2.2.0/com.ibm.zos.v2r2.ikjc300/ikj2g2_Exercise_-
_Using_the_IF_THEN_ELSE_Instruction.htm (посетен на 07.03.2019) 
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В устройството на хардуера, схемите са идентични. Транзисторът, създаден през 
изминалия 20-ти век като наследник на вакуумната електронна лампа, е изобразен по-долу 
(принципна схема плюс фотографиран външен вид): 1 

Неизкушените в компютрите и кибернетиката може би не знаят, че точно той стои в 
основата на целия ни електронен свят, защото основна част на компютъра е процесорът, 
а всеки процесор се състои от няколко милиона, много малки, вградени в него 
транзистори. 2 

Процесорът, показан горе на картинката, макар да е с размерите на марка за писма, 
съдържа в микро-вариант невероятна мрежа от свързани едно към друго, милиони 
проявления на вечното число Три.  

Транзисторът е тройка, тъй като притежава три изхода: 

 вход,
 изход,
 управление.

Свързват се един за друг, като изходът на един транзистор се превръща в управление или 
във вход за следващия. Колкото е по-богата схемата, толкова повече способности за избор 
има цялата система. Цялото богатство на изваяните на екрана образи, на изчислителната 
мощ или на съхранените и претворени звуци в нашия компютър идва от едно – това, че 
умната машина може да избира пътищата на подреждане и прегрупиране на нишките в 
безкрайния поток на информацията, защото в нейното сърце – процесорът, което има пулс 
и може да трепти, е вплетено числото Три. 

Наистина, когато следващия път – случайно, или пък съвсем целенасочено се вслушаме в 
звученето на трите базови тризвучия, нека поспрем, да ги почувстваме и да помислим. Те 
не са каприз на композиторски или музиковедски школи, нито са „изкуствено” дете на 
темперацията. Те са в сърцето на самия свят около нас, вибриращи с невидимите тайни на 
живота. Самият разум тръгва от числото Три. Невероятно е, че Лао Дзъ и кибернетиката 
казват същото, което тониката, заедно с двете си пораснали деца, не спира да нашепва. 
Когато чуем пак гласа им, нека се заслушаме. 

1 Източник на изображението: Transistor (без автор). http://www.electronicselements.com/2017/02/transistor_27.html 
(посетен на 07.03.2019) 
2 Източник на изображението: Интегрални схеми: видове и описания (без автор). 
https://bg.vision1cyclings.com/kompyutery/62605-integralnye-shemy-tipy-i-opisaniya.html (посетен на 07.03.2019) 
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Седем 

Лао Дзъ, „Книга за Пътя и Постигането”, част 42: 

Дао роди едното. 
Едното роди двете. 
Двете родиха трите. 
Трите родиха десетките хиляди неща.1 

Едното роди двете, след което двете породиха трите – за да заиграят на играта 
„Добави Едно”, която всъщност ражда всичко. По-долу ще разгледаме играта издълбоко, 
като даже ще ѝ посветим раздел, защото „Добави Едно” е вечното движение, пътуването. 
Може би, играта „Добави Едно” е опростено наименование на Пътя Дао, който ражда 
даже и едното.  

Три плюс едно прави четири. Да си припомним нещо, казано по-горе: 

„Едното ражда Двете. Ясно слънце, хладен въздух и проникваща навсякъде живителна вода 
започват да променят приютеното в земята малко семенце, което се събужда за живот. И зрънцето 
покълва.” 

Ще забележим четири от думите, издигнати в курсив: 

 слънце,
 въздух,
 вода,
 земя.

Вглеждайки се в древната (понякога забравена) духовност, ще се досетим за четирите 
първоелемента на алхимията: Огън, Въздух, Вода, Земя.  

Никога не трябва да забравяме, че днешната химия се е наричала алхимия, а 
астрономията ни някога е носила наименованието астрология. Когато – от позицията 
на днешния възход на знанието и на достигнатите върхове – решим да се присмеем 
на „онези старци”, трябва много, даже твърде много, да внимаваме. Пирамидите и 
Сфинксът са това, което още няма как да изградим и разберем, дори с върха на днешните 
си технологии. Когато се обръщаме назад, с благоговение ще трябва да признаем, че сме 
тъй добри в изграждането на короната – докато някога „онези старци” са градили 
корените. Знанията ни днес са много – както Двете ни изглеждат много, след Едното. Но 
ако Двете от позицията на своето могъщество решат да се присмеят над Едното, биха 
сбъркали сериозно. Нашето познание е плод на тяхното – и колкото и да се разширява, 
винаги ще черпи своите живителни субстанции от онова, което е назад. 

1 Лао Дзъ. Книга за Пътя и Постигането. http://www.taiji-bg.com/articles/daoism/d20.htm (посетен на 07.03.2019) 
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Как, биха се запитали скептиците, да не се смеем над четирите начални първоелемента 
след откритията на Менделеев? Кой днес не знае, че са доста повече от четири? 

Тук трябва да си спомним за дуалността, която се оформя между принципа и 
проявленията му. Принципът стои невидим. Проявленията се виждат ясно.  

Недостатъчно разсъдилите, често тръгнали след нечий чужд шаблон, подведени от „ясната 
прегледност” на върха на айсберга, понякога неосъзнати наблюдатели обичат да 
отсъждат. Те казват: корените на дървото (тоест принципите) не се виждат. Тях ги няма. 
Те са „отживелица”. Стига сте се занимавали с това, не виждате ли, че дървото има само и 
единствено корона? 

Добре е да избягваме такава наблюдателност. Отсъждането е един от най-големите пороци 
на човешката преценка, истински капан по пътя към познанието. „Не съди” е принцип на 
духовността, за който всички знаят, но малцина проявяват смелостта да го приложат. 

Приложението му, впрочем, вече води в нов капан. „Не съди” веднага означава: „аз, не-
съдещият, съдя съдещите”. 

Истина е, че играта на дуалностите е изпълнена с капани. Твърде често няма как да ги 
избегнем. Но се доближаваме до знанието, когато се научим да ги виждаме. 

За да не попаднем в този вече видим за очите ни капан, нека по-нататък, следвайки 
пътеката на изводите си, да спрем да съдим. Нека не осъждаме науките на древността, 
започващи с начална буква „А”. Алхимията не отрича Химията. Астрологията не отрича 
Астрономията – въпреки, че в нашата съвременност обратното „отсъждане” и отрицание 
е станало модерно забавление. Не трябва да забравяме, че древните науки дават 
принципи, невидими за зрението ни, но втъкани в проявената действителност около нас. 
Те ни помагат да достигнем до това, което посветените от същите епохи (като Питагор) са 
завещали на света чрез своето разбиране за скритите съотношения, проблясващи неспирно 
сред магичната игра на звуци и трептения. 

Да се върнем на въпроса – да се посмеем ли над четирите начални първоелемента след 
откритията на Менделеев? 

Смехът е здраве, но не бива да забравяме, че ведно с това четворката е принцип. Ако 
Менделеевата таблица съдържа проявленията, които могат да се пипнат, след което да се 
обработят, смесят, структурират и накрая – да заемат място в ежедневието ни, древната 
четворка е различна. Няма как да я поставим в таблицата, нито трябва. 

Тя дава четири основни стъпала. Това е картата на пътя между нематериалното и 
материалното. 

 Огън – енергия.
 Въздух – вече е материя, но нито осезаема, нито пък видима. Ако в училище не

бяха ни разказали, че в нищото около нас витаят малките танцуващи въздушни
молекули, щяхме да решим обосновано, че там няма нищо.
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 Вода – вече е осезаема и видима, но някак си неуловима. Няма как да бъде
задържана между пръстите. Не само пръстите ни, нищо не успява да я задържи –
едва ли има съд, способен да остане пълен вечно.

 Земя – това е, вече, ясното. И видимо, и осезаемо, дори – в добавка – твърдо.
Всъщност, всички „съдещи” са се установили точно тук, и само тук. Това е
принципът на твърдостта. Нито е почвата земя, нито планетата Земя. Четирите са
принципи, съотношения, абстракции.

Какво е абстракцията?  
Нека си представим таблица. 

Глас Струнен  
инструмент 

Духов  
инструмент 

Висок Сопран Цигулка Флейта 

По-нисък Алт Виола Обой 

Нисък Тенор Виолончело Кларинет 

Най-нисък Бас Контрабас Фагот 

Твърде рядко осъзнаваме какво виждат очите ни, когато сме застанали пред таблица.  
Тук има два вида информация – две принципно различни категории. 

 Категория първа – абстракциите. Те са в заглавията – ред първи и колона първа.
 Категория втора – проявленията. Всички останали, които всъщност са пресечни

точки на абстракциите.

В епохата на информатиката, кибернетиката и научния прогрес, тази картина е отдавна 
назована с термин – база данни. Не е пресилено да кажем, че способността ни да 
организираме абстракциите и производните им проявления в колони и редици, както и 
способността на умната машина да извлича данните измежду тях, стои в основата на 
информационната вселена. 

Нека видим как това е било твърде ясно и на древните, макар да не са имали в ръцете си 
таблет или компютър (за което, впрочем, няма как да бъдем сигурни – защото една от най-
нерешимите загадки на света е определението на понятието „компютър”). 

Таблицата горе – в този случай може би случайно, има четири реда и три колони. 

Да се завърнем към четирите начални първоелемента на Алхимията (които, впрочем, са 
залегнали и в друга древна област на познанието – Астрологията). Както вече казахме, те 
очертават пътя между нематериалното и материалното.  
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Пътят между нематериалното и материалното – ако погледнем израза, ще видим, че 
издигнатите тук в курсив и болд понятия са три. Така откриваме познатата ни, вече 
обрисувана в предходния раздел, изконна Тройка – очертана между двете (нашата 
отправна точка и желаната ни цел, които са дуално противоположни) – ведно с 
неуловимото, подвижно трето между тях. Когато пак погледнем към четирите начални 
първоелемента на Алхимията, разбираме, че пътят – тоест, третото в числото Три, си 
има четири основни стъпала. 

В кабалистичната наука – също древна, отразяваща основите на проявената 
действителност и изначално мъдра област на познанието, ще можем да намерим същата 
четворка, но наречена с различни имена. По-долу е изобразена таблица, в която древните 
кабалистични наименования са съпроводени с тълкуване и превод. 

Древно име Превод Тълкуване1 

Ацилут Еманация Идея 
Брия Формиране Принцип 
Йецира Творение Проект 
Асия Действие Реализация 

Нека илюстрираме това чрез стъпките, необходими (и изминати успешно в нашето 
съвремие) за сбъдването на хилядолетната мечта на хората за полет над Земята. 

 Идея – полет.
 Принцип, идващ след идеята – това е генералното решение за нейната реализация.

Най-общо казано: за да се вдигне самолетът, е необходимо той да има корпус и
криле с голяма площ, с които плътният метал да може да разчита на опора върху
въздуха. Принципът, който е винаги побиращ се в няколко думи, тук гласи: опора
върху ниската въздушна плътност чрез голяма площ.

 Проект, идващ след принципа – мисленото конструиране на самолета,
съпроводено от разчертаването му в най-фините детайли.

 Реализация, идваща след проекта – реалното създаване на самолет.

Хората, които искат да останат винаги в света на видимото, обикновено забелязват само 
края на процеса. Той е важен, тъй като без него (както и без всяко от останалите стъпала) 
не бихме стигнали до полета на самолета. Важно е, обаче, ако сме решили да се 
концентрираме единствено върху реализацията (това е изборът и той е наше право), да не 
подхождаме с осъждане и присмех към онези, посветили се на базата, която не се вижда. 
Всяка стъпка от четирите по пътя е еднакво важна за постигането. 

1 Наименованията в колона „Древно име” произлизат от кабалистичната традиция; колона 
„Превод”отразява общоприетите им означения на български; понятията в „Тълкуване” са мои (бел. авт.) 
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И така, да продължим напред. Дотук говорихме за Четири, което – както, впрочем, всяко 
едноцифрено число – съдържа собствен ключ към скрития проект на мирозданието. Защо 
в раздел, наречен Седем, отделихме толкова внимание на принципа, наречен Четири? 

Тук стигаме до следващото. Някои числа са база, други са надстройка, трети – връзка. 
Впрочем, всяко може да е всичко. Ако Едно и Две са база, Три е тяхната надстройка. 
Заедно с това, числото Три е база на света около нас. Това е разбираемо, защото знаем, че 
дуалностите са в единство. База и Надстройка са дуалност и едното винаги съдържа 
другото. И както казахме, между това и другото обикновено има трето, връзка. 

Четири е връзката, която свързва базата (числото Три) със следващите ключови числа, 
които са надстройката на Три, преди сами по себе си да станат база. Те са Седем и 
Дванадесет. 

Как Четири осъществява връзка? Много просто. Най-напред децата биха се досетили: 

 3 + 4 = 7,
 3 х 4 = 12.

Нека построим отново таблица. 

Нека тя съдържа четири реда, в заглавията на които да заложим вече споменатите и 
характерни за реализирането на какъвто и да е процес четири стъпки: 

 идея,
 принцип,
 проект,
 реализация.

Нека тя съдържа три колони, в заглавията на които да заложим споменатите преди и 
характерни за решението на каквато и да е задача, три основни проявления на тройката: 

 дадено,
 търси се,
 решение.

Таблицата ще е като тази: 

Дадено Търси се Решение 

Идея ………… ………… ………… 
Принцип ………… ………… ………… 
Проект ………… ………… ………… 
Реализация ………… ………… ………… 
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Така достигаме до принципната схема, предоставяща ни базова – макар и не попълнена в 
квадратчетата – пътна карта за движението и развитието на всички нас в заобикалящата ни 
действителност. Всяка ситуация и обстоятелство в житейския ни път, след кратък 
размисъл, ще влезе в някое поле, за да заеме мястото си на причина или следствие. 

Да си припомним казаното по-нагоре – всяка таблица съдържа две различни категории: 

 Категория първа – абстракциите. Те са заели ред първи и колона първа. За да сме
точни, всъщност трябва да се изразим така – ред нулев и колона нулева. Това ще
бъде знак на уважение към Празнотата, както и към незапълнения Седми ден –
които са основни категории в духовността на Изтока и Запада.

 Категория втора – проявленията. Всички останали, които всъщност са пресечни
точки на абстракциите.

Така достигаме до начина, по който Три и Четири стоят в основата на Седем и  
Дванадесет. В горепосочената таблица ще видим: 

 Седем заглавия – три на редове, четири на колони – те са принципи, абстракции.
 Дванадесет полета между тях – те са проявления, пресечни точки.

След тези кратки разсъждения относно проявленията, абстракциите и връзките, е време да 
погледнем към седмицата. 

За да я разберем докрай, ще се насочим към редица древни и съвременни съкровища на 
знанието. Това е нужно, тъй като числото Седем,  точно както и числото Три, е вплетено 
навсякъде.  

Тук ще разгледаме накратко връзките между числото Седем и: 

 Йога (енергетиката на човека),
 Астрономията (Астрологията),
 Физиката (Оптиката),
 Информатиката (Кибернетиката).

Този кратък списък, който би могъл да бъде продължен, определено ни намеква в 
потвърждение на вече казаното: диатониката е универсален принцип. Няма как, когато 
даже календарът и Луната следват в своето движение седмицата, да казваме, че белите 
клавиши на пианото са се оформили в познатия ни ред случайно. Важно е да разберем 
това. 

Да започнем нашето пътуване в седмицата, поглеждайки към първото понятие от краткия 
ни списък – енергетиката на човека. 



33 

Тази тъй дълбока тема е обвита в облак от неказани, или обратното – погрешно казани 
неща. Тайните ѝ са били познати още в древността, впоследствие – забравени, а днес – 
намиращи се в дълъг и вълнуващ път на преоткриване.  

В началото, логичният въпрос е следният: каква енергия ще търсим? Живата природа 
разпределя между своите нива енергията на Слънцето и прекият ни досег с нея чрез 
звената на т. нар. „хранителна верига” е храната. Всичко тук е ясно. 

Да, но не е. 

Нека си припомним тройката и многобройните ѝ проявления. По-горе споменахме 
следното: 

 вход,
 изход,
 управление.

Това е тайната, залегнала в компютъра. Не сме далеч от истината, ако кажем, че това е 
тайната, залегнала и в нас. 

Системата вход – изход – управление: 

Достатъчно е да погледнем към това, за да открием ключ към думата „енергия”, за който 
всички знаят, но малцина осъзнават факта, че го знаят. Енергията в света около нас е: 

 задвижваща,
 управляваща.

Задвижващата винаги е ясна. Не са ни нужни съприкосновения с контакта. Добре 
известно ни е, че това там има сила. Ясно, осезаемо и доказуемо, то съществува.  

Управляващата е различна. Някак си незрима, някак ефимерна, трудно доловима. 
Навсякъде около нас и никъде. Не ползва жици, поради което нейните пътеки са 
невидими. Измерването ѝ изисква уреди с чувствителност, която инструментите в дома ни 
нямат. В същността си, тя е друга. Тя е информация.  
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Нека продължим започнатия пример, който електронното устройство илюстрира толкова 
картинно пред очите ни. Информацията (управляващата енергия) може: 

 Да се приема от външен източник в реално време,
 Да се записва в системата (видео),
 Да се генерира в системата (компютър) – чрез програма, някога дошла отвън.

Сега, нека заменим някои от думите с еквивалентни. 

 На мястото на „Видео” да си представим „Памет”,
 Вместо „Компютър” да поставим „Мисъл”,
 Вместо „Програма” да изпишем „Дух”.

Преди това, да заменим картинката. 

Нагледно виждаме това, което вътре в себе си прекрасно знаем и дори понякога се 
осмеляваме да го признаем. 
Духът не е част от хранителната верига. 

Да поставим думите, които заменихме с техните еквиваленти, в конструкцията на 
изреченията. Ще разберем, че информацията (управляващата енергия) може: 

 Да се приема от външен източник в реално време,
 Да се записва в системата (памет),
 Да се генерира в системата (мисъл) – чрез Дух, за проявленията на който

тайнството на музиката може да ни каже твърде много.
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Да погледнем изхода – реалността, или материята. 

На горното изображение е илюстрирана структурата на веществото гуанин – една от 
молекулите на клетъчната ДНК. Химическата формула е C5H5N5O, което означава: 

 пет атома въглерод (обозначени с C),
 пет атома азот (обозначени с N),
 пет атома водород (обозначени с H),
 един атом кислород (обозначен с O).

Веднага виждаме двете основни съставляващи в изображението: 

 атомите (това, което е);
 валенциите (това, което прави връзка).

Естествено, те са материята и енергията, тоест двете.  

Но ни трябват три. Животът почва там, където двете се превръщат в три:  

 вход, изход, управление,
или:

 материя, енергия, информация.

Ако атомите са материята, а валенциите са енергията, къде е информацията?  

Тук трябва пак да помним, че третото е принципно различно от двете. Духът в Троицата 
обикновено не се вижда.  

Парадоксът е, че всъщност третото – на горното изображение – е пред очите ни. 
По-ясно ще го разберем, ако погледнем тук: 
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Това са две различни вещества – глюкоза и фруктоза. Ако започнем да броим, ще 
разберем, че всяко има: 

 шест атома въглерод (обозначени с C),
 дванадесет атома водород (обозначени с H),
 шест атома кислород (обозначени с O).

Преброихме атомите в двете илюстрации. С учудване установихме, че са от един и същи 
вид, дори с еднакъв брой. 

Когато изброим валенциите, удивлението ни става още по-голямо. Броят им е пак еднакъв. 

Добре, ако материята (атомите) и енергията (валенциите) са едни и същи, то къде е 
разликата? Все пак те са две различни вещества, наречени глюкоза и фруктоза. Не са едно 
и също, имат си различни свойства.  

Формулата и на двете е една и съща – C6H12O6.  
Няма разлика?  
Има, и очите ни я виждат ясно.  

В химията това е назовано с термин – „изомер”. Две вещества, в които атомите и 
валенциите са еднакви, но начинът, по който са се наредили е различен, се наричат 
изомери. Всъщност, те въобще не са еднакви. Случва се едното да ни разболява, а пък 
другото да е способно да ни излекува. 

Разликата е в подредбата. Тоест – в структурата. 

И така, да обобщим кои са трите: 

Кибернетика Химия В същината си: 

Вход Валенция Енергия 
Изход Атом Материя 
Управление Структура Информация 

В съвременния свят това е ясно илюстрирано чрез все по-масово навлизащите 3D 
(триизмерни) принтери, работещи така: 

 На входа апаратът черпи електрическа енергия. Освен това, на входа има
неоформен материал, очакващ бъдещата си структура (най-често полимер, тоест –
пластмаса).

 На друг вход – информационен, се зарежда файл с информация. Той е проект.
 На изхода излиза нашият обект, изглеждащ както пожелаем.
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Можем само да гадаем как ще се развият технологиите. Впрочем, следвайки динамиката 
на развитието, то ще дойде твърде скоро. Засега владеем формата на разпечатката 
(обекта), изработен от материал – най-често полимерен, който не умеем да 
преструктурираме.  

Но когато майсторството ни се спусне към основата на молекулите и атомите, ще бъдем 
в състояние да преоформяме и материала.  

Не е далеч денят, в който бихме сипали каквото и да е (например няколко лопати пясък) в 
триизмерния си принтер, след което – имайки, разбира се, най-важното – файл с точна 
информация за търсената структура – ще отпечатваме без труд последния модел 
Ферари, триетажен мезонет или комплект изящни амфори от чисто злато. Близкото ни 
бъдеще е трудно предвидимо. И определено, интересно.  

В контекста на това, не трябва да забравяме за изначално казаното: 

И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана 
човекът жива душа.1 

Когато Знаещият вдъхне Знанието в своето творение, то материалът не е важен. Би могъл 
да бъде всякакъв. 

Ако се върнем към човека, става ясно, че енергията, която споменават древните науки, не 
е задвижващата и постъпваща на входа – очевидно, чрез храната. Търси се неизмеримата, 
неуловима управляваща енергия, която носи информация и е безкрайно важна, тъй като 
разписва очертанията на нашата структура. Понятието енергия, в действителност, далеч 
не я изчерпва, тъй като енергията е носител, а пътуващото чрез потока ѝ е информация – 
която е и търсеното неизвестно, щом започнем да говорим за енергетиката на човека. 
Тази фина и все още неописана в науката енергия е нашият проект. 

Мистериозната енергия, добре позната в древните култури, е била наричана с различни 
имена: 

 в древен Китай – Ци,
 в древна Индия – Прана,
 в древна България – Оренда.

Най-прегледна систематизация на проявленията ѝ виждаме в духовните системи, 
произхождащи от Изтока – Китай и Индия. Сред тях е Йога. Трябва да се подчертае, че 
това е събирателно понятие, което включва нещо много повече от тъй познатите ни 
здравословни упражнения за тялото. Всъщност, Йога е система, опознаваща Духа.  

След казаното, да се върнем към седмицата. 

През тялото ни преминават два потока от енергия, разказват древните. Единият се спуска 
от Небето към Земята, другият – обратно, от Земята към Небето. Виждаме веднага 
двойката – небесният е Ян, а земният е Ин. И двата са еднакво важни и необходими.  

1 Библия. София: Изд. на Св. Синод, 2015, стр. 2 



Ако някои скептици кажат: да, това са поученията на Изтока и ние, западните хора, можем 
и да не ги слушаме, защото имаме различна вяра и различна „енергетика” – тогава нека се 
замислим над това. Скептиците, най-ревностни блюстители на „нашето” познание, което 
не е като „тяхното” – използващо абстракции като „Небето” и „Земята” – наясно ли са 
как звучи самото първо изречение на Библията? Най-вероятно не – защото съдещите, в 
повечето случаи, не са се сетили да прочетат закона, според който съдят. Нека да 
погледнат. Същевременно, за да не губим темпо, нека ние продължим напред. Настъпва 
време да насочим погледа си към седмицата. 

Двата потока от енергия, разказва древната индийска мъдрост, преминават вертикално 
през телата ни. Най-вече, през гръбнака. Не е случайно, че единствено човекът е 
представител на групата гръбначни, ходещ прав – гръбнакът му е вертикален. Нека пак се 
върнем към забравения израз „образ и подобие”, за да усетим, че човекът не е прост 
последовател на маймуната. Макар че и това е вярно. Дарвинизмът и моделите на 
древната духовност са в конфликт, което означава, че оформят две, или дуалност. А 
дуалностите са в единство и понякога е нужно непрестанно да припомняме това. 
Принципите на Небето и Земята могат да се изтълкуват и като Духът в нас, влизащ в 
съприкосновение с Животното, което е пак в нас. Защото в нас и двете са в 
гостоприемния си дом, за да се срещнат, да се опознаят и да се завърнат към това, което 
знаят – споменът, че всяко е способно да разкаже интересна приказка на другото. 

Изречението „и това е вярно”, впрочем, също е основен принцип. Спомняме ли си това? 

Източник: Ин: Ян: 

Музика Тоника Субдоминанта Доминанта 

Прима Кварта Квинта 

Електроника Схема „И” Схема „Не” Схема „Или” 

Цвят Червено Зелено Синьо 

Граматика Точка Въпросителна Удивителна 

Трябва Искам Мога 

Процес Дадено Търси се Решение 

Ако двете (по-известни като Ин и Ян) са влезли в никога несвършващия, вечен спор – 
дали  не е това или е другото, самият Източник – единството, е над това ниво. Схема „И” 
е висш, достъпен за малцина път. Когато се издигнем над дуалностите и съзрем 
единството, ще бъде наш път. Засега е ясно, че е малко рано. 

Човекът произхожда от маймуната, или човекът произхожда от Адам и Ева? Висшият, 
достъпен за малцина път, изисква нещо просто – да сменим „или” със „и”.  

38 
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Това звучи абстрактно, биха казали мнозина. Как така? 

Така разбираме, че времето ни – двадесет и първи век – е уникално. Вече можем да си 
обясним абстракциите, защото имаме ниво на знание в допълващи се области. Най-точно 
казано, в ръцете ни е речник от понятия, какъвто преди само сто години хората са 
нямали дори в мечтите си. Да го използваме, за да сведем абстракцията до разбираемост.  

Това, което ще използваме, са делничните, някак си технически и срещани навсякъде 
около нас две думи – софтуер и хардуер. Нека допуснем, че библейският произход на 
човека чрез Адам и Ева отразява начина, по който се заражда първото. Теорията на 
Дарвин дава начина, по който се развива второто. 

Не е необходимо да строим поредна таблица на съответствията, за да открием приликата 
между споменатата по-горе двойка софтуер и хардуер с тъй близките ѝ други двойки – 
принципът и проявлението, бисерът и раковината, съдържанието и формата, Духът и 
неговия дом материята.  

Библейският модел е свързан с начина, по който е дошъл Духът чрез проявленията на Ин 
и Ян, наречени – за яснота – Адам и Ева. Едва ли те са хора като нас. По-скоро имат друга 
роля – правят видим за очите ни въведения в действие дуален принцип на числото Две, 
от който тръгват стъпките по пътя на материалното. След тази първа стъпка, схема И за 
миг изчезва от очите ни, изкусно подменена с другите две схеми – Не и близко следващата 
я Или – за да стартира пътя ни в материалната дуалност. Което позволява на самата нея – 
тоест, на материята – да тръгне в своите си пътища, описани от Дарвин в книгата 
„Произходът на видовете”. В света на Източника – тоест Единицата, която още не е 
Двойка – има всичко, поради което и това, и другото са истина.  

Двата потока от енергия в гръбнака ни, според учението на Йога, не са две успоредни 
линии. Те се завихрят като две спирали (по-точно казано – синусоиди), като пресичат 
пътищата си в седем точки. 1 

1 Източник на изображението: Human Sciences (без автор).  
https://www.clockwiseproductions.org/human-energy (посетен на 12.03.2019) 
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Седемте пресечни точки са познатите на всички седем чакри. Те са в движение – въртят се 
постоянно, тъй като потоците енергия, минаващи през тях, ги движат. Можем да си ги 
представим като седем воденични колела, намиращи се между две срещуположни и 
въртящи ги реки. 

Защо са седем? 

За да отговорим на това, ще отклоним внимание от тялото и ще отправим поглед към 
Духа. Може би не всеки знае, че седемте чакри, в същността си, са онагледен проект на 
седем стъпала, заложени по пътя на духовното израстване за всички нас. 

 три ниски,
 едно по средата,
 три високи.

Така разбираме, че Седем е синтез – Едно, стоящо редом с умножението на Две по Три. 
Това ни води към потенциален ключ, предлагащ поглед към загадките на скритите в 
числото Седем тайни.  

Ще подържим за миг в ръцете си ключа, но по-нататък, щом достигнем до раздела 
„Измеренията”. Сега да тръгнем, за да се качим по стълбата със седем стъпала. 

Чакрите, според традицията на древната индийска мъдрост, са илюстрирани на 
следващата таблица. Горните Три, долните Три, ведно с Едното по средата: 

Пореден 
номер 

Наименование 
(Санскрит) 

Местоположение 
(приблизително) 

Основна функция 
(обобщена) 

7 Сахасрара Връхна точка на главата Просветление 
6 Аджна Чело Ясновидство 
5 Вишуддха Гърло Познание и открития 
4 Анахата Сърце Любов 
3 Манипура Под слънчевия сплит Власт, слава, богатство 
2 Свадхистхана Корем Сексуалност 
1 Муладхара Основа на гръбнака Живот (оцеляване) 

Друг вариант за разпределението между Две по Три и тяхното Едно е този: 

Пореден 
номер 

Наименование 
(Санскрит) 

Местоположение 
(приблизително) 

Основна функция 
(обобщена) 

7 Сахасрара Връхна точка на главата Просветление 
6 Аджна Чело Ясновидство 
5 Вишуддха Гърло Познание и открития 
4 Анахата Сърце Любов 
3 Манипура Под слънчевия сплит Власт, слава, богатство 
2 Свадхистхана Корем Сексуалност 
1 Муладхара Основа на гръбнака Живот (оцеляване) 
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Кой вариант е истинският? 

Първо, нека да разкрием тайната: 
Седмицата е видим за очите ни модел на непознати измерения. 

Кой куб от двата вдясно на листа е истински?  
Перспективата не може да излъже погледа ни, ясно е – и двата. 
На двумерния ни лист – нито единият. И точно тук е скрита същината. 

Твърдението „и двата”, заедно с другото – „нито единият”, са влезли в своята дуалност. 
А знаем, че дуалностите са в единство. Седмицата ни казва следното: ще разберем 
единството на противоположностите – но чак тогава, щом успеем да погледнем в 
следващото измерение. Преди да сме пораснали дотам, ще се опитваме, но надали ще 
можем да го видим. 

На измеренията ще се поспрем нататък, засега сме в Седем. Забелязваме, че 
двуизмерните проекции на триизмерните ни кубове съдържат седем ъгъла. 

Най-важното, обаче, тук е  друго – единицата, която е различна от двете по три. 
Играе си, заставайки ту горе, ту в средата – тъй като на двуизмерната ни, всъщност 
илюзорна таблица, ѝ лисва трето измерение, дълбочина.  

Нека да усетим как едното сред шестте ни дава нещо ключово, безкрайно важно – дава 
ъгъл на пречупване.  

Едно от проявленията на тройката, което още не сме споменали, е това – ако трептение 
(вълна от звук или от светлина) достигне до препятствие, възникват три възможности: 

 отражение,
 поглъщане,
 пречупване.

Отражението е ясно, характерно е за твърдите повърхности. 
Поглъщането също не е сложно, негов майстор е мъглата. 

Нека да помислим върху третото, пречупването. То дава нови пътища. Ако погледнем в 
ежедневието край нас, ще забележим, че е характерно за най-сложните и скъпи уреди – 
микроскоп, увеличително стъкло, бинокъл, призма, телескоп. Пречупването не е просто. 
То видоизменя информацията, като понякога разкрива скритите, невидими страни на 
същината. 

Ако навлезем в психологията, ще видим как описаната тройка съществува даже в 
отношенията между хората. Когато някой ни нападне, можем: 

 да отразим атаката, което е насрещната агресия в елементарния конфликт;
 да я погълнем, което води до страдание и болка;
 да я пречупим, тоест – да я трансформираме към разбирателство, успокоение и

мир, което всъщност е единственото разрешение.
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Универсалното значение на тройката едва ли ще престане да изниква пред очите ни. 
Когато имаме две тройки – тоест влизаме в потенциалния конфликт на двете, ни е нужно 
третото. Така, в играта на „Едно плюс Две по Три” разбираме, че седмото (това звучи 
наистина особено) е влязло в ролята на трето. То осъществява връзката между двете 
триади. То води към пречупване и разрешаване на ситуацията. То е примирието и може 
би – дори целта. 

Сега е време да се върнем към човека, енергийните потоци в неговото тяло и описаните 
техни седем ключови пресечки. Те са изпити по пътя на израстването. Да ги видим пак: 

1. 7 – Просветление,
2. 6 – Ясновидство,
3. 5 – Познание и открития,
4. 4 – Любов,
5. 3 – Власт, слава и богатство,
6. 2 – Сексуалност,
7. 1 – Живот (оцеляване).

Тази странна номерация ни казва следните неща: 

 Посоките надолу и нагоре са в единство – нужни са еднакво. Както казахме,
духовното и материалното не спират да разказват своите приказки едно на друго,
като всяко може да научи много от насрещното.

 Посоките надолу и нагоре са стабилно балансирани, защото имат център.

Чрез обърнатата номерация две прости свойства – характерни, впрочем, не единствено за 
Седем, но за всеки числов низ с нечетен брой числа – ни стават видими и ясни: 

 В посоката нагоре и в посоката надолу, четни и нечетни се запазват на местата си.
 Средата – в случая, числото Четири – не сменя мястото си.

Четни и нечетни – нека ги погледнем пак. 

7 – Просветление 
6 – Ясновидство 
5 – Познание и открития 
4 – Любов 
3 – Власт, слава и богатство 
2 – Сексуалност 
1 – Оцеляване 

Изхождаме от хипотезата на втората ни таблица, в която първото/последно, тоест седмото 
различно, е най-горе. Вадим го от сметката и забелязваме, че: 

 четните са изразители на Ин,
 нечетните са изразители на Ян.
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Да си припомним къде сме виждали това. 

 Кварта (четири, четно) – Субдоминанта.
 Квинта (пет, нечетно) – Доминанта.

Така достигаме до следното – нечетното е изначален и универсален Ян, а четното е 
изначален и универсален Ин. Това е видно още в Единицата и Нулата, които са самата 
първа, изначална двойка. Формата им го подсказва – Единицата напомня линия, докато 
Нулата напомня кръг. Начинът, по който линиите са Ян, докато кръговете изразяват Ин, е 
закодиран в непознатата, дълбока и мистична област на познанието, известна с името 
Сакрална Геометрия. По-нататък ще обърнем поглед и към нея. Тук ще се насочим към 
нивата, през които ни превежда стълбата на нашата седмица. 

Долните три, подредени като път нагоре и изведени пред скоби: 

7 – Просветление 
6 – Ясновидство 
5 – Познание и открития 
4 – Любов 
3 – Власт, слава и богатство 
2 – Сексуалност 
1 – Живот (оцеляване) 

Със съжаление ще констатираме, че повечето хора твърде рядко преминават този праг. 

Следващото, принципно различно: 

7 – Просветление 
6 – Ясновидство 
5 – Познание и открития 
4 – Любов 
3 – Власт, слава и богатство 
2 – Сексуалност 
1 – Живот (оцеляване) 

Разликата тук, която преобръща всичко, е неподозирана. Тя звучи така: 

4 – Любов: друг човек за мен става по-важен от самия мен. 

Тук стигаме до принципната разлика между двете триади. Тя, впрочем, е и 
принципната разлика между всяко нещо на света и противоположното му. Тя е: 

Егото. 
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Защо това е разликата между всичко? Нека да помислим. Първата дуално 
противоположна двойка, основополагаща в разбирането за света, която осъзнаваме в 
невръстната си възраст и която ни владее без почивка цял живот, е точно тази: 

 Аз (субектът),
 Всичко останало (намиращите се около мен обекти).

Чувството за Аз е първият и изначален разделител в този свят. Всъщност, то е и 
единственият разделител. Знаещите мъдреци от древността ни завещават следното 
безценно правило: просветлението, ни казват те, ще стигне нашето съзнание тогава, щом 
престанем да се взираме в безкрайно ценния, величествен, заемащ цялото ни полезрение, 
неимоверно важен Аз. 

Да погледнем пак към пътя на седмицата, за да открием скритото значение на границата: 

Разбира се, възникват и въпроси. Ниво второ, в съпоставка с другото, като че сходно, 
представляващо самата граница ниво четвърто, са насочени извън субекта. Разлики? 

Това е толкова основен, изначален, първостепенен въпрос, че надали е имало човек на 
този свят, пред който да не е изниквал. Всички сме се питали това. Разбира се, сме 
отговаряли пред себе си – и не единствено пред себе си, донякъде успешно. 

Всъщност, отговорът не е сложен. Скрит е в третата колона. Ниво две слага центъра около 
моята наслада и съпътстващото я безкрайно важно увековечаване на моите гени. За 
намиращия се там индивид, насрещният човек е без значение, защото целите на индивида 
са единствено егоистични. Насрещният човек е заменяем, той е сведен до обект. 

Поне веднъж в живота стигаме до изпит, скрит в числото Четири, което е самата граница. 
Великият Предел: 

4 – Любов  –  друг човек за мен е по-важен от самия мен. 

Тук насрещният не е обект. Той е единственият на света. С уплаха и объркване внезапно 
осъзнаваме, че важният, велик субект, дотук безценното ни его, се е изпарило като че в 
магична приказка и е отишло другаде – в обичния от нас човек. Сега той е субектът. А 
обект без никакво значение е станал нашият, безмерно важен допреди секунда, 
детрониран – и понякога дори горчиво плачещ, Аз. 

Ниво Същност Център 

7 
Всички 6 

5 

Просветление 
Ясновидство 
Познание и открития 

4 Любов Ти 
3 

Аз 2 
1 

Власт, слава и богатство 
Сексуалност 
Живот (оцеляване) 
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Това е граница, която преобръща всичко. Тя може: 

 Да ни отрази, уви, надолу – не успяваме да я преминем, катастрофата остава без
поука. Връщаме се в егото си и изчакваме реда си, за да влезем в по-голяма
катастрофа.

 Да ни погълне: не успяваме да я преминем. Катастрофата изпепелява същността ни
и животът ни замира до ниво на преживяване.

 Да ни пречупи.

Истинският шанс за нашето развитие е точно в третото. Така минаваме напред, от 
долната към горната триада – тоест там, където всичко е различно. 

Явлението пречупване в природата се наблюдава точно там – на границата между две 
среди с различна плътност. Ако лъч светлина премине от вода във въздух, или пък 
обратното – от въздух във вода, той се пречупва.  

Плътността на егото ни е висока. За да преминем към ефирните, по-висши измерения, 
лъчът на светлината – идваща от нас самите – трябва да е силен. Твърде често, опитите 
продължават дълго. 

Егото – какво е то? То е посоката надолу. А какво е тя? 

Ниво Земя: Ниво Небе: 

Тук посоките горе и долу са ясни. Къде тук са горе и долу? 
Единствен възможен отговор:  
вътре и вън 

Когато погледнем отгоре разбираме, че посоката долу е вътре.  
Това, което тегли навътре в стремежа си да привлича неспирно блага и внимание – и по 
тази причина не спира да дърпа надолу, е егото. 



Двете посоки, наречени вътре и вън, успяхме да видим нагледно, защото сменихме от 
корен най-важното – гледната точка. Сменихме не друго, а измерението. Спряхме да 
гледаме в плоската, може би „истинска”, свидна, красива картина – и погледът хвана 
незримото. През векове и епохи на трудно израстване, често сме хулели третото 
измерение като „болна фантазия” на странните, неразбрани от нас – Галилей, Бруно, 
Коперник. После видяхме кълбото. И то ни пречупи, защото е всичко, освен двуизмерно.  

Когато сменим измерението, всичко се сменя. Важните ни въпроси, които са тук, в 
битието ни, ще получат ли отговор там? Да, но в момента, преди да отпаднат – защото, 
най-често, съвсем не са важни. И може би, всъщност, са грешно зададени. 

Двете посоки, вътре и вън, са намерили израз в прекрасните думи на видния съвременен 
мъдрец и мислител Нийл Доналд Уолш: 

Всички човешки действия са мотивирани на най-дълбоко равнище от едно от двете 
чувства:  страх или обич. Истината е, че има само две чувства - само две думи в езика на 
душата.1 

А дали его и страх са понятия синоними? 

Щом великият Аз се усети различен от всичко наоколо, той се отделя. И споменатото 
всичко наоколо вече е враг. За хищника всичко е просто. Храната е враг, защото му бяга. 
По-страшните хищници също са враг, защото го гонят и свеждат безценния негов, 
величествен Аз до нивото на проста храна. И вече е ясно: храната е всичко. Хищникът 
всява страх в своята жертва, сам той затънал в страха от глада. Ако някой от двамата, 
хищникът или жертвата, спре да препуска с най-бързата скорост, присъща за него, то 
той е обречен. Хищник и Жертва – поредна дуалност, която е всъщност едно пред лицето 
на своя величествен властник, страха. 

Да си спомним това: 

Духът не е част от хранителната верига. 
Затова и страхът не владее Духа. А тогава какво е присъщо за него?  
Нека се върнем към другото казано тук – любовта. 

Тя дава, страхът иска. Казано е на много места, че същинската обич е безусловна – тоест, 
без спиране даваща. Щом почнем да искаме обич, сме вече в страха. Ревността не е обич, 
а страх, свързан с егото – мой ли ще бъде човекът отсреща? Когато се появи граматическо 
първо лице в изречението, обичта става условна и вече не е точно тя. 

Нека се върнем към егото. То ни показва лика си чрез своите видими проявления: 

 алчност – стремеж да погълне край себе си всичко, което е материално.
 суета – стремеж да получи неща като власт, слава и почести – нематериални.
 удоволствия – желание за наслада.

1 Уолш, Нийл. Разговори с Бога. http://www.spiralata.net/biblioteka/kn_bul/razg1.zip (посетен на 20.03.2019) 
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Дали тези три са поредна изява на тройката? Може би да, тъй като виждаме как между 
двете дуалности – материално и не, се явява средата, желанието. С характер на теглещо, 
вечно навътре, в изконната его-посока. Може би вътре във второто – суета, ще открием и 
другото, надменността – подтикът на човек да снизи стойността на друг или други край 
себе си, за да изпита надмощие. Именно тя е капанът, в чиито обятия първо попадат 
децата – невинни създания, дошли в този свят и подобно на бели дъски, възприемащи 
бързо нюанси в началния цвят.  

Неслучайно се спряхме на егото. То е субстанцията, даваща плътност на долната тройка. 

Същевременно, то е живително нужно. 
Нима, ще запитаме, след като вече видяхме как всички проблеми извират от него? 

Не трябва да спираме да повтаряме в себе си първото правило – единението на 
дуалностите. Долната тройка и горната, в нашето Седем, са част от проекта. Сред тях 
няма лоши. Дори и когато звучат с описания като власт, слава, богатство – защото 
основното търсено е средата, самият предел, преход. Тук сме, за да преминем 
пречупването. 

Ако и двете са светли, с еднаква, ефирна, безгрешна и съвършена структура, не ще има 
пречупване. Тоест, не ще има път. 

И така, да поставим тази изконна седмица до седемте, носещи името диатоника. 

Ниво Чакра Тон 

7 Сахасрара 
Просветление 

Си 

6 Аджна 
Ясновидство 

Ла 

5 Вишуддха 
Познание и открития 

Сол 
Доминанта 

4 Анахата 
Любов 

Фа 
Субдоминанта 

3 Манипура 
Власт, слава, богатство 

Ми 

2 Свадхистхана 
Сексуалност 

Ре 

1 Муладхара 
Живот 

До 
Тоника 

Ще разширим тази таблица в много посоки – към астрономия, физика, кибернетика. Тук, 
засега, стават явни трите в седемте: Източникът и неговите деца, Ин и Ян – сред 
прегръдката им край границата, която маркира тритонусът. 

Граница на пречупване – остра, разделяща, предизвикваща ги – в самата прецизно 
измерена, точна, геометрична среда между тониката и тониката. 
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Време е да насочим поглед нагоре. 

Къде по-нагоре от пътя, загатнат от древната източна мъдрост, който описахме в предната 
част? 

Този въпрос е уместен, защото посоките в нашия свят са условни. Нагоре ни води из 
третото, висше (за нас) измерение.  

Да, но седмицата, както и тройката, казват в един глас, макар тихо:  
Погледни към четвъртото. 

Няма как, засега. Триизмерни сме. Затова, да насочим внимание в тази посока на 
третото, знайна от нас като горна, в която – освен поетичната древна абстракция на 
небето, ще видим реални, отдавна известни обекти – звездите.  

Заедно с тях – и планетите, близки до нас. 

От Земята, звезди и планети изглеждат еднакво – блещукащи точки. Щом погледнем 
нагоре, ги виждаме точно така. Науката днес знае разликата прекрасно, но и преди 
нейното знание, в древността, наблюдателят – гледащ нагоре – е разбрал, че звезди и 
планети са нещо различно. Защото е наблюдавал, наистина дълго, движението им. 

Как можем да знаем, без спектрометър и телескоп, кои са звезди и кои са планети? Тези, 
които обичат да вдигат очи и да търсят проблясъци в звездния мрак, знаят:  

Звездите стоят на местата си, планетите – не.  

Те странстват. Думата planet на гръцки е точно това – пътешественик. Древните елини, 
дали ни много с култура, духовност и знание, добре са разбрали това. Този смисъл на 
думата, впрочем, се среща и в стария френски, в латинския, както и в други езици. Той 
значи все същото – странник, пътуващ. И търсещ. Думи, в чиито произход съзираме 
пътя, са винаги важни. 

Звездите стоят със столетия неподвижно в небето. Планетите сменят местата си. Има ли 
нещо, из нашия делничен бит, което напомня на тях? 

Да погледнем това: 1 

Цифрите тук са застанали мирно, стрелките се движат. Стрелките са повече от една. 

1 Източник на изображението: Real Time Clock (без автор). https://handsontec.com/index.php/arduino-6-
ds3231-real-time-clock-module (посетен на 01.04.2019) 
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Ще се завърнем към този известен – и криещ загадки – привичен в живота ни инструмент, 
щом заговорим за Пет и Дванадесет. Нека да продължим тук със седмицата в нейното 
следващо въплъщение – седемте видими небесни тела. 

Виждаме хиляди, ще възрази всеки. В безоблачна нощ са безчислени. 

Да, хиляди, но – неподвижни. Тези, които пътуват и сменят местата си в точен порядък 
сред другите, са известни отдавна. Те са седем на брой. 

Това, което ги отличава, е просто. Те, седемте, са близо до нас – тоест тук, в Слънчевата 
система. Другите са далеч извън нея. Именно затова, седемте са подвижни. Те 
непрестанно привличат очите ни с танца на своето вечно движение, странствайки сред 
декора на другите. Тези, които стоят – тоест другите – са звезди и са твърде далеч. 
Кръговратът им през галактиката няма как да се види с очи. Техният танц, много по-бавен, 
дълго е бил тайна за нас.  

Седемте, които се движат и могат да бъдат видени без телескоп, са това: 

 Слънце,
 Луна,
 Меркурий,
 Венера,
 Марс,
 Юпитер,
 Сатурн.

По-наблюдателните читатели вече се сещат какво ще съдържа и нашата таблица – стига, 
съзнателно или не, да са спрели очи върху първа, четвърта и пета позиция. 

Случайно, ще кажат мнозина.  
Разумните ще запазят в съзнанието непокорната дума, която пречупва: 
Дали? 

Ниво Чакра Тон Небесно тяло 

7 Си Сатурн 

6 

Сахасрара 
Просветление 
Аджна 
Ясновидство 

Ла Юпитер 

5 Вишуддха 
Познание и открития 

Сол 
Доминанта

Марс 

4 Анахата 
Любов 

Фа 
Субдоминанта

Венера 

3 Ми Меркурий 

2 

Манипура 
Власт, слава, богатство 
Свадхистхана 
Сексуалност 

Ре Луна 

1 Муладхара 
Живот 

До 
Тоника

Слънце 



Относно този вид случайности, да се завърнем към сравнението между Изтока и Запада и 
по-специално – към съмненията на някои скептици за уместността на източните 
енергийни практики (като Ци-Гун и Йога) за намиращите се на Запад хора.  

Тук, в контекста на седмицата, нека предложим на вниманието на читателя една 
случайност. 

Както вече знаем, енергийните потоци и пресечните им седем чакри са това: 

Линия със седем точки. Пет от тях са равномерни, а оставащите две, намиращи се горе, са 
различни и изглеждат, като че ли, отделени от останалите. 

Ще се върнем към това, когато спрем вниманието си върху Пет. Нека да си спомним 
седемте тела в небето – Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. 
Виждаме как първите две са различни. Те не са планети. И освен това, погледнато оттук, 
са светила.  

Това е също принцип, който се нарича Пет плюс Две. Ще го намерим често, в неочаквани 
места, като поредно проявление на Седем. 

Сега, случайността. 

На Изток принципът на Пет плюс Две е илюстриран в чакрите. Нека да видим как, в 
духовното, културно, историческо наследство – значително по-близо до земите ни, на 
Запад, той е въплътен по начин, предизвикващ много въпросителни пред погледа ни, тук:  
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Това са седемте духовни средища в Европа – храмове и манастири, които носят името 
Архангел Михаил. 1 

Духовните послания на Изтока и Запада не са едно и също, казват днес мнозина. 
Ако възприемем тази гледна точка, ще ни се наложи да погледнем пак. 

Следващото проявление на нашата седмица ще изникне пред очите ни веднага, щом 
направим нещо просто. Нека сложим ударението не на втора, а на първа сричка в думата. 

Естественият ритъм в ежедневието – от понеделник до неделя, ще застане пред очите ни. 
Най-привичните неща обикновено не се виждат – лесно е да забележиш малките 
подробности около себе си, но трудно се обгръща с поглед по-голямото, което те обгръща. 
Често е така – и затова числото Седем, винаги край нас, е очевидно до невидимост. 

1 Източник на изображението: Мариянска, Еми. Идеална права свързва манастирите на името на Архангел 
Михаил по света. https://impressio.dir.bg/lyubopitno/idealna-prava-svarzva-manastirite-na-imeto-na-arhangel-
mihail-po-sveta (посетен на 06.04.2019) 
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Числото Седем е владетел даже на рутинния ни, всекидневен график. Може би традиция, а 
може би приумица на някой древен властелин, дал името си на пореден календар?  

След всичко казано за Седем вече знаем, че с такива бързи заключения, най-вероятно, ще 
сгрешим. 

Като начало, да погледнем тук: 

Съвпадението е поразително дотам, че става ясно – не е съвпадение. 

Изглеждат ни разбъркани. Ще се запитаме, защо от всички изброени Слънцето не е в 
началото?  

В действителност е точно там. Не е случайно, че редица календари по света започват от 
неделя. Ако се върнем към основите, ще видим точното начало на седмицата в 
библейското предание за Седемте дни на Сътворението, където Съботният ден е в края, 
тоест – той е седмият. Защо днес е различно? Може би са се намесили традициите, или 
особеностите в различните култури. Както виждаме, не всички имена са се запазили 
навсякъде и затова е нужно да ги търсим и сглобяваме от няколко езика. Времето, 
традицията и рутината често внасят своето, изменяйки основите – подобно на безценните 
старинни надписи, изсечени върху основата на камъка и носещи следите на хилядолетната 
игра на ветровете. Времето е вечната река, която нещо внася и нещо отнася – даже и от 
начина, по който назоваваме самото него.     

В началото – добре. Но по-нататък? Виждаме, че целият порядък не съвпада. Нещо 
повече, във всеки от езиците той не съвпада, като всички те са влезли  в непоколебим 
консенсус, поставяйки редицата 1-2-3-4-5-6-7 във вид 2-5-3-6-4-7-1. Защо? 

Нека да си спомним за сравнението с това: 

Ден от 
седмицата 

Английски Френски Испански Италиански Небесно 
тяло 

Monday Lundi Lunes Lunedì Луна 
Tuesday Mardi Martes Martedì Марс 
Wednesday Mercredi Miércoles Mercoledì Меркурий 
Thursday Jeudi Jueves Giovedì Юпитер 
Friday Vendredi Viernes Venerdì Венера 
Saturday Samedi Sábado Sabato Сатурн 

Понеделник 
Вторник 
Сряда 
Четвъртък 
Петък 
Събота 
Неделя Sunday Dimanche Domingo Domenica Слънце 



Власт, слава, богатство 
Сексуалност 
Живот (оцеляване) 
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Този наш помощник в ежедневието, часовникът, съдържа три стрелки: голяма, малка и 
секундна. 

 Малката стрелка, когато прави пълен кръг, отмерва 12-часов цикъл.
 Голямата стрелка, при пълна обиколка, мери 1-часов цикъл.
 Секундната, завръщайки се към началото, бележи изминаването на минута.

Съотношението 1 / 12 / 60 не е случайно. Ще се спрем на него, щом достигнем до числа 
Дванадесет и Пет, като ще му посветим дори раздел – Пет по Дванадесет. Важното за 
нас сега е друго: да насочим своето внимание към циклите. Виждаме, че всеки е с 
различна продължителност, а всички са в хармония. 

Когато става дума за планетите като подвижна компонента в звездния сумрак над нас, 
особена значимост придобива думата движение. Едно от най-естествените техни свойства 
е, че те вървят по пътя си с различна скорост, отброявайки – отново – цикли.  

Ако си представим нашия часовник, но вместо с три стрелки – със седем, то „часовете”, 
отброявани от тях, ще имат тази продължителност: 1 

Нека да си спомним как изглеждат седемте ни енергийни центъра. 

1 Orbital Period (без автор). В: Wikipedia, 2002-2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_period (посетен на 08.04.2019) 

Небесно тяло Център Период на обръщение 
(дължина на цикъла)  
в земни дни / години 

1. Луна
2. Меркурий
3. Венера

Около Земята 
Около Слънцето 
Около Слънцето 

  27, 32 земни дни 
87, 97 земни дни 

224, 70 земни дни 
4. Земя Около Слънцето 365, 26 земни дни 
5. Марс
6. Юпитер
7. Сатурн

Около Слънцето 
Около Слънцето 
Около Слънцето 

    1, 88 земни години 
11, 86 земни години 
29,46 земни години 

Пореден 
номер 

Наименование 
(Санскрит) 

Местоположение 
(приблизително) 

Основна функция 
(обобщена) 

7 Сахасрара Връхна точка на главата       Просветление 
6 Аджна 
5 Вишуддха 

Чело 
Гърло 

Ясновидство 
Познание и открития 

4 Анахата Сърце Любов 
3 
2 
1 

Манипура 
Свадхистхана 
Муладхара 

Слънчев сплит 
Корем 
Основа на гръбнака 
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Нещо е различно. Това ще ни се случва винаги, когато се опитваме да начертаем висш 
модел чрез двуизмерната и доста плоска (даже липсваща) перспектива, характерна за 
двумерния ни лист. 

Нещо е еднакво. В случая: 

 Веднага виждаме как средното се отличава. Когато гледаме небесните тела, в
четвъртата позиция откриваме, че сме самите ние.

 Двете ни триади пак са тук:
 Първата – на малките ни цикли, отбелязани чрез „земни дни”.
 Втората – където става ясно, че мащабът е различен.

 Принципът на Пет плюс Две:
 Луната е с различен център,
 Земята, гледано от нас, е център.

Останалите пет, погледнато от тук, се движат като че около нас, но – в странни 
траектории. През повечето време, тези пет се движат в „правилна” посока, Но понякога, 
внезапно, те обръщат хода си. Известно като ретроградие, това е лесно обяснимо, но само 
ако осъзнаем, че субектите (самите ние, наблюдателите) и обектите (планетите, които 
наблюдаваме) – в една и съща степен – не сме център. Затова понякога се разминаваме в 
движението си по кръга и, визуално, като че „вървим назад”. При Слънце и Луна това е 
невъзможно – първото е центърът за нас, за второто пък център сме самите ние. 

Къде ще видим тук дните на седмицата? 
Ще ги открием, ако начертаем кръг.  

За тази цел: 

 Запазвайки перспективата на тукашната гледна точка, ще заменим Земя със Слънце.
 След това ще подредим небесните тела по скоростта на тяхното движение.

1. 
Луна 

27, 32 дни 

2. 
Меркурий 
87, 97 дни 

3. 
Венера 

224, 70 дни 

4. 
Слънце 

365, 26 дни 

5. 
Марс 

1, 88 години 

6. 
Юпитер 

11, 86 години 

7. 
Сатурн 

29,46 години 
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Както споменахме, в древната и тайнствена наука с название Сакрална Геометрия, 
кръговете се явяват изразители на Ин, а линиите представляват Ян. За да е балансирана 
картинката пред нас, тя трябва да съдържа двете.  

Нека начертаем линиите. За целта ще следваме такъв порядък: 

 В началото, започваме в посоката от Слънце към Луна (двете различни).
 После продължаваме така:

 Всяка следваща от линиите ще почва там, където предната е свършила.
 Всяка следваща ще е с еднаква дължина.

 Накрая, по посоката, която сочат линиите, ще разположим дните в седмицата.

Спазвайки това, ще видим как на листа ни се появява следното: 

1. 
Луна 

27, 32 дни 

2. 
Меркурий 
87, 97 дни 

3. 
Венера 

224, 70 дни 

4. 
Слънце 

365, 26 дни 

5. 
Марс 

1, 88 години 

6. 
Юпитер 

11, 86 години 

7. 
Сатурн 

29,46 години 

1. 
Понеделник 

Monday 
Lundi 

2. 
Вторник 
Tuesday 

Mardi 

3. 
Сряда 

Wednesday 
Mercredi 

4. 
Четвъртък 

Thursday 
Jeudi 

5. 
Петък 
Friday 

Vendredi 

6. 
Събота 
Saturday 
Samedi 

7. 
Неделя 
Sunday 

Dimanche
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Трябва да се каже ясно, че това – което начертахме горе – е известно на човечеството от 
хилядолетия. Нарича се Халдейски кръг, а на места из древното познание се среща и с 
названието Магическа Звезда.  

Твърде интересен феномен е древната му форма, изнамерена по нашите земи, наречена 
Розетата от Плиска. Върху нея, имената на планетите и дните в седмицата са гравирани 
на старобългарски език.1 

Дали това познание, изконно свързано с основите на древната сакрална геометрия, 
намира корените си в България? Наистина, това е твърде интересна тема.  

Тук ще кажат мнението си учените – историци и археолози. А сега, да продължим – като 
добавим към старинния и древен символ на звездата, грееща със седем лъча, нашата 
основна тройка – Тоника, Субдоминанта, Доминанта.  

1 Източник на изображението: Иванов, Иван. Прабългарски названия на планетите. 
http://www.protobulgarians.com/Prabalgarski nazvaniya na planetite.htm (посетен на 08.04.2019) 

2. 
Понеделник 

Monday 
Lundi 

3. 
Вторник 
Tuesday 
Mardi 

4. 
Сряда 

Wednesday 
Mercredi 

5. 
Четвъртък 

Thursday 
Jeudi 

6. 
Петък 
Friday 

Vendredi 

7. 
Събота 
Saturday 
Samedi 

1. 
Неделя 
Sunday 

Dimanche 

1. 
Луна 

27, 32 дни 

2. 
Меркурий 
87, 97 дни 

3. 
Венера 

224, 70 дни 

4. 
Слънце 

365, 26 дни 

5. 
Марс 

1, 88 години 

6. 
Юпитер 

11, 86 години 

7. 
Сатурн 

29,46 години 
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В изображението по-горе, спрямо подобното в предходната ни страница, внесохме малка 
корекция – при номерацията на дните в седмицата (цифрите в червен цвят), с цифрата 
едно е означен не понеделник, а неделя. Така запазваме оригиналния контур на седмицата, 
започваща с неделя и завършваща със събота.  

Ще видим следното: 

 Основните тризвучия, разположени на съответстващите им места, застават най-
отгоре, оглавявайки като че цялата ни седем-лъчева звезда.

 Около центъра Едно се виждат две страни на схемата:

 Ин (дясно – четни),
 Ян (ляво – нечетни).

Тук трябва да си спомним пак за дясното полукълбо на мозъка, което отговаря за синтеза 
на емоциите, чувствата и интуицията – стоящо срещу лявото полукълбо, което отговаря за 
анализа, рационалното съзнание и интелекта. И ако се запитаме защо в Розетата от 
Плиска са обърнати, то нека да си спомним как и в нас те са обърнати – така, че всяка от 
половините на мозъка се грижи за срещуположната си в тялото.  

 Оформиха се три основни опозиции:

 Марс – Венера (Доминанта – Субдоминанта),
 Юпитер – Меркурий (най-голяма и най-малка планета в нашата система),
 Луна – Сатурн (условно втора срещу седма), тоест – най-близките около

Тониката и съставни в доминантовия септакорд. Освен това, те са в
основата на двете второстепенни тризвучия, които притежават само
субдоминантова и доминантова функционалност, без тоническа.

Опозициите ще бъдат наша тема в следващите страници, когато заговорим за Дванадесет. 
Сега, да спрем вниманието си и върху това: 

 Най-висока точка на картинката ни – Слънце, се оказва номерирана както чрез
цифрата едно, така и с цифра четири. Къде сме виждали това?

Нека си спомним нашето класическо определение за диатоника: седем тона, които могат 
да бъдат подредени на интервал чиста квинта.  

Да ги подредим – но само и единствено чрез белите клавиши на пианото. Навярно, още в 
ученическите си години сме опитвали това. И навярно помним, че единствена възможна 
точка, от която звукоредът може да започне, е клавишът „фа”. Ако се питаме защо 
четвъртото е първо – тоест, защо универсалният ни Ин стои в началото – ще трябва да 
си спомним, че така е и в света около нас. Ин-полюсът заражда следващите проявления 
на цялото движение – тоест, дава начало на живота.  
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А защо най-силната изява на понятието Ян – тоест дневното светило, Слънцето, е там? 

В Звездата, всъщност, Слънцето заема – може би по съвместителство, а може би по 
длъжност – мястото, полагащо се на Земята. Така разбираме, че Огън и Земя – които са и 
двете крайни точки в пътя между материалното и нематериалното в редицата на 
четирите основни първоелемента – по особен начин са едно и също. Знаем: мекото е 
твърдо, силното е слабо, светлото е тъмно. Също – квинтата е кварта. 

Що се отнася до последното, в кръга по-горе виждаме и обръщенията. Не само между 
квинтата и квартата, но между всички интервали. Нека да погледнем пак към цифрите в 
червено, сложени над дните в седмицата. Нека, заедно с това, си спомним и понятието 
опозиция, което споменахме: 

Виждаме, че: 

 Три е срещу Шест (Терца – Секста),
 Пет е срещу Четири (Квинта – Кварта),
 Седем се намира срещу Две (Септима – Секунда).

2. 
Понеделник 

Monday 
Lundi 

3. 
Вторник 
Tuesday 

Mardi 

4. 
Сряда 

Wednesday 
Mercredi 

5. 
Четвъртък 

Thursday 
Jeudi 

6. 
Петък 
Friday 

Vendredi 

7. 
Събота 
Saturday 
Samedi 

1. 
Неделя 
Sunday 

Dimanche 

1. 
Луна 

27, 32 дни 

2. 
Меркурий 
87, 97 дни 

3. 
Венера 

224, 70 дни 

4. 
Слънце 

365, 26 дни 

5. 
Марс 

1, 88 години 

6. 
Юпитер 

11, 86 години 

7. 
Сатурн 

29,46 години 
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Знаем, че в небето се заражда светлината. Затова, след кратката разходка из небесните 
простори, идва времето да продължим със следващото проявление на Седем – честотите 
при трептенията на светлината, или казано с по-прости думи – цветовете на дъгата. 

Може би си спомняме от часовете си по физика в гимназията, че в своята класическа 
подредба те са седем. В обичайния си ред изглеждат в този вид: 

7. Виолетово (Висока честота) 
6. Тъмно синьо
5. Синьо
4. Зелено
3. Жълто
2. Оранжево
1. Червено (Ниска честота) 

Обърнатата номерация е с цел да подреди светлинните трептения по честота – тоест, тези 
с по-висока честота са изброени по-нагоре в списъка.  

Освен това, изписването им в обърнат ред – от седем към едно, веднага прави видим за 
очите ни естествения паралел с останалите, вече споменати, проявления на Седем. Ако 
поставим цветовете в таблицата – редом с всичко, казано дотук, то цялостната схема би 
изглеждала така: 

Ниво Чакра Цвят Тон Небесно тяло 

7 Си Сатурн 

6 

Сахасрара 
Просветление 
Аджна 
Ясновидство 

Виолетово 

Тъмно синьо Ла Юпитер 

5 Вишуддха 
Познание и открития 

ССииннььоо Сол 
Доминанта

Марс 

4 Анахата 
Любов 

ЗЗееллеенноо Фа 
Субдоминанта

Венера 

3 Жълто Ми Меркурий 

2 

Манипура 
Власт, слава, богатство 
Свадхистхана 
Сексуалност 

Оранжево Ре Луна 

1 Муладхара 
Живот 

ЧЧЧееерррвввееенннооо До 
Тоника

Слънце 



Изглежда идеално. Всичко се подрежда подозрително добре. 

Радостният от откритията ни читател би попитал на мига: защо? 
Какво ни кара да подхождаме с такова опасение? 

Уви, така е редно. Както знаем, в Седем са заключени загадки. Те са свързани с незримите 
перспективи на все още недостигнатите измерения. Когато всичко пасва, е добре да се 
поспрем и да погледнем пак. Най-вероятно нещо не сме забелязали.  

Истината е, че Седемте не са тъй лесни. За да се уверим, достатъчно е да погледнем 
спектъра. 

Дали нивата тук са седем, седемнадесет или седемдесет? Къде минават границите? 
Всъщност, виждаме ли граници? 

Отговорът – изненадващо – ни бе поднесен не от днешната наука, нито пък от древните 
учения. Даде ни го близкият до нас помощник в ежедневието, компютърът. Той ни каза 
ясно – цветовете, служещи за база, от които всички други произлизат, не са седем. Те са 
шест, и се делят на две по три. За голямо наше съжаление, един от гореизброените – 
оранжевият – е вторичен, а не базов. След което, седемте са вече шест. 

Те са това: 

Трите, които в първата картинка са отвън, във втората са вътре. И обратно. Общо, шест. 

Разликата между шест и седем е едно. Това е разлика, която в музиката не е никак 
непозната. Нашите дванадесет в хроматиката могат лесно да се разделят на шест, което 
ни изправя пред почти неползваната целотонна гама. Тя ни дава точното деление на 
разстоянието между тоника и тоника, но не я ползваме. За сметка на това, не спираме да 
преоткриваме вълшебствата, които крият седемте на диатониката.  

В целотонната ни гама – както и в шестте съвсем реални цвята – липсва седмото 
различно. Тоест, няма ъгъл на пречупване. 

Това е тема, към която ще се върнем в „Измеренията”, както и в контекста на играта 
„Добави Едно”. Неслучайно ще почакаме до „Измеренията”, защото седмото различно, 
даващо пречупването, просто не е част от тукашното измерение. 

Сега, да продължим напред. 
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Вече неведнъж дотук видяхме как компютърът ни дава отговори. Точните и подредени 
правила на информатиката твърде често осветяват пътя точно там, където до момента е 
било неясно.  

Защо един привичен и наглед рутинен елемент от ежедневието, компютърът, е толкова 
полезен за намиране на път към разрешенията на някои от най-дълбоките загадки? 

Нека да се върнем към проекта и постройката. Светът ни е постройка, а желанието ни, 
след като пораснем и настане време да погледнем и извън стените на дома си, е да 
разберем проекта. Трябва да постигнем тази цел, за да сме сигурни, че можем да строим. 

Как да разберем това, което няма как да видим? 

Ако сме в сграда и сме любопитни как изглежда тя отвън – но не намираме вратата, през 
която да излезем, за да я съзрем в завършената нейна цялост – разполагаме със следните 
възможности: 

 Доверяваме се на онези, за които чувстваме, или пък знаем, че разбират същината
на проекта и познават построенията на основите. Това е пътят на духовността.

 Внимателно и методично тръгваме, макар отвътре, на нелесно пътешествие из
коридорите и помещенията – като внимателно запомняме съотношенията и
пропорциите, анализираме и структурираме полученото знание в прегледен ред,
строим система от познание. Това е пътят на науката.

 Строим модел, наподобяващ сградата – и най-накрая имаме възможност да
разгледаме отвън закономерностите, правещи постройката възможна.

Ако първото и второто са ни добре познати, имаме ли вече постижения и в третото? 
Намира ли се някъде около нас, сред нас или пред нас, модел – в чиито очертания 
присъстват, в повече или по-малко ясен вид, законите на мирозданието?  

Можем най-обосновано да твърдим, че от известно време нашият модел е тук. По-рано 
вече споменахме, че една от най-неразрешимите загадки на света е дефинирането на 
понятието компютър. Може би определението, касаещо модела на света, съвсем 
естествено, стои сред най-неразрешимите загадки на света. 

Разбира се, определения са давани и ще се дават. Но разкриват ли те същността на 
определяното, не е ясно винаги. Със сигурност, това е твърде спорно за нещата, 
разположени в основите. 
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Така например, нека да погледнем Уикипедия в частта, касаеща универсалното понятие 
Енергия. Ще видим следното: 

„Енергията (на старогръцки: ἐνέργεια – активност, работа) е скаларна физична величина, която 
характеризира способността на дадена система да променя състоянието на заобикалящата я 
среда или да извършва работа.”1 

Така разбираме, че сме решили, много лесно, нашата задача – дефинирането – чрез 
описване на действията, които нашият обект – енергията – е в състояние да върши. В 
случая: „…да променя състоянието на заобикалящата я среда или да извършва работа.”  

Да, но – какво е тя, енергията? Нямаме понятие. И въпреки това, изпълнили задачата 
„определение”, отдъхваме спокойно и отмятаме обекта като дефиниран. 

Да се завърнем към компютъра. Пак в Уикипедия, четем:  

„Компютърът е устройство с общо предназначение, което може да бъде програмирано да 
извършва набор от аритметични и/или логически операции. Възможността поредицата такива 
операции да бъде променяна позволява компютърът да се използва за решаването на теоретично 
всяка изчислителна/логическа задача.”2 

Отново – както и с енергията – разбрахме действията, които нашият обект е в състояние 
да върши. За същината на обекта няма яснота. Впрочем, истината, може би, прозира в 
края: „…всяка изчислителна/логическа задача.” 

Всичкото и Нищото, естествено, са противоположна двойка. А знаем, че дуалностите 
са в единство. По-рано, в контекста на абстракциите и проявленията, които срещат 
изражението си в редовете и колоните на таблиците, споменахме следното: 

„Категория първа – абстракциите. Те са заели ред първи и колона първа. За да сме точни, 
всъщност трябва да се изразим така – ред нулев и колона нулева. Това ще бъде знак на уважение 
към Празнотата, както и към незапълнения Седми ден – които са основни категории в 
духовността на Изтока и Запада.”  

Така разбираме, че Празнотата, тоест Нищото, стои в основата на Всичко. Този 
парадокс отдавна е известен на духовните търсачи. 

Виждали ли сме около нас, в нормалното си ежедневие, самото Нищо, назовано в ред 
духовни школи с наименованието Велика Празнота? Нека да погледнем тук. 

1 Енергия (без автор). В: Уикипедия, 2005-2019. https://bg.wikipedia.org/wiki/Енергия (посетен на 12.04.2019) 
2 Компютър (без автор). В: Уикипедия, 2004-2019. https://bg.wikipedia.org/wiki/Компютър (посетен на 12.04.2019) 
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На изображението по-горе виждаме екрана на току-що включения нов компютър, преди да 
бъде инсталирана операционната система. В него няма нищо. И точно затова, 
потенциално в него би могло да има всичко. 

От доста време, из пространството битува следната наистина дълбока мисъл (за голямо 
съжаление, с незнаен автор): „Изборът е отказ от възможности”.  

Например, нека се завърнем към познатия ни пример – изборът, разгледан в 
разсъжденията ни за числото Три: 

Имаме свободна вечер, през която можем: 
 да отидем на кино,
 да почетем книга,
 да послушаме музика,
 да поспим.

Веднага ни става ясно, че избирайки една възможност, губим три. И да, така е с всичко. 
Докато сме в нищото – преди да сме избрали, имаме, в еднаква степен, всичко. След като 
направим грешката да се определим – като си мислим, че вървим напред, замествайки не 
твърде ценното за нас самите нищо с нещо – се оказваме спечелили избраното – и 
същевременно, загубили безкрайността на всичко друго. Истината е в непроявеното. Това 
е казано на множество места в духовността на Изток и на Запад.  

Тоест, в празнотата. 

Ако се върнем към компютъра, ще можем да съзрем това, което го превръща в нещо 
истински специално. Можем да го наречем потенциал.  

Новозакупеният ни компютър е самото нищо, нещо повече – не може нищо. Ако го 
сравним с която и да е машина в ежедневието ни (като пример – някой уред в кухнята, или 
пък някой от работните ни инструменти от лавицата в гаража) ще видим как компютърът 
не може нищо, а пък другото, с което го сравняваме, още от появата си може нещо. Твърде 
е подобна ситуацията с новороденото дете – когато е човек, не може нищо, докато в 
природата, от първите си мигове, новородените сърнички/лъвчета/козички са способни да 
препускат редом с другите в делата, важни за рутинното им ежедневие.  

Може би разбираме къде ни води този паралел: 

 компютърът сред другите машини, прилича доста на:
 човека сред животните.

Човекът, както знаем, е особен. Нека да си спомним изначалния, добре известен израз 
„образ и подобие”. Настъпва времето, когато и самият той, човекът, почва да твори 
подобие на мирозданието, в което се намира. Въпреки че, засега, моделът на вселената е 
още с форма на играчка.  
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Тъй като сме любопитни, в следващите страници ще поиграем. Не с компютъра на бюрото 
си – тази форма на игра, облечена във формата на работа, отдавна вече е сред ежедневните 
ни дейности. Ще поиграем със закономерностите и съотношенията, които управляват 
празнотата в него. Ще започнем със закона на седмицата, но нека най-напред да си 
припомним някои неща от предните раздели, даващи идея за заключените в нашия модел 
способности за даване на отговори – често неочаквани и притежаващи завидна яснота – на 
някои от вечните въпроси. 

Още в контекста на числото Две видяхме изначалната, основна функция на двойката – 
дуалността, претворена по особено нагледен начин в единицата и нулата, които са 
бинарната дуална двойка в кибернетиката.  

В контекста на бинарността, по-горе споменахме следното: 

Да, истина е, те са две и просто сменят имената си. В съвременния свят на 
електрониката са познати като Единицата и Нулата, оформящи бинарността на 
кибернетиката. В древната духовност също са отдавна назовани – Ин и Ян. 

Бихме могли, като сравнение, да хвърлим поглед пак и към съкровищницата на древното 
познание. В старинна притча от Китай – за съжаление с незнаен автор, виждаме следното: 

…Държиш в ръцете си книга – думите са изписани с черно мастило върху бял лист. 

Махни черното, и какво ще разбереш? 
Махни бялото, и какво ще разбереш? 

Отново си припомняме това, което вътре в себе си прекрасно знаем. Черното не трябва 
да изчезва. Може – но какво остава след това?  

Можем ли да махнем долната триада в нашата седмица, като се преборим с 
въжделенията на егото? Да, разбира се, че можем. Но какво остава? 

Ще остане бяло. И пред погледа ни вече няма да присъстват двете, комбинациите от 
които съставляват информацията. 

Компютърът нарече бялото и черното едно и нула, след което ги изобрази така: 

При разсъжденията си върху обертоновия ред ще се завърнем към това. Приликите, 
твърде често, се намират на неподозирани места. 
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Способността на нашия модел да дава отговори, впрочем, е наистина неподозирана. 
Пример за това ще бъде краткият, представен в следващите редове, съвсем сериозен 
паралел между архитектурата на някои привични в ежедневието ни елементи на 
виртуалното ни обкръжение и базата, върху която всички ние се намираме в света около 
нас. 

Най-важните въпроси на човечеството са поставени, разбира се, във философията. Един 
от тях – изконен, изначален, основополагащ – е заел вниманието на мислителите, 
философите и търсещите истина дотолкова, че е получил прозвище основен.  

Основният философски въпрос, през вековете, е звучал – и днес звучи – така: 
Кое е първичното – материя или съзнание? 

Отговорът на материалистите: материята, разбира се. Съзнанието живее в мозъка, а той е 
вид материя. 

Да, но точно електронното устройство ни показва, че не е съвсем така. Материята на диска 
и намиращата се, пак върху него, информация – съдържаща се в комбинациите на нулите 
и единиците, организирани във файловете, имат връзка. Но не са едно и също.  

Нека да си спомним тази илюстрация: 

Тук виждаме тъй стряскащия извод, при това онагледен картинно: изходът – или 
картината, или материята, е функция на другото – енергията. Един от компонентите на 
„другото” е управлението, или информацията, или съзнанието. 

Можем ли да кажем, че присъстващите в нашето съзнание емоции и мисли могат да 
формират даже и света около нас? Дали това, което чувстваме и мислим, се проявява и 
материализира в ежедневието ни? 

Основен аргумент на реалистите срещу това е бил, обикновено, този – хората сме много. 
Ако всеки е творец чрез своето съзнание на обективната действителност около нас, то как 
ще обясним, че тя е обща и еднаква в нашите очи? Ние сме милиарди. Как тъй всеки може 
да формира света с мислите си, а светът ни е един? 
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Мнението на хората, които мислят практично и реалистично, всъщност е безкрайно ценно. 
На въпросите им трябва да се отговаря с логика и разум. Можем да им отговорим, ползвайки 
като модел архитектурата на виртуалното пространство, вече толкова привична в нашите 
очи. Нека да потърсим отговор чрез аналогия.  

Светът около нас напомня уеб-сайт. В него сме. Изглежда, че той е това, което е и не сме в 
състояние да го променяме. Да, но нека да погледнем друг вид сайт – например Facebook, 
който е отдавна част от ежедневието ни. Забелязваме, че няма нищо общо с нашата 
стандартна визия за „непроменлив” сайт. 

Тъй наречената ни „Стена”, основното ни местообитание във виртуалната среда на 
Facebook, не е нещо обективно съществуващо. Тя е динамична и формираща се на мига, 
безкрайна приказка. Щом придвижим курсора надолу, тя се образува индивидуално и 
специално, на мига, заради нас.  

Алгоритъмът на Facebook е логичен – съдържанието, което ще съзрем след малко, е подобно 
на това, което ей-сега сме потвърдили като искано, желано и харесвано – поставяйки охотно 
тъй наречените „лайкове” под статиите, снимките и текстовете на екрана ни. 

Без да знаем, чрез вниманието си – предпочитания, харесване и избор – ние създаваме 
„обективната” действителност, която се материализира на монитора. Прилича на 
онези, обичайните, стандартни сайтове – „обективни”, непроменливи. Но реално няма нищо 
общо с тях. 

И така, обективно или  субективно е това, което се явява пред очите ни?  

Както вече казахме, най-точен отговор ще имаме, когато заменим „Или” със „И”. Нека 
опитаме. 

Цялото съдържание, което потенциално може да излезе на монитора, се намира на сървърите 
на Facebook. То е обективно. Но това, което реално излиза на монитора ни, зависи от 
нашите мисли и желания. Индивидуално и създадено специално в наша чест, заради нас. 
Всъщност, от самите нас. То е субективно. 

И така, ако се върнем към основния въпрос – обективен или субективен е светът край 
нас? 

Аналогията подсказва – едновременно и двете. Обективно, в света има всичко – и добро, 
и лошо. Но в живота ни, на нашата „Стена” ще се формира образ на това, което сме си 
пожелали. Нещо повече – ще се яви и пред очите на най-близките ни хора, нашите приятели. 
Чрез вниманието и избора си ние субективно пресъздаваме присъстващата обективно 
информация – така, че тя е вече център на вниманието и за нас, и за най-близко свързаните 
с нас. 
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Можем ли да разберем, използвайки компютрите и кибернетиката, единението на вечната 
дуалност, изразена даже чрез основния въпрос на философията: материя или съзнание? 
Видно е, че разполагаме с редица интересни хипотези, чрез които можем да предложим 
отговори на това – защото имаме модел. 

И така, видяхме яснотата на представените отговори, щом погледнахме към двойката, но 
също тъй картинно я видяхме след това, при тройката. Нека си припомним проявленията 
ѝ, вече споменати там и изразени чрез терминологията и понятията на нашия компютърен 
модел: 

Източник: Ин: Ян: 

Музика Тоника Субдоминанта Доминанта 

Прима Кварта Квинта 

Електроника Схема „И” Схема „Не” Схема „Или” 

Цвят Червено (R) Зелено (G) Синьо (B) 

Граматика Точка Въпросителна Удивителна 

Трябва Искам Мога 

Процес Дадено Търси се Решение 

Трите схеми, включени по-горе в таблицата и изобразени в цвят, са всъщност седем. 

Преходът от Три към Седем следва логиката на изложените вече комбинации на 
цветовете: 

На лявата картинка виждаме трите основни цвята – R (Red), G (Green), B (Blue). При 
пресичането им се появяват три производни – C (Cyan), M (Magenta), Y (Yellow).  
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Ако приемем производните като основни (дясната картинка), то тогава бившите основни – 
RGB, се появяват като производни между тях. 

Седмото различно е в средата. Виждаме, че даже не е цвят. Може да е бяло или черно. 
Тоест, всичко или нищо – защото може би си спомняме от часовете си по физика, че 
бялото е сбор на всички цветове, а черното е липса на каквито и да било цветове. 

И така, да се завърнем към логическите елементи в кибернетиката – „И”, „Не”, „Или”. 
Поведението им толкова прилича на това, което виждаме при цветовете, че е удивително. 

В точките на припокриване между трите основни се явяват производните. 
Общо, стават седем.  

Всеки се описва с таблица, съдържаща: 

 Четири реда,
 Три колони,
 Дванадесет пресечни точки между Три и Четири.

Настъпва време да насочим погледа си към Дванадесет. 



Дванадесет 

Всяко едноцифрено число съдържа собствен ключ към тънките, незрими нишки на 
проекта, вплетени навсякъде из тъканта на мирозданието. Всъщност, всяко е специално.  

Тук настъпва времето да спрем вниманието си и върху едно число, което не е 
едноцифрено – но въпреки това, в света около нас, стои като едно от най-специалните.  

Дванадесет е видимо навсякъде. Познати са ни зодиите и месеците – впрочем, 
представляващи едно и също. След това – часовникът. Не трябва да забравяме и 
геометрията, в която кратни на Дванадесет са градусите на окръжността и сборът от 
ъглите на триъгълника. Следвайки пътеките на неслучайното число, ще стигнем даже до 
изконните свещени книги и заключените в тях предания.  

Защо Дванадесет е толкова универсален принцип? Нека да помислим. 

Най-напред, да видим очевидното: Дванадесет с охота се дели на Две, Три, Четири и 
Шест. Както споменахме, някои числа са база, други са надстройка, трети връзка. 
Виждаме, че принципът Дванадесет е най-универсално проявление на второто понятие – 
надстройка, тъй като е най-естествената комбинация от няколко предшестващи го 
принципи-числа. Най-вече, нека да си спомним следното: Дванадесет е умножението на 
Три по Четири – чиито сбор стои в основата на Седем. Вече стана ясно как това ни дава 
точна и прегледна таблица с 12 клетки, производни между три колони и четири реда. 
По-долу ще се спрем нееднократно на това, защото то действително стои в основите на 
твърде важни части от непроявения проект на проявеното. 

Ако аритметическите действия деление и умножение поставят принципа Дванадесет на 
място, тъй специално сред останалите, нека да погледнем и към другите привични 
действия – събирането и изваждането. Така ще си припомним, че Дванадесет е сбор от 
Пет и Седем. Те са тъй добре познатите ни Пентатоника и Диатоника. Освен това, 
седмицата е силно свързана с духовността на Запада, а пък петицата стои в основите на 
философските учения на Изтока. Така разбираме, че принципът Дванадесет е най-
универсален и естествен път към единението между противоположности, които се 
изчерпват не единствено с посоките на земното кълбо.  

Сега, за да започнем своето пътуване в Дванадесет, като начало ще насочим погледа си 
към това, което бегло споменахме в предния раздел – седемте логически елемента на 
доказаните днес науки информатика и кибернетика. Те разкриват пред очите ни 
невидимата връзка между Седем и Дванадесет и даже повече – доказват я практически. 

Както споменахме, всеки елемент е таблица, съдържаща: 

 Четири реда,
 Три колони,
 Дванадесет пресечни точки между Три и Четири.
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Нека да разгледаме това в детайли. 

Върху принципната схема долу са показани трите основни елемента – И, Не, Или – в 
класическия вид, в който обичайно са представени на страниците на учебните помагала по 
информатика.1 

И 

X1 X2 Y 
 0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

Не 

X Y 
0 1 
1 0 

Или 

X1 X2 Y 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

Ще обясним това подробно. Но дотук, дори и за неизкушените в света на електрониката и 
компютрите, от пръв поглед (чисто визуално) става ясно следното: 

 Логическите елементи – или, с други думи, принципите „И”, „Или” – изглеждат
идентични. Всеки от тях се илюстрира с вече споменатото число дванадесет,
получено чрез таблица с пресечни точки между три колони и четири реда.

 Логическият елемент, представен с принципа на „Не”, е коренно различен.

Те са трите главни. Виждаме това, което многократно вече споменахме – третото в 
средата е различно.  

Нека да си спомним как нарекохме средата, пътя или третото в предходните ни 
размисли – в раздела, посветен на Три: 

Ако се вгледаме в света около нас, ще забележим, че обикновено третото, което свързва 
първото и второто, е динамично и подвижно. Често – нематериално. Ако погледнем към 
сравненията, които вече споменахме в предната глава, ще си припомним следното: 

 съотношението между стойностите,
 космосът между планетите,
 валенцията между атомите,
 нематериалното между материята,
 Духът в Троицата.

Опитите да намерим третото като еднакво, равностойно с първото и второто, 
обикновено са погрешни. То е различно, твърде често при това – съвсем различно.  

Освен това, веднага виждаме и следното: 

 В двата идентични елемента – И, Или – в нагледен вид присъстват споменатите ни
три колони, илюстриращи изконното значение на тройката в най-чистия си вид –
чрез изразите: дадено, търси се, решение. След малко ще обосновем това.

1 Логически елемент (без автор). В: Уикипедия, 2006-2017. https://bg.wikipedia.org/wiki/Логически_елемент; 
  Logic Gate (без автор). В: Wikipedia, 2001-2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_gate (посетени на 15.04.2019) 
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 В третото различно – елементът Не, колоните са други. Между трите елемента,
то самото представлява търсеното, третото, средата, тоест – „търси се” – и
затова не е необходимо да го носи вътре в себе си. Неговите две колони изразяват
двете крайни степени на стъпалата – „дадено”, „решение”.

Какво е действието на трите в практиката? Нека илюстрираме с прост пример – 
електрическата крушка, свързана към два отделни ключа за запалване на светлината. 

Принцип „И” – за да свети крушката, и двата ключа трябва да са включени: 

1. И двата са включени.
Има светлина

2. Единият е изключен.
Няма светлина

Принцип „Или” – вече е налична друга опция. Достатъчно ще бъде и поне единият от 
двата да е включен: 

1. Единият е включен.
Има светлина

2. Другият е включен.
Има светлина

Впрочем, виждаме нагледно и самата двойка, тъй универсалната бинарност – всеки от 
двата ни ключа може да бъде включен (единица) или изключен (нула). 
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И така, съвсем нагледно илюстриран, елементът „И” ще бъде следният: 

Ключ 1 Ключ 2 Крушка Илюстрация 

X1 X2 Y 

0 
Изключен 

0 
Изключен 

0 
Тъмно 

0 
Изключен 

1 
Включен 

0 
Тъмно 

1 
Включен 

0 
Изключен 

0 
Тъмно 

1 
Включен 

1 
Включен 

1 
Светло 

В продължение на същото, логическият елемент „Или” ще бъде следният: 

Ключ 1 Ключ 2 Крушка Илюстрация 

X1 X2 Y 

0 
Изключен 

0 
Изключен 

0 
Тъмно 

0 
Изключен 

1 
Включен 

1 
Светло 

1 
Включен 

0 
Изключен 

1 
Светло 

1 
Включен 

1 
Включен 

1 
Светло 
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Съвсем нагледно виждаме, че третата колона съответства на решение, защото тя е 
резултат.  

В добавка виждаме, че първата е даденост, а втората е допълнение – което идва, за да 
предизвика даденото чрез въпроси, давайки различни варианти на решението. Без 
втората колона, съответстваща на търси се, решението би било налично поначало, тоест – 
без средата нямаме задача. 

Колоните са ясни, но сега е време да отправим поглед и към редовете. Те са четири – 
поради простата причина, че числото четири е точният, единствено възможен брой на 
комбинациите, възможни между единицата и нулата в първите две колони.  

Къде сме виждали това? 
Да си припомним древната кабалистична мъдрост: 

Древно име Превод Тълкуване 

Ацилут Еманация Идея 
Брия Формиране Принцип 
Йецира Творение Проект 
Асия Действие Реализация 

След това, да си припомним четирите начални първоелемента на алхимията: 

 Огън,
 Въздух,
 Вода,
 Земя.

Виждаме, че съвпадението на древното познание, дошло от източниците Кабала и 
Алхимия, е пълно. Преходът от нематериалното към материалното е видим в същия 
порядък – както в четирите начални първоелемента, така и в четирите нива, условно 
назовани тук от нас като идея, принцип, проект, реализация.  

След това, да си припомним как изглежда нашият модел за единение на три и четири 
чрез тяхното дванадесет: 

Дадено Търси се Решение 

Идея ………… ………… ………… 
Принцип ………… ………… ………… 
Проект ………… ………… ………… 
Реализация ………… ………… ………… 



74 

Преходът в четворката – от нематериалното към материалното, условно може да се 
нарече движение от Ян (Небе) към Ин (Земя).  

В компютърния свят, на Ян ще съответства Единицата (наподобяваща чрез формата си 
линия), докато Ин се доближава до идеята за Нулата (приличаща на кръг). 

Така, веднага виждаме и съответствието: 

Духовност Кибернетика Първи две колони  
дадено / търси се, еднакви 
в шест от елементите 

Характер 

Земя 
Действие 
Реализация 

X1 X2 Y 
0 0 0 

Ин - Ин Абсолютен Ин 

Вода 
Творение 
Проект 

X1 X2 Y 
0 1 0 

Ин - Ян Ин с елемент на Ян 

Въздух 
Формиране 
Принцип 

X1 X2 Y 
1 0 0 

Ян - Ин Ян с елемент на Ин 

Огън 
Еманация 
Идея 

X1 X2 Y 
1 1 1 

Ян - Ян Абсолютен Ян 

А сега, да нанесем това върху разгледаните вече схеми на логическите елементи в 
кибернетиката, като подберем един от тях за пример. Нека да е „И”: 

Дадено Търси се Решение 

Ключ 1 Ключ 2 Крушка Илюстрация 

X1 X2 Y 

Земя 
Действие 
Реализация 

0 
Изключен 

0 
Изключен 

0 
Тъмно 

Вода 
Творение 
Проект 

0 
Изключен 

1 
Включен 

0 
Тъмно 

Въздух 
Формиране 
Принцип  

1 
Включен 

0 
Изключен 

0 
Тъмно 

Огън 
Еманация 
Идея 

1 
Включен 

1 
Включен 

1 
Светло 
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Изумително е, че в света на древната духовност тази таблица – без никакви съществени 
различия – е дадена, в напълно идентичен вид, преди хилядолетия. Разбира се, чрез други 
имена. 

Ето я, стояща в изначалния си вид пред нас: 

Защо последната колона е озаглавена с думата решение? Отговорът, изненадващо, е скрит 
в самата Библия.  

Важното за нас сега е друго. Да усетим как – привидно – нямащите никакви допирни 
точки древност и съвременност са неразривно и незримо свързани в единство. 

Обяснението за това е просто. Принципите са над всичко. Те са същите – и в 
астрологията, и в информатиката. Те са същите, преди хилядолетия и днес. 

Те са незрими. Върху етикета на компютъра ни, никъде не е изписан принципът на 
елементите „И”, „Не”, „Или”. Известен е на посветените в информационните науки. 
Върху нашите чела не са изписани и зодиите – като тук, за жалост, не е ясно как да 
срещнем посветените, защото в днешно време надали са много.  

Но е важно друго – да отблъснем изкушението да отричаме това, което не разбираме и да 
насочим погледа си към самите връзки – скрепващи материалната действителност не само 
на екрана на компютъра ни, но и сред безкрайното многообразие в света около нас. 

Дадено Търси се Решение 

Кардинални Подвижни Фиксирани 
Земя 
Действие 
Реализация 

Козирог Дева Телец 

Вода 
Творение 
Проект 

Рак Риби Скорпион 

Въздух 
Формиране 
Принцип 

Везни Близнаци Водолей 

Огън 
Еманация 
Идея 

Овен Стрелец Лъв 
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Нека да се върнем към нагледно ясния и подреден модел на кибернетиката, за да 
начертаем схемите докрай.  

Както казахме, логическите елементи там са общо седем. Обобщеният им вид е 
илюстриран върху следното изображение: 

Това което виждаме веднага – седмото различно. То обръща всичко, то е точка на 
пречупване.  

Защо? 

Вижда се, когато спрем вниманието си върху разликата между горната и долната редица. 
Седмото различно, принципът на „Не”, пречупва горната към долната.  

 И се отразява в идентичния си под чертата – И-Не.
 Или се отразява в Или-Не.
 И-Или се отразява в И-Не-Или.

Огледалото на седмото различно, тоест принципът на „Не”, работи безотказно – всички 
цифри в третата колона (в сиво) под чертата са обърнати. Тоест, имаме отново две триади 
заедно с нещо друго (седмо), предизвикващо и управляващо пречупването между тях. 

Виждаме хармония, която с нищо не отстъпва на познатите ни Седем и Дванадесет в 
света на музикалното вълшебство. Както и на вече ясните ни Седем, тоест – Шест плюс 
Седмото различно в центъра – при цветовете. 

Ясно е, че тази толкова дълбока, завладяваща въображението картина принадлежи далеч 
не само на открилите я днес съвременни науки – информатика и кибернетика. Те просто са 
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достигнали до нея чрез нагледна систематизация, доказана и непрекъснато доказваща се в 
практиката повсеместно – тъй като това стои в основата на всички електронни и 
информационни схеми, каращи компютъра да оживее. 

Нека да погледнем от различни ъгли. Но, преди това, да спрем вниманието си с 
подробности върху самата граница, пречупването, вододела – тоест принципът, стоящ в 
основите на елемента „Не”. Нека си припомним логиката му: 

Не 

 X Y 
0 1 
1 0 

Ако трябва да го илюстрираме чрез вече ясната ни схема с ключ за светлина и крушка, 
забелязваме, че няма да е лесно. Ще ни се наложи да обогатим чертежа с нови елементи. 

1. Ключът е включен.
Няма светлина

2. Ключът е изключен.
Има светлина

Новото в картината се вижда. То е, всъщност, нещо много важно – вече сме изправени 
пред две вериги, по които нашата енергия се движи, илюстрирани в изображението чрез 
два различни цвята – като втората е управляваща. 

Ключът, който е в ръцете ни, е свързан именно към нея. Тя обръща резултата. Когато 
включим, ние пускаме енергията – но не към крушката, а към стоящия насреща ѝ магнит. 
Той спира светлината, отклонявайки енергията. Щом върнем ключа в положение 
„изключено”, за наша изненада, светлината в лампата внезапно засиява.  

В тройната ни съпоставка, принципът на елемента Не стоеше в таблицата заедно със знака 
въпросителна, при въпроса търси се и редом до тризвучието субдоминанта. Тоест, 
принципът на елемента Не е ясна илюстрация на може би най-важната характеристика на 
Ин-полярността, или на женското начало – способността да му да насочва движещите 
се край него, често доста по-силни от самото него, бягащи по пътя си и търсещи посоките 
на своето движение, потоци от енергия. 
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Нека си припомним споменатата по-горе таблица, която очертахме в разсъжденията си 
над числото Три: 

Източник Ин Ян 

Музика Тоника Субдоминанта Доминанта 

Прима Кварта Квинта 

Електроника Схема „И” Схема „Не” Схема „Или” 

Цвят Червено (R) Зелено (G) Синьо (B) 

Граматика Точка Въпросителна Удивителна 

Трябва Искам Мога 

Процес Дадено Търси се Решение 

Нека, след това, да си припомним нещо друго, казано пак там – трите, които определят и 
оформят всичко в действителността около нас: 

 Вход,
 Изход,
 Управление.

В по-нататъшните наши размисли, в раздела за числото Седем, ги описахме така: 

Кибернетика Химия В същината си: 

Вход Валенция Енергия 
Изход Атом Материя 
Управление Структура Информация 

В илюстрацията с ключа и светещата крушка ясно виждаме, че принципът на „Не” 
въвежда управлението. Чрез принципа на елемента Не намира своята изява, всъщност, 
принципът на Три – числото, от което тръгва цялото движение в света около нас. 

Нека си припомним и това – транзисторът, който стои в основата на процесора, който, 
от своя страна, стои в основата на компютъра: 
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Интересуващите се от кибернетика и информатика навярно знаят, че в началото на 
миналия 20-ти век, преди да се роди транзисторът от своя пряк предшественик – 
вакуумната електронна лампа, един още по-ранен техен общ родител вече беше дал 
начало на информационната епоха. Познаваме го с наименованието реле. Реално, именно 
релето беше първият носител на безкрайно важната искрица разум, чрез която схемите на 
електрониката придобиха своето вълшебно свойство – правото на избор, дадено им от 
живителния принцип на числото Три и водещо ги към способността за търсене на пътища 
в условията на разклонена многовариантност.  

Принципната схема на релето не е сложна. Двата варианта са това: 

1. Управлението прекъсва
връзката между входа и изхода:

2. Управлението създава
връзката между входа и изхода:

Това е изборът – способността на управляващия компонент да отговори с да или пък с не 
(тоест – да въведе в действие самата изначална двойка – Ин и Ян, или Едно и Нула) на 
въпроса: ще премине ли оттук енергията, или няма да ѝ позволим? Първото от горните 
изображения, на практика, е „схема Не” – когато управлението се включва, енергията, 
преминаваща към изхода от входа, се изключва. Второто, условно, можем да окачествим с 
названието „схема Да”. 

В разглежданите горе две изображения ще видим четири възможни варианта за 
взаимодействие между двата потока на енергия – слабият (управляващ) и силният 
(осъществяващ движението и извършващ работата): 

Схема Не казва Не – магнитът е изключен. 
 Резултатът е Да – между вход и изход има връзка.

Схема Не казва Да – магнитът е включен. 
 Резултатът е Не – между вход и изход няма връзка.

Схема Да казва Не – магнитът е изключен. 
 Резултатът е Не – между вход и изход няма връзка.

Схема Да казва Да – магнитът е включен. 
 Резултатът е Да – между вход и изход има връзка.



Виждаме четири взаимодействия между Не (Ин) и Да (Ян): 

 Схема Не казва Не, тоест – Ин е в състояние Ин – елемент Земя.
 Схема Не казва Да, тоест – Ин е в състояние Ян – елемент Вода.
 Схема Да казва Не, тоест – Ян е в състояние Ин – елемент Въздух.
 Схема Да казва Да, тоест – Ян е в състояние Ян – елемент Огън.

Не е излишно да си спомняме за елементите, защото водещото в настоящия раздел число 
Дванадесет след малко ще ни заведе в онази древна област на познанието, в градежа на 
която те стоят в основите – позната като Астрология.  

Но интересно тук е нещо друго. Щом погледнем горното, установяваме, че пред очите ни, 
от само себе си, изниква следното: 

Виждаме четири контрастно оцветени зони. 

Две основни – дясната е бяла (Да), а лявата е черна (Не). Но дясната, чрез точката си горе, 
казва Не. Докато лявата, чрез точката си долу, казва Да. 

Дали (случайно) древните са гледали компютър – или пък негов принципен 
предшественик, чиято форма е известна само на самите тях – когато са ни завещали през 
хилядолетията вечния и изначален символ на дуалностите Ин и Ян? 

Този често появяващ се въпрос ще се изправи с нова сила пред очите ни, когато стигнем 
до Шестнадесет и връзката на обертоновия ред с числото Осем чрез учението на И-Дзин 
и основите му в Осемте Триграми.  Ясно е, че в светлата посока, към която днес 
потегляме (с възхода на науката, прогреса, знанието и технологиите) е пълно с пътища – и 
те, обикновено, се оказват изумително изпъстрени със стъпки, появили се не тук и не сега. 

Горе, впрочем, споменахме нещо важно: 

„Чрез принципа на елемента Не намира своята изява, всъщност, принципът на Три – числото, 
от което тръгва цялото движение в света около нас.” 

Това намираме, наистина картинно илюстрирано, чрез вече споменатото класическо 
определение на диатониката. Както знаем, то визира седемте, които могат да се 
подредят през интервал от пет. Това, че пет плюс седем е дванадесет, ще виждаме 
навсякъде. Но интересното пред нас сега е друго. Както споменахме, ако искаме да 
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подредим Седмицата през разстояние от Пет и ползваме единствено и само белите 
клавиши (тоест сме в тоналност До мажор), то нашето начало трябва да е тонът Фа. Той е 
субдоминантовият, елементът Не, или това, което управлява отношенията между изхода 
и входа. Тоест – това, което се явява съответствие на женското начало. 

И ако пак се върнем към понятията хардуер и софтуер, ще си припомним как в раздела, 
посветен на Седем, споменахме следното: материята може да се смята за еквивалент на 
хардуера, а Духът е твърде близък (впрочем, именно по дух) до същността на софтуера.  

И тогава – ако женското начало, или принципът на Не, полага (ясно е за всеки) святото 
начало на живота, раждайки детето и дарявайки го с тяло и с възможността за 
съществуване в контекста на материята, то можем ли да видим, чакащо ни някъде в 
преданията на древните изконни първоизточници, същото – как принципът на Не поражда 
третото (тежнението, или движението, или живота), полагайки началото му и в 
контекста на Духа? 

Това от векове стои пред погледа ни. Дадено ни е в началото на Библията чрез притчата за 
забранения и сладък плод, растящ върху (съвсем не е случайно името, което му е дадено) 
Дървото на Познанието.  

Едва ли има как Познание да бъде лоша дума. Защо, тогава, е определена като забранена? 
Въпросът е стоящ пред хората не от сега и е задаван неведнъж. 

Един възможен отговор е този: някой – неслучайно, точно женското начало чрез 
изконното си, изначално име Ева – трябва да изпълни мисията си, като каже Не. 
Отричайки дори заповедта на Източника, който, както си личи от всичко, знае за това и го 
очаква. Тониката също чака питащата и отричаща Субдоминанта, която идва, за да 
породи движението към Доминантата. Което, в същата посока, води към очакваното 
следващо – към Тониката. Или – към Източника. Но застанал на пиедестала си в 
различен свят, в селенията на горната октава. 

Принципът на Не заражда всичко, давайки начало на движението. Така пред нас изниква 
твърде важната дуалност, очертана от една наистина значима двойка противоположности: 
динамика и статика. 

Още в наименованието на „Книгата за Пътя и Постигането”, завещана ни от вечния 
учител в дълбините на далекоизточната мъдрост Лао Дзъ, се вижда: Пътят е това, което 
предполага действие, или пътуване, или динамика. Докато идващото след това Постигане е 
крайна спирка, или свършекът на действието, или статика. 

Ясно е, че: 

 Съвършенството ни води в статика – постигайки го, спираме.
 Несъвършенството е винаги в динамика – стремеж към съвършенство.
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Оттам: 

 Духът е съвършенство.
 Материята не е. Тя е (добре известно) тленна – тоест, ако спре, загива.

Виждаме релацията: 

 Духът е статика.
 Материята не разполага с избор. Тя трябва да е винаги в динамика.

Първото понякога е спорно. Но да си припомним някои понятия, с които свързваме Духа, 
като например – думичката вечност. В някои езотерични школи като негов синоним ще 
срещнем и понятието Axis Mundi, в превод „Ос на Света” – тоест това, което служи като 
център за въртенето около себе си, но без самото то да се върти. Същото намеква и 
определението, познато ни от източната мъдрост чрез понятието Нирвана – в превод от 
Санскрит това е: „мястото, в което няма ветрове”. 

Нека отнесем това към:  

 Тониката
- Едното (Единството).
- Духът.
- Статиката.

 Субдоминанта/Доминанта
- Двете (Дуалността).
- Материята.
- Динамиката.

Така, диатоничната ни гама До мажор, оказва се, започва два пъти. В контекста на 
статиката нейното начало е До. В контекста на динамиката нейното начало е Фа. 

Обобщена в таблица, представената съпоставка би изглеждала така: 

Статика Динамика 

Структура  Дух Материя 

Характеристика Единство Дуалност 

Музика Тоника Субдоминанта / Доминанта 

Информационен принцип „И” „Не” / „Или” 

Начална точка Източник Ин-полярност 
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Това е, впрочем, скрито в същността на нещо, срещано навсякъде из тъканта на музиката 
и добре познато ни от ранна възраст – доминантовия септакорд. 

Както знаем, в своя обичаен вид, науката хармония се състои от два раздела – 
диатониката и хроматиката. В диатониката ползваме най-вече съчетанието от тонове, 
наречено тризвучие.  

Защо са три? Навярно не е трудно да усетим, че понятията: 

 тоника,
 субдоминанта,
 доминанта.

Имат пряка връзка с тези, твърде родствени на тях: 

 основен тон,
 терцов тон,
 квинтов тон.

Чувствителната, питаща и носеща самия цвят и колорит на живото движение 
субдоминанта, представляваща сама по себе си средата, разположена помежду двете 
други, среща прякото си отражение в стоящия (отново по средата) терцов тон – 
чувствителен и емоционален до такава степен, че дори е в състояние да промени самия 
лад, играейки си с настроенията и преобразявайки без труд мажорното тризвучие в 
минорно.  

След всичко, казано за принципа на Три едва ли се учудваме, че срещаме Трите 
навсякъде. И рядко се досещаме, че в подредения модел на нашия основен, първи дял в 
науката хармония (наречен диатоника) сред тях – напълно равноправно – е заело мястото 
си нещо друго – септакордът, който е четиризвучие. В учебниците ни от ранните 
училищни години, сред задачите ни по хармония, той (странно) бива, твърде често, 
доминантов. Четиризвучията, построени върху други степени, се споменават бегло, като 
че „за информация”. И после, в упражненията и лекциите, обичайно не присъстват. Докато 
доминантовият септакорд е неизменна част от построенията ни.  

В контекста на Дванадесет, характерът на доминантовия септакорд ни води към редица 
размисли. Да си припомним седемте абстракции и дванадесетте пресечни точки между 
тях, които съвременността и древността не спират да поставят пред очите ни с модели, 
поделени между астрологията, алхимията и информатиката: 

Дадено Търси се Решение 

Идея ………… ………… ………… 
Принцип ………… ………… ………… 
Проект ………… ………… ………… 
Реализация ………… ………… ………… 
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Както споменахме, таблицата е универсална – всяка ситуация и обстоятелство в 
житейския ни път ще може да запълни някое от празните квадратчета, като заеме мястото 
си на причина или следствие. 

Да, но видно е, че тези четири етапа – тоест редовете – са универсални, приложими може 
би навсякъде, но все пак те са приложими най-добре в последната колона. Всеки може да 
изпълни с четириразредни примери колоната Решение. В колони Дадено и Търси се 
процесите са някак хомогенни, разделението им по четиристепенната скала доста повече 
ни затруднява. 

Нека пак погледнем съответствията на даденото, търсеното и решението в музиката: 

 дадено – тоника,
 търси се – субдоминанта,
 решение – доминанта.

Решението е доминанта. Виждаме, че точно то, по най-естествения начин, се дели на 
четири – представени чрез доминантовия септакорд. Така разбираме защо тоническите 
и субдоминантови четиризвучия познаваме и изучаваме като потенциално съществуващи, 
но при решаването на задачите си по хармония, поне в началото, не се досещаме за тях. 

Можем да потърсим основанията за начина, по който тези четири заемат равноправното 
си място сред постройката на трите в няколко посоки, над които ще се спрем с детайли 
по-нататък. Тук ще очертаем следното – навярно рядко се досещаме, че доминантовият 
септакорд е между първите съзвучия с характер на акорд, които чуваме в редицата на 
обертоновете. Ако строим редицата от тона До, то обертоновете, разположени между 
четвъртия и седмия, ще бъдат До – Ми – Сол – Си♭.  

Накъде клони тежнението, което чуваме? Към Фа. Дори и в обертоновия ред намираме 
заложен същия закон: основата и центърът е До и същевременно е Фа. Така разбираме: 

Четвъртото е Първо. 

После, ако продължим по обертоновия ред нататък, ще открием същото, макар в обърнат 
вид – защото обертоновете между осми и дванадесети очертават построение, което ясно 
сочи към лидийски лад. Той, както знаем, тръгва от четвъртата диатонична степен. Тук 
логиката се оказва същата, макар и в огледален вид, защото прозвучалият лидийски лад 
намеква:  

Първото е Четвърто. 

Твърде удивителен е начинът, по който тониката и субдоминантата играят своята игра, 
разменяйки си званието „първи” в най-разнообразни, много често – неочаквани места. 
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В контекста на числото, водещо за тези редове – Дванадесет, да се завърнем към 
логическите елементи в кибернетиката. Можем да погледнем към присъщото на тези 
архетипи съвършенство и във философски план, като потърсим обобщения.  

Важно е, в началото, да кажем ясно следното – никъде не е описано подреждането на 
посочените седем принципа в двумерна или пък в тримерна схема. Тоест – няма 
традиционен, или „правилен”, или установен в теорията или практиката ред. Подредбата 
в изображението, предложено по-долу – както и в предишното, където ги видяхме 
наредени в кръг – са някои възможности, предложени от автора на тези редове, които 
илюстрират отношенията на архетипите. Но те не са единствено възможните. Това е 
важно да се каже ясно, тъй като – не само тук, но и при всяка схема, имаща в основата си 
три и седем – преминаваме през тъканта на измеренията по начин, който трудно 
можем да си обясним с каквато и да е прегледна за очите ни подредба. 

Нека си припомним обобщения им вид: 

След това – да си припомним друга, изначално важна и разгледана в предходните ни 
редове седмица: 

Пореден 
номер 

Наименование 
(Санскрит) 

Местоположение 
(приблизително) 

Основна функция 
(обобщена) 

7 Сахасрара Връхна точка на главата Просветление 
6 Аджна Чело Ясновидство 
5 Вишуддха Гърло Познание и открития 
4 Анахата Сърце Любов 
3 Манипура Под слънчевия сплит Власт, слава, богатство 
2 Свадхистхана Корем Сексуалност 
1 Муладхара Основа на гръбнака Живот (оцеляване) 
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Аналогиите се виждат ясно. Нека си представим, че: 

 Първата редица на логическите елементи – И, Или, И-Или – съответства на
първата триада по реда на чакрите – тоест ниската, където властва егото и
центърът е Аз.

 Втората редица в елементите – И-Не, Или-Не, И-Не-Или – съответства на
втората триада в чакрите – тоест високата, където властва грижата за цялото,
Единството – и в нея центърът е Всички.

 Седмото различно при логическите елементи – елементът Не – ще съответства на
четвърта чакра – линията на пречупването с името Любов.

Нека, впрочем, си припомним нещо друго. Таблицата, на която са изобразени чакрите, си 
имаше и друга версия, в която седмото различно е най-горе – седма чакра, или 
Просветление. Поглеждайки към елементите на кибернетиката, виждаме веднага същото. 
Седмият, последен елемент – И-Не-Или – е друга (също равноправна) версия на седмото 
различно. В същността си, той е супер-производен – тоест, състоящ се от взаимодействието 
и обединението на трите главни.  

В музиката можем да оприличим това на седма степен, назовавана от нас и с името 
„чувствителният тон” – стремящ се, повече от всички други, към невидимите 
измерения на горната октава. 

Щом погледнем цветовете, също виждаме добре къде е супер-производното, различно 
седмо. Неговото място е в средата – и чрез него, схемата на цветовете получава пряка 
аналогия с по-горе дадената схема на логическите елементи, ако са онагледени в кръг. 

Не е нужно да се удивляваме излишно на това, че схемите се проявяват в два различни 
варианта – тоест, в таблица и в кръг. Този факт е отражение на разликата между двете 
изначални същности на Ин и Ян, защото знаем – кръговете изразяват Ин, а линиите 
изразяват Ян. Виждаме това напълно ясно в нашите онагледени визуализации: 

 Кръгът е отражението на нашата действителност, представено от Ин.
 Таблицата, с разчертаните си линии и правоъгълните си полета – Ян.
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Знаейки това, да минем по-нататък, като разположим в таблицата си заглавията на 
редовете и колоните, които характеризират нашите Дванадесет: 

И така, пред нашите очи изниква следният логичен извод, който представлява твърде 
вероятно – ако търсим отговорите от философска гледна точка – обобщение: 

Виждаме, че елементът И-Или, завършващ първата триада вдясно, твърде много ни 
прилича – както и да го погледнем – на лъжливо разрешение. В характера му са залегнали: 

 Стесняването на перспективата и видимите измерения;
 Разделението и лъжата – наименованието му „Две различни = Да” едва ли е

твърдение, което предизвиква възхищение.
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Това е твърде характерно и за тъй лъжливия завършек на триадата на егото в седморката 
на чакрите, който носи наименованието „Власт, слава и богатство”. Знаем, че това е 
въжделението на хората с по-тесен мироглед. Така разбираме – стесняването води до 
лъжа и разделение – защото ясно е, че трупащият своите богатства трудно ще успее без 
съдействието на тези верни, изпълняващи прилежно поверената им мисия, помощници.  

Освен това е видно, даже твърде ясно, нещо друго. Сред стъпалата на четирите ни реда в 
стълбата на нашето Дванадесет, лъжливият завършек концентрира цялата енергия в 
средата. И така, нагледно, виждаме къде ни води нашето „постигане”: 

 Идея
 Принцип
 Проект
 Реализация

Завършили сме – и дори, по наше мнение, успешно. Но в началото, оказва се, сме нямали 
идея. А в добавка на това разбираме, че в края нямаме реализация. Тук идва принципът, 
добре известен от духовните учения на Изтока, наричащ се прераждане. Той казва: да, 
завършихте, но нищо не сте свършили. Започвате отново.  

Нашето пътуване към този ненамерен бряг не спира и не спира, докато – накрая – нещо в 
нас намери пътя към пречупването, за което принципът на Не нашепва непрестанно, 
казвайки ни: „търсеното беше не това”. 

В противовес на горното, нека да видим нашия завършек в неговия втори вариант – 
загатнат от И-Не-Или, или в седморката на чакрите – от крайния етап на 
просветлението: 

 Идея
 Принцип
 Проект
 Реализация

Тук виждаме картина, като че позната ни от приказките. Нашата идея се реализира по 
магичен начин, с щракване на пръсти, или чрез вълшебна пръчица – без тъй неимоверните 
усилия, които характеризират всяко наше търсено постигане в заобикалящия ни 
материален свят.  

Така разбираме, че този принцип – твърде вероятно – сочи към духовния. 
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Една от най-забележимите изяви на Дванадесет около нас е свързана с това, което 
предизвиква жив и неподправен интерес у всички хора в ежедневието им – Астрологията. 
Едновременно с това, по начин неформален, странен и негласен, тази дума се явява 
забранена за обсъждане и споменаване в редица определящи се за сериозни средища и 
кръгове, които искат да не бъдат сметнати за недостойни в смисъла на званието научни. 
Те, разбира се, изпускат важното – това, че Астрологията е наука. 

Неведнъж се спряхме върху отрицанието и осъждането като методи за утвърждаване на 
някой или нещо. Впрочем, можем да се върнем към онези наши разсъждения, които бяха 
концентрирани около егото като основен извор на човешки помисли и действия. Там 
споменахме думата надменност – тази склонност на човека, изкушаваща го да снизи 
значението и стойността на някой или нещо, за да придобие чувство за надмощие и да 
изпита превъзходството си над това, което принизява. Тук виждаме, че коренът на 
действието осъждане – което, както казахме, е истински капан по пътя към познанието – е 
в егото. Човекът, казал същото по най-добрия начин, е поетът и мъдрец Атанас Далчев: 
„Приятно е да бъдеш възмутен. Едновременно чувстваш другите виновни и съзнаваш 
собственото си превъзходство.”1 

Впрочем, още тук веднага трябва да признаем, че безгрешни няма. Всеки е изпитвал този 
полъх на приятност, изкушаващ го да произнася с вдъхновение слова на справедливо 
възмущение. Но при всеки идва и моментът, в който изведнъж се случва нещо много по-
приятно – допирът до знание. За да усетим красотата на това докосване, е време да 
оставим тогата на съдник настрана и да погледнем към едно познание, което не е скрито – 
но е зашифровано. Подобно на съотношенията, изграждащи вълшебството на музиката. И 
което, също като музиката, носи информация от измеренията над нас. 

В началото са фактите. 2 

1 Далчев, Атанас. В: Уикицитат, 2012. https://bg.wikiquote.org/wiki/Атанас_Далчев (посетен на 06.05.2019) 
2 Източник на изображението: What Causes Seasons on Earth? (без автор). 
https://www.timeanddate.com/astronomy/seasons-causes.html (посетен на 06.05.2019) 
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Върху горното изображение се вижда ясно следното: 

 Еклиптиката – траекторията на Земята, обикаляща около Слънцето.
 Слънцето – еквивалент на Огън, Дух, Небе, или на изначален Ян.
 Земята – притежаваща характер на Основа, или изначален Ин.

Виждаме веднага принципа на Четири, приел добре познатия ни облик – на сезоните. 
Поради тъй разпространеното непълно и неточно знание за същността на Астрологията 
навярно малко хора знаят, че това е принципът, чрез който най-естествено започва 
пътешествието сред нейните загадки. Виждаме астрономически доказан факт – добре 
известна на науката действителност, която носи своя ценен, опакован в тайнственост (и 
същевременно далеч нескрит) подарък за търсачите на зашифровани послания. 

Астрологията е област на познанието, напомняща ни твърде много днешните 
информационни и добре доказани науки, сред които се нареждат вече споменатите дотук 
нееднократно информатика и кибернетика. В основите ѝ са залегнали добре известните 
ни, основополагащи в самия свят около нас, изконни принципи. 

 Едно – ще го намерим в кръговите траектории на циклите, които определят и
обединяват хармоничните взаимодействия в обхвата на системата.

 Две – в началата Ин и Ян, които са заложени в основата.
 Три – чрез познатите ни три етапа дадено – търси се – решение, илюстрирани чрез

кардиналните – подвижните – фиксираните качества на знаците. Освен това, в
трите далечни и невидими без телескоп тела в небето – Уран, Нептун, Плутон –
които са носители на обобщаващи, дълбоки архетипни функции.

 Четири – чрез първоелемените, добре познати ни – Земя, Вода, Въздух, Огън –
както и чрез видимото в горното изображение деление на земната еклиптика на
четири полета, определящо сезоните.

 Шест – ще ги открием в ъглите между небесните тела, наречени аспекти. В
същността им е залегнало дълбоко сходство с интервалите, присъстващи в
познатата ни целотонна гама.

 Седем – в седемте подвижни, видими без телескоп тела в небето, неведнъж
разгледани в предходните ни разсъждения: Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс,
Юпитер, Сатурн.

 Пет – горните, без Слънце и Луна.
 Дванадесет – това са знаците, които всъщност са пресечни точки между

елементите и качествата, тоест – между принципите Четири и Три.

Наблюдателните забелязват, че дотук (за изненада на мнозина) нямаше дори и дума за 
звездите. Странно – биха отбелязали. Защото, в масовите ни представи, точно с тях се 
свързва Астрологията.  

И така, пред нашите очи изниква тъй добре известният ни факт – говорещ за това, че 
масовите ни представи са (съвсем накратко казано) непълни и неточни.  
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Нека си припомним как изглежда верният помощник за измерване на времето: 

Нека, след това, да въведем един нов елемент в предходното изображение, което 
визуализираше пред погледа ни Слънцето, Земята и Еклиптиката заедно с четирите 
сезона. Новият ни елемент ще бъде по-детайлното и точно разграфяване на зоните върху 
овала на Еклиптиката:  

Важното е пред очите ни, защото вече виждаме основното число – Дванадесет. 
Поглеждайки нагоре, към картинката с часовника, веднага се досещаме за следното: 
Еклиптиката, разграфена на Дванадесет, е точен уред за измерване на време. 

Макар космически, тя в същността си е часовник – при това такъв, че няма точка на 
Земята, от която да не се открива ясен изглед към измерените чрез деленията му часове и 
денонощия (чиято продължителност, разбира се, е също тъй космическа). Ако потърсим 
още по-конкретна съпоставка, виждаме, че на изображението по-горе очертахме 
циферблата на часовника. Стрелките са отделна тема, към която ще насочим погледа си в 
следващите редове. 
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Но преди това, да сложим наименованията на космическите „часове” – които са с познатия 
ни брой, наличен и на циферблата на часовника – дванадесет: 

Виждаме – картината все по-добре приема своята позната форма. И настъпва времето, 
след разграфяването на деленията, да видим как изглеждат и подвижните съставни части 
на системата – които (в съпоставката с часовника) оприличихме на стрелки. 

Запознатите навярно знаят, че Еклиптиката не е само орбитата на Земята. Тя е нещо 
повече. Тя представлява обща плоскост, на която (с почти прецизна точност) са се 
разположили овалните елипсовидни орбити на почти всички обикалящи около Слънцето 
планети. 
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Има, впрочем, изключение – Плутон. На горното изображение отсъства точно затова – той 
обикаля край светилото ни по различна плоскост. Тук намира място актуалният в 
научните среди въпрос дали той, всъщност, е планета. По сега приетата класификация на 
Астрономията, не е. Което не променя ключовото му значение като стрелка в часовника 
на Астрологията.  

За да разберем добре това, ще се завърнем към значението на думата планета. Както 
споменахме по-нагоре, коренът ѝ се намира в древността, в езици като старогръцки или 
старофренски. В тях понятието „planet” означава „странник”, „пътешественик”. Така 
разбираме, че Астрологията е взела под внимание есенцията на думата „планета”, 
означаваща подвижна компонента в звездния сумрак над нас – без оглед на по-тесните 
класификации, които разпределят движещите се обекти на планети, спътници, комети и 
астероиди. Знаем, че Луната по класификацията на науката е спътник – но това не пречи 
тя да бъде между най-основните стрелки в часовника. Самото Слънце е звезда, а не 
планета – но ведно с това е най-основната стрелка, защото точно то показва зодията. 
Може би неизкушените в терминологията на Астрологията не знаят, че зодиакалният ни 
знак се определя чрез позицията на Слънцето в кръга на Зодиака. Така например, ако 
кажем, че човек е зодия Близнаци, то това ще означава следното – в мига на раждането 
Слънцето (погледнато оттук) се е намирало в небесен сектор с номер 3 – Близнаци.  

Впрочем, фразата „погледнато оттук” напомня, че настъпва време да погледнем именно 
оттук – от гледна точка на Земята. Досега видяхме, че планетите, които всъщност са 
стрелките в нашия часовник, се намират на една и съща плоскост. И така, пред нас е 
следващият извод – гледано оттук, те всички ще се движат по небето в стройно 
конструирана редица, разположена върху една и съща линия. От позицията на земен 
наблюдател, тя изглежда – примерно, по залез слънце – приблизително така: 
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Може и да не изглежда точно в този вид, защото – както казахме – планетите се движат. 
Могат да заемат всякакви разположения по линията. Важно е за нас да разберем, че както 
и да се разместват помежду си, винаги са в линията. Ако на горното изображение – за 
яснота – те са изобразени в група, всъщност рядко е така. Възможно е една голяма част от 
тях да е под хоризонта, други да са в източна посока – тоест, върху нашата картинка, зад 
гърба на наблюдателя. Ако спрем вниманието си на Луната, виждаме, че тъй като е близо 
до Земята, тя се движи също (с леко приближение) по линията. Има само две планети, 
малко по-ограничени в свободата на придвижването си – Венера и Меркурий. Гледано от 
тук, те са винаги около Слънцето, защото се намират между нас и Слънцето – и затова, 
перспективата им върху линията на Еклиптиката няма как да се отдалечи от него. 

След този кратък увод вече разполагаме с необходимата ни информация, за да нарисуваме 
стрелките на часовника ни в цялост. Имайки предвид характеристиката на небесните тела, 
които искаме да видим най-напред  – подвижните и видими без телескоп – ще си 
припомним вече казаното: те са седем. Върху следващата илюстрация е тяхната проекция, 
или космическото „точно време”, съответстващо на датата, в която пишем тези редове – 
18.05.2019, 19:15. 

Може би случайно, пред очите ни се появи изображение на тачения сред духовността на 
много източни народи, уважаван и астрономически обусловен момент – Пълнолуние в 
Телец. Това е празник сред традициите на Будизма, който се нарича Уесак и се явява 
аналог на ключовия в Християнската традиция Великден.  
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Общото в традициите на Изтока и Запада при тази толкова нагледна аналогия, обвързана с 
небесните тела и винаги настъпваща през пролетта, е следното – и двата празника са 
свързани с позицията на Луната. Определят се така: 

 Великден се празнува в първата неделя след първото новолуние след пролетното
равноденствие. Тоест – в неделята след първо новолуние, което се явява в
астрологичен знак Овен. Тази формула се спазва точно в изчислението на датата
при католическия празник. Нашата източноправославна формула е същата, но по
причини, свързани с традициите, се ползват идващи от древността старинни
таблици за изходната информация – разположението на планетите – и твърде често,
както знаем, нашият Великден идва с разлика от седмица.

 Уесак се изчислява като първо пълнолуние на следващия лунен цикъл, което
означава – пълнолунието, идващо в астрологичен знак Телец.

За да разшифроваме последното в изображението на планетните разположения, които 
виждаме на горната картинка, ще е нужно да узнаем следното: 

 На Еклиптиката върху горното изображение, разграфена на дванадесет, знак
първи (който е Овен) е разположен непосредствено под западния хоризонт. Над
него, съответно, идва знакът с номер две – Телец, през който преминава линията на
хоризонта. Пак там, в Телец, съзираме основната стрелка в часовника ни –
Слънцето. Където се намира Слънцето, там е текущата ни зодия. Така нагледно
виждаме това, което всички знаят – ден с дата 18-ти май попада в зодия Телец.

 Пълнолунието е явление, настъпващо в момента, в който Слънце и Луна са в точна
опозиция. На изображението това се вижда – Слънцето е точно в западна посока, а
Луната се намира срещу него, точно в източна.

Така разбираме, че всичко е обвързано. Скептиците, според които Астрологията е 
„езическо” познание, несъответстващо с традициите на Християнството, най-вероятно 
никога не са се информирали за очевидното – а именно това, че най-основният ни 
християнски празник ползва Астрологията като източник при избора на съответстваща 
методология за изчисление на точната си дата. Впрочем, виждаме това не само тук. 
Накратко споменахме формулата, по която се празнува Уесак в Будизма. Можем да 
добавим и това, което може би не всеки знае – празниците Рамазан, както и Пасха 
следват, по съвсем аналогичен начин, лунното движение напролет. И разбираме това, 
което вътре в себе си дълбоко знаем – единението на духовността е принцип, който е 
заложен в корените. При това, навсякъде. 

В традициите на Астрологията, графиките – илюстриращи взаимното разположение на 
зодиака (циферблата) и планетите (стрелките) се изобразяват с формата на кръг, положен 
в равнина. Така, по най-нагледен и удобен начин, стават ясни точните разположения и 
също – ъглите между небесните тела, които сключват помежду си спрямо центъра на 
картата. Например, споменатата по-горе опозиция на Слънце и Луна, която определя 
пълнолунието, на практика е ъгъл от 180о между двете тела.  
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Ако използваме такава форма, горната картина ще изглежда в този вид: 

И ни става ясно, че Еклиптиката, всъщност, представлява Зодиака.  
Никъде не виждаме звезди. Нима те не са важни? 

Те са важни. Даже твърде важни. След като на горните изображения побрахме „всичко” в 
рамките на нашата, добре позната Слънчева система, можем да се чувстваме добре – като 
завършили началния си курс по Астрология. Да, но тук – по-горе, споменахме нещо 
ключово за принципа на Не – и за това как той ни казва много често (даже винаги) – 
завършихте, но не мислете, че сте свършили.  

Ако останем в тесните, добре известни и поставени в порядък граници на някакво 
познание, рискуваме да бъдем оценени ниско от това изконно Не, което казва: стигнахте, 
но не до там, където трябваше. Вземете си почивка, след това подготвяйте багажа си за 
продължението на пътя. 

Така разбираме, че тръгваме наново. Към звездите. И като начало, за да разберем най-
точно ролята им в Зодиака, нека да погледнем към това. 1 

Тук виждаме два циферблата, разположени един около друг. Те се въртят един спрямо 
друг. Можем да обхванем с пръсти външния – оформен като пръстен – и да го въртим 
свободно, без това да води до промяна в положението на вътрешния. 

1 Източник на изображението: Wallet Friendly Watch Forum (без автор). 
http://walletfriendlywatchforum.com/read.php?7,567724,567869,quote=1 (посетен на 12.05.2019) 
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Съпоставено със зодиите и звездите, схемата на този двоен циферблат изглежда по съвсем 
аналогичен начин. 

Виждаме два кръга: 

 Вътрешният е еклиптиката, разграфена на дванадесет. Това са зодиите. Те се
определят от сезоните и равноденствията. Зодия Овен започва в точката на
пролетното равноденствие (20-ти / 21-ви март), след което всички други следват
точно през дистанция от месец. Така Еклиптиката, разграфена по естествен път на
четири (чрез равноденствията и слънцестоенията) и след това – чрез разделението
на всеки от получените сектори на още три, което дава общото число дванадесет,
е всъщност Зодиака – тоест, вътрешния циферблат на звездния часовник.

 Външният е на звездите. На изображението горе те са схематично дадени като
добре известните съзвездия, които носят същите познати имена.

Може би не всички хора знаят, че така изобразените два „циферблата” са подвижни един 
спрямо друг. Те постоянно – много бавно – се въртят, размествайки позициите си. 

Горното изображение, макар с известна степен на условност, илюстрира точното им 
съвпадение, което се е случило – напълно неслучайно – през година нулева на календара. 
Тоест, в първите години на сегашната ни нова ера. 
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Днес, в годината 2019-та след това, те вече не съвпадат. Тяхното взаимно разминаване е 
твърде бавно и почти невидимо, но е важно – всъщност – повече от всичко друго в 
Астрологията. Пълният период на тяхната ротация е впечатляващ, като се равнява на 
нелесно обозримото за нашето въображение число от 25 920 години. С други думи – 
толкова години ще изминат от година първа след Христа, за да съвпаднат техните 
позиции отново. 

Ще се върнем към това нататък неведнъж, защото то е ключово за цялостния поглед върху 
Цялото. Сега ще спрем вниманието си върху нещо важно за последващите аналогии със 
звукоредите на диатониката, пентатониката и хроматиката. То е следното: 

 Нечетните зодиакални знаци изразяват Ян.
 Четните зодиакални знаци изразяват Ин.

Онагледено като таблица и кръг, разпределението на Ин и Ян е следното: 

Ян Ин 
Огън Въздух Земя Вода 

1. Овен
2. Телец

3. Близнаци
4. Рак

5. Лъв
6. Дева

7. Везни
8. Скорпион

9. Стрелец
10. Козирог

11. Водолей
12. Риби
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След като видяхме важните характеристики на циферблата, време е да се насочим към 
основните стрелки в часовника на Астрологията. Те са десет. Обобщеният им вид е тук. 

Групирането им в показания ред не е случайно. Виждаме: 

 Двете са светилата. Те са ясни, видими за абсолютно всеки.
 Петте са видими като блещукащи звездички в нощното небе – но не за всеки.

Виждат ги онези хора, вдигнали очите си нагоре и погледнали звездите.
 Трите са видими единствено чрез мощна техника. Тя е достъпна на човечеството в

резултат на дълги векове развитие, прогрес, растеж – хилядолетия, преминали в
стремеж към върховете на познанието.

Впрочем, нещо любопитно. Знаем, че в системата на източната Астрология цикълът е с 
дължина дванадесет години. Нашият основен цикъл (в западния клон на тази звездна 
област на познанието) е една година. Този факт е винаги основен аргумент в очите на 
скептиците, които казват – щом като системите са две, не може да са истина и двете. 

Китайската система следва Юпитер. Той обикаля Слънцето за 11,86 години. Погледнато 
оттук, минава пълен кръг по небосвода ни, с известно приближение, за същия период – 
закръглено, дванадесет години.  

Слънцето, чиито цикъл е една година, прави пълен кръг през нашето небе, за същия 
период, дванадесет пъти. 

Какво знаем за часовника? 

 Голямата стрелка прави кръг 12 пъти, докато малката – веднъж.
 Голямата стрелка е (очевидно) по-голяма.

Поредната случайност? Може би. 

2 
Слънце 
Луна 

5 

Меркурий 
Венера 
Марс 
Юпитер 
Сатурн 

3 
Уран 
Нептун 
Плутон 
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Има нещо твърде важно в тази връзка. Всяка от планетите е тясно свързана с 
определени знаци в Зодиака. Казано картинно – всяка от стрелките на небесния 
часовник има своите любими часове, в които пребивава като у дома си. Този факт ще бъде 
наш основен ключ в раздела „Измеренията”, където с удивление ще разберем как тези 
отношения отключват пътя към съвсем реалния модел на триизмерната октава. 

Всяка от планетите играе роля на управител за своите любими знаци: 

 Слънцето, символизиращо Ден, Огън и полярност Ян, е господар на знака с номер
пет, наречен Лъв.

 Луната, символ на Нощта и Ин-полярността, се грижи за съседния на него знак
под номер четири, наречен Рак.

 Следващите пет – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн – управляват по два
знака всеки, като винаги единият от тях е Ян, а другият е Ин.

Същото, изобразено в кръг чрез схемата, известна от хилядолетия и произхождаща от 
Древна Гърция, е тук: 

Небесно тяло Ян-знак Ин-знак 
Огън Въздух Земя Вода 

Марс 1. Овен
Венера 2. Телец

Меркурий 3. Близнаци
Луна 4. Рак
Слънце 5. Лъв

Меркурий 6. Дева
Венера 7. Везни

Марс 8. Скорпион
Юпитер 9. Стрелец

Сатурн 10. Козирог
Сатурн 11. Водолей

Юпитер 12. Риби
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Така разбираме, че седемте са преки управляващи на дванадесетте по следната система: 

 Двете – Слънце и Луна – символизират изконните понятия за Ян и Ин. Управляват
по един знак – общо два.

 Петте  – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн – имат дуалистична функция.
Всеки от тях, в еднаква степен, едновременно е изразител на понятията Ин и Ян.
Всеки управлява по два знака – общо десет.

Двете главни – Слънце и Луна, които са изконен символ на понятията Ян и Ин, са в 
ролята на управляващи за знаците под номер 5 и 4.  

Веднага се досещаме за вечните заподозрени – квинтата и квартата. И вече знаем – 
съвпаденията не са случайни. 

Петте са двойствени. Например, войнът Марс държи Овен (полярност Ян) и Скорпион 
(полярност Ин). Добре известно ни е, че и двамата са войни, но с различен колорит – 
единият е търсещ тишината, скрит и неизменно тайнствен. 

И така, седемте (двете заедно с петте) са първите, познати още в древността владетели 
на всичките дванадесет.  

Трите далечни и невидими дойдоха после – и без колебание заеха мястото си в стройната 
подредба, като ни най-малко не я промениха, даже я допълниха по най-естествен начин.  

За да сложим в схемата трите и да получим цялата картина, ще ни се наложи да се 
върнем към понятието опозиция. Тя, най-лесно, може да се дефинира като 
противоположна двойка точки върху астро-картата. Но ако се вгледаме внимателно, ще 
видим как върху двумерната проекция на звездната ни карта разполагаме с три опции за 
конструиране на опозиционни противоположности. 

Първата и втората са спрямо двете оси – на абсцисата и ординатата. 
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Опозицията спрямо ординатата (в хоризонтални линии, пресичащи оста по вертикала) е 
изобразена горе на картинката – чрез преминаващите перпендикулярно на оста стрелки 
между дуалните и двойствени характеристики на всяка от петте планети с Ин и Ян страна, 
а също и между самата изначална двойка светила – положили основите на схемата. 

Опозиция спрямо абсцисата намираме, по аналогия, веднага, ако спуснем същите 
стрелки по вертикал.  

Виждаме следното: 

 Марс е опозиционен на Венера (мъжкото и женското начало),
 Юпитер е опозиционен на Меркурий (най-голямо срещу най-малко),
 Сатурн е опозиционен на двете начални – Слънце и Луна (трудното изкачване

срещу основата).

Третата възможна опозиция е спрямо точката на центъра. Вече я видяхме в схемата, 
описваща деня на пълнолунието – там Слънце и Луна са в опозиция, минаваща през 
центъра на картата. 



103 

Всъщност, опозицията през центъра се получава чрез обръщане на картата около тази ос, 
намираща се в третото ни измерение – която няма как да нарисуваме на двуизмерния си 
лист. Ако листа е сложен върху масата, то тази ос пресича перпендикулярно листа заедно 
с масата през точката на центъра. Завъртайки кръга на 180 градуса около централната му 
ос, на практика ще очертаем опозиция през центъра. 

Ако в схемата си разчертаем всички опозиции през центъра, ще забележим, че са шест на 
брой – което е логичното число на противостоенията между дванадесет.  

Но шест ли са? Нека погледнем по-внимателно. 

Двете опозиции между: 

 Овен / Везни,
 Телец / Скорпион

Всъщност са една: 

 Венера / Марс

Двете опозиции между: 

 Риби / Дева,
 Близнаци / Стрелец

Всъщност са една: 

 Юпитер / Меркурий

Двете опозиции между: 

 Водолей / Лъв,
 Рак / Козирог

Всъщност са една: 

 Слънце-Луна / Сатурн
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Така разбираме, че шестте опозиции между дванадесетте сектора на звездния часовник 
всъщност не са шест, а три. По-долу са изобразени всички заедно, илюстрирани с 
различни цветове.  

Опозициите през центъра са като тези спрямо линията на абсцисата. Свеждат се до: 

 Марс / Венера (стрелките в зелен цвят),
 Юпитер / Меркурий (стрелките в оранжев цвят),
 Слънце-Луна / Сатурн (стрелките в червен цвят).

И сега, след краткото встъпление по-горе, идва времето да очертаем нещо много важно. 
То е връзката между: 

 трите опозиции и трите далечни небесни тела,
 трите измерения в пространството,
 трите основни линии на стремежи и желания – или, наречени чрез нашия език,

тежнения – налични изначално в човешката природа.

Трите далечни, трудно видими тела в небето – Уран, Нептун, Плутон – се появяват тук. 
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Всеки от тях застава в схемата, като: 

 Владее опозиция. И тъй  като – видяхме горе – опозициите са три, то всеки от
трите владее, всъщност, четири зодиакални знака.

 Застава на последното възможно място – срещу този знак в четворката си,
който е най-старши, тоест – носи номер с най-голямото (сред четиримата) число.

Тайната, която ще отключи множество врати в последващите наши разсъждения, е тази: 
става дума за трите добре известни измерения в пространството, които имат своите 
присъщи шест посоки. 

Така разбираме: 

 Опозицията Ляво – Дясно,  която съответства на привличането между женското и
мъжкото начало, в съответните си две посоки се владее от Венера – Марс. Общ
управител на опозицията е Плутон чрез знака Скорпион.

 Опозицията Горе – Долу, в съответните си две посоки се владее от мистичния
владетел Юпитер и малкия Меркурий. Общ управител на опозицията е Нептун
чрез знака Риби.

 Опозицията Напред – Назад, която съответства на изпълнения с трудности
напредък (най-далечния сред седемте – Сатурн), настъпващ след нелесното ни
отпътуване от лоното на изворите (олицетворени чрез сиянието на светилата
Слънце и Луна), има своя общ управител Уран чрез знака Водолей – уверен
вестоносец на прогреса, светлината, свободата и изпълненото с техните послания
стремително променящо се бъдеще и настояще.
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Изкушаваме се да открехнем мъничко завесата към продължението, което ще ни занимава 
по-нататък в „Измеренията”. Накратко, става дума за това: 

Седемте са всъщност Осем, но едно е скрито. Вижда се чрез неслучайната геометрична 
форма на едно от Платоновите тела, което е добре познатият ни куб. Неговите ръбове, 
диагонали и страни са важна част от триизмерната проекция на проявената 
действителност. Схемата е дадена по-долу, като на логичния въпрос – защо редът на 
номерацията в ъглите е точно този – ще се спрем в раздела „Триизмерната Октава”. 

Видимите ъгли отговарят на: 

 седемте видими небесни тела в Астрологията,
 седемте диатонични степени на музикалната октава.

Невидимото осмо, всъщност, се явява първото на горната октава. То е извън системата, 
която виждаме в момента.  

Ако сме върху така скицирания куб и искаме да тръгнем на нелесно пътешествие от някой 
негов ъгъл към съседен (или противоположен), имаме три опции за преки пътища: 

По ръб на страната По диагонал на страната През центъра на куба 
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Нека си припомним какво стои зад номерацията: 

Номер Астрология 
(небесно тяло) 

Музика 
(диатонична степен) 

1 Слънце Първа Тоника 
2 Луна Втора 
3 Меркурий Трета 
4 Венера Четвърта Субдоминанта 
5 Марс Пета Доминанта  
6 Юпитер Шеста 
7 Сатурн Седма 

Същото, нанесено в тримерната проекция на куба, е на следващата скица – за краткост ще 
запишем степените като тонове в тоналност до мажор. 

Ако се върнем на темата за опозициите в Астрологията, ще видим как всяка от трите 
отговаря на скок през пустотата. С други думи – преминаване през центъра на куба. 
Заедно с това ще видим обръщенията на нашите диатонични интервали, подредени в 
съответствията си: секунда-септима, терца-секста, кварта-квинта. 

Опозиция Венера-Марс 
4-5, кварта-квинта

Опозиция Юпитер-Меркурий 
3-6, терца-секста

Опозиция Луна-Сатурн 
2-7, секунда-септима
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Последният преход през центъра на куба, отговарящ на посоката 1-8, е обръщението 
прима-октава. В Музиката то ни е добре познато. В Астрологията, обаче, тази най-
загадъчна пътека е все още скрита. 

Нека пак да се завърнем към това, което споменахме преди малко. Тези три прелитания 
през самата празнота на центъра, които са ни нужни за намиране на пътя между трите 
опозиционни двойки, всъщност са: 

 трите измерения, които очертават прилежащите им шест посоки,
 три основни линии на нашите стремежи и желания – или, с терминологията на

музиката – три посоки на тежнения, налични изначално в нашата природа.

Диагоналът 2-7, в избраната от нас перспектива, се покрива до голяма степен с диагонала 
1-8. Така разбираме защо Слънце, Луна и Сатурн оформят обща линия в астрологичната
ни карта.

Това поставя, впрочем, като важен именно въпроса за перспективата. Ще говорим доста 
за това в раздела „Измеренията”. Тук, накратко, ще скицираме основното: 

Ако си изработим триизмерно кубче (примерно от хартия), след това надпишем ъглите му 
и го завъртим така, че ъгъл първи да застане точно пред очите ни, ще видим ясно трите 
линии на опозициите – симетрично. А четвъртата, която отбелязват ъглите 1 и 8, ще е 
скрита. Именно това стои в основата на много от познатите ни шестолъчни или 
шестостенни символи на древната духовност.  



Картината ще бъде с този вид: 

Така трите основни противостоения застават пред очите ни. 

 Ляво (4, Венера) и Дясно (5, Марс).
 Голямо (6, Юпитер) и Малко (3, Меркурий)
 Назад (1, Слънце) и Напред (8, Слънце – в горната октава).

 Докато двумерната перспектива не ни позволява да съзрем невидимия път
към горната октава, търсим тази трудна за намиране посока в линията, която
очертават 2 и 7.
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А защо това е отражение на най-основните тежнения в човешката природа – нашите 
стремления, мечти и въжделения? 

За перспектива Ляво - Дясно (Венера - Марс) е излишно да говорим. Любовта е тук, както 
и почти всичко (според някои от основателите на все още младата наука психология) сред 
това, което движи някого към нещо. 

Перспективата Голямо - Малко (Юпитер - Меркурий) може да се нарече, освен това, 
перспектива Горе срещу Долу. Тук можем да открием всички пориви, които водят към 
израстване. То може да е материално – устременост към богатство, власт или обществена 
значимост. Но може да е и духовно – порив към растеж чрез мъдрост и познание.  

В контекста на това диагонално противостоене, към нас се приближава изкушението да 
сложим етикети – на които, с едри букви, да напишем „плюс” и „минус”. Бързо можем да 
разсъдим, че посока „малко” (или „долу”) е презряна, нежелана, лоша. Докато посоката 
„голямо” (или „горе”) е достойна, светла и значима. Двойките богатство-бедност и 
познание-невежество изникват пред очите ни и лесно слагаме оценката си.  

Да, но трябва много да внимаваме. Добре е винаги да помним, че дуалностите са в 
единство и са нужни винаги еднакво. Ако изкушението да се стремим „нагоре”, към 
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„голямото”, ни овладее – трябва бързо да узнаем за един от най-основните закони на 
духовността, разкриващ тайната в коя посока всъщност тръгваме. Той гласи: 

Висшето служи на Низшето. 

Тръгвайки нагоре, ние се обричаме на служене – а не на пълното със суета господстване. 
Защо, веднага биха питали мнозина? 

Най-прости примери ще срещнем непрестанно и навсякъде. Очевидният е за родителите 
и децата. Едва прохождащото мъничко дете не може нищо, също тъй не знае нищо. На 
размер е видимо по-малко, даже твърде много, от баща си. Можем ли, по правилото 
„малкото е лошо” и „незнанието и неможенето са за присмех” да извадим бързо 
заключение? И ако да, защо големите, тъй знаещи и можещи – родителите – чувстват 
своето призвание и дълг да служат на това тъй малко и неможещо създание? 

Друг пример виждаме навсякъде около нас в контекста на понятието професионализъм. 
Нека си представим, примерно, пилот на самолет с дългогодишен опит. Той е истински 
въздушен ас, способен с възхитителна увереност да управлява и насочва тонове метал в 
небесните простори. Може, с хладнокръвие и вещина, да овладява спиращи дъха критични 
ситуации. В паралел, от другата страна, са пътниците. Те са истински „профани”. Нямат 
никакво понятие от нищо в самолета. В случай на критична ситуация умеят, най-добре от 
всичко, да се крият под седалките със стиснати очи. Това е ясно, но настъпва време да 
поставим простия въпрос, поставящ всичко по местата: кой кого обслужва? 

Една забавна илюстрация намираме дори в компютърния свят. Навярно всеки, даже и да 
не е запознат с компютрите в детайли, е дочувал повсеместно срещаната дума сървър. 
Господарят на компютърната мрежа, който знае всичко за комуникацията, дава или пък 
отнема правомощия на „подчинените” компютри, се нарича сървър. И какво е сървър на 
английски? Коренът на думата е serve – тоест, служа. 

Третото ни противопоставяне, което се оказва поделено сред небесния диагонал на ъглите 
1-8 (Слънце-Слънце) и неговата земна сянка, очертана от срещулежащите ъгли 2-7 (Луна-
Сатурн) е може би най-важно. Можем да го наречем диагоналът на Материята и Духа.
По този път, наистина, не всеки тръгва. Даже тръгналите рядко стигат до проекцията на
невидимото измерение, което идва над октавата, в която се намираме.

Всеки от диагоналите е свързан с най-неразбираемото изпитание за пътника – това е скок 
през Пустотата. Да се движим по стените на куба ни, означава да сме в рамките на 
точната, привична и позната схема. Имаме опора, яснота  и „почва” под краката.  

След това – поне веднъж в живота – идва времето за скок. Най-ярки спомени, разбира се, 
оставя поривът на любовта, за който вече споменахме при разходката сред чакрите. Това е 
скокът между ъгли четири и пет. 
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След всичко, казано дотук, е време да започнем с аналогиите. Нека, най-напред, да си 
припомним тази таблица. 

Ниво Чакра Тон Небесно тяло 

7 Сахасрара 
Просветление 

Си Сатурн 

6 Аджна 
Ясновидство 

Ла Юпитер 

5 Вишуддха 
Познание и открития 

Сол 
Доминанта 

Марс 

4 Анахата 
Любов 

Фа 
Субдоминанта 

Венера 

3 Манипура 
Власт, слава, богатство 

Ми Меркурий 

2 Свадхистхана 
Сексуалност 

Ре Луна 

1 Муладхара 
Живот 

До 
Тоника 

Слънце 

Сравнителната съпоставка в нея – между седемте нива и седемте диатонични тона – е 
прегледна. Виждаме допирните им точки. 

 Прозиращите като изначални Ин и Ян позиции – четвъртата и петата, попадат
точно на местата си.

 Първият ни тетрахорд в октавата – до, ре, ми, фа – започва със светилото, което
ни дарява светлината и живота – Слънцето, удачно отговарящо на Тоника.

 Вторият ни тетрахорд – сол, ла, си, до – започва с настъпателния дух на Марс,
логично възприел значението на Доминанта.

Впрочем, споменатият и тъй добре известен термин тетрахорд е, всъщност, с ключово 
значение. Знаем, че октавата – ако броим и тониката в горната позиция – се състои от две 
напълно симетрични части. 

 Първи тетрахорд – четири тона с три интервала помежду им – до, ре, ми, фа.
Интервалите са голяма секунда – голяма секунда – малка секунда.

 Втори тетрахорд – четирите тона са сол – ла – си – до. Интервалите са абсолютно
същите.



И в двата виждаме: 

 три стъпала (триада),
 четвъртото (различно).

Четвъртото е първо – нека да си спомним за това. При втория ни тетрахорд това е 
очевидно. 

След това, да видим вече очертаващото се сравнение. Което – време е да свикваме с това – 
си има два напълно равноправни варианта. В следващата илюстрация те са заели двата 
кръга (оцветени в синьо и червено), даващи ни съпоставката на космос и октава. 

В първия вариант (външния червен кръг): 

 началото на октавата (тонът До) е Лъв (Слънце),
 движението е по часовниковата стрелка,
 субдоминанта и доминанта (Фа и Сол) са Венера (Телец) и Марс (Овен).

Във втория вариант (вътрешния син кръг): 

 началото на октавата (тонът До) е Овен (Марс),
 движението е срещу часовниковата стрелка,
 субдоминанта и доминанта (Фа и Сол) са Луна (Рак) и Слънце (Лъв).

И в двата случая, между Субдоминантата и Доминантата минава някоя от осите на 
схемата – както вече споменахме, граница на напрежение – разделяща и предизвикваща 
ги, по-известна с името тритонус. 
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И в двата случая нечетните са Ян (мажорното тризвучие на тоновете до–ми–сол), а 
четните (минорното тризвучие на тоновете ре–фа–ла) са Ин. 

Щом заговорихме за Ин и Ян, не бива да подминем нещо твърде важно: 

 движението по часовниковата стрелка е Ин,
 движението срещу часовниковата стрелка е Ян.

От горното бихме могли да изведем това: 

 вариантът, в който До е Слънце (Лъв) е Ин,
 вариантът, в който До е Марс (Овен) е Ян.

Впрочем, щом достигнем до разделите за измеренията ще разберем, че схемата е 
триизмерна. Тук е отговорът на досадните въпроси за това, което в нашия двумерен план 
не иска – и отново, пак не иска – да съвпадне: 

 Щом говорим за два тетрахорда (тоест, две по четири) – то седем ли са, или осем
тоновете в нашата октава?

 И в двата случая постройката ни, изградена върху базата Дванадесет, не би се
разделила точно – нито на седмица, нито на осмица. Какво ще кажем за
шестицата?

 Ако завършекът на първия ни тетрахорд (фа) се явява център със самостоятелно
значение, защо завършекът на втория (до) трябва да разделя длъжността на център
с тази на начало?

Докато сме тук – в двумерния ни лист, то горните въпроси ще останат с въпросителните 
си. Те, впрочем, питат все едно и също. Винаги това: защо, сред номерираните ни 
полета, имаме едно излишно? Винаги четвъртото. Без него седемте ни ще са шест и 
ще се впишат точно в нашите дванадесет.  

Отговорът не е сложен. Просто то, четвъртото, е обитател в друго измерение.  

Това, което ясно виждаме, е следното: петте първи (тоновете между До и Сол) попадат в 
симетрична схема. В двата варианта се покриват, но в обърнат ред: 

Небесно тяло Полярност Първи вариант Втори вариант 

Слънце Ян До - тоника Сол - доминанта 
Луна Ин Ре Фа - субдоминанта 
Меркурий - Ми Ми 
Венера Ин Фа - субдоминанта Ре 
Марс Ян Сол - доминанта До - тоника 



114 

Ще се върнем към това отново, щом достигнем до раздела, посветен на Пет. Двете 
планети, които в таблицата горе не успяват да намерят мястото си, са гигантите Сатурн и 
Юпитер. Те неслучайно са гиганти – тоест, също като Слънце и Луна са не напълно 
вписващи се в групата на другите. Нека да си спомним принципа на пет плюс две, защото 
тук го виждаме отново. И пред нас, отново, има два напълно равноправни варианта. Този 
вариант, при който двамата гиганти Сатурн и Юпитер се явяват двете извън скоби, е 
залегнал в множество системи, някои напълно неочаквани – като например древното и 
многозначно архетипно царство на шахмата. Ще погледнем към това нататък. 

А сега е време да се върнем, за да продължим. Ще се обърнем пак към хармоничните 
взаимодействия на архетипно съвършените ни седем принципа на информатиката. 
Нека видим нещо любопитно – дали те, случайно, произхождат от звездите.  

Всъщност, вярно е, но може би – обратното. Звездите идват в измеренията на нашата 
Вселена, следвайки посоката на принципите. Както неведнъж посочихме, последните са 
нишки в тъканта на засега незримия, но при наличието на стремеж и воля обозрим чрез 
силата на нашето съзнание проект, съдържащ всичко, при това – не само под звездите. 

Нека съпоставим двете схеми, следващи извивките на незапочващите и несвършващи в 
безкрая кръгове. Както споменахме неведнъж дотук, кръгът е Ин, а линията – Ян. Винаги 
са нужни двете. Затова ще сложим тук и линиите – очертани чрез пресечките на редовете 
и колоните в познатата ни таблица. 

Ниво Чакра (значение) Степен Логически 
елемент 

Небесно тяло 

7  Просветление Седма ? Сатурн 
6  Ясновидство Шеста ? Юпитер 
5  Познание и открития Пета (Доминанта) Или Марс 
4  Любов Четвърта (Субдоминанта) Не Венера 
3  Власт, слава, богатство Трета ? Меркурий 
2  Сексуалност Втора ? Луна 
1  Живот Първа (Тоника) И Слънце 
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Първо – в таблицата трябва да премахнем въпросителните, внасящи смущение пред 
погледа ни в секцията „Елемент”. Знаем три: 

 логическият принцип И е тоника,
 логическият принцип Не е субдоминанта,
 логическият принцип Или е доминанта.

Търсим още четири. Да си припомним следното: 

 трета степен е средна между тоника и доминанта,
 шеста степен е средна между тоника и субдоминанта.

И разбираме, че две от липсващите четири се очертаха: 

 трета степен ще е средна между принципа на „И”
и принципа „Или”, което значи, че е „И – Или”;

 шеста степен ще е средна между принципа на „И”
и принципа на „Не”, което значи, че е „И – Не”.

Следващите две се крият. Скоро ще ги развенчаем в тяхното очаквано и неочаквано 
скривалище, което е четиризвучието на доминантовия септакорд. Играта им на 
криеница е по детски чиста – мислят си, че няма да успеем да ги видим там, където няма 
място. Тоест, между субдоминантата и доминантата.  

Нима ни затрудниха? Ни най малко. Просто ще обърнем двете главни и ще си отворим 
място. Между доминантата и субдоминантата вакантните места са точно две. Разбира 
се, ако вървим по доминантовия септакорд. 

Трябва да решим кои ще бъдат втора и седма. Тук трябва да си спомним – преди време 
казахме, че супер-производният „И – Не – Или” е видимо завършващ, седми – със 
запазеното свое място на последния и най-висок ред в амфитеатъра, тоест – на редицата на 
Просветлението.  

Така, задачата ни вече е решена. 

 Втора степен ще е средна между принципа на „Не”
и принципа „Или”, в доминантовия септакорд –
с названието „Не – Или”.

 Седма степен ще е средна между принципа на „Не”
и принципа „Или”, отново в доминантовия септакорд –
с названието „И – Не – Или”.
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И пак видяхме обръщенията, отново същите: 

Кварта – Квинта Терца – Секста Секунда – Септима 

Нека да попълним таблицата си докрай. Вече знаем липсващата информация и можем да 
премахнем въпросителните. 

Ниво Чакра (значение) Степен Логически 
елемент 

Небесно тяло 

7  Просветление Седма И-Не-Или Сатурн 
6  Ясновидство Шеста И-Не Юпитер 
5  Познание и открития Пета (Доминанта) Или Марс 

4  Любов Четвърта (Субдоминанта) Не Венера 
3  Власт, слава, богатство Трета И-Или Меркурий 
2  Сексуалност Втора Не-Или Луна 
1  Живот Първа (Тоника) И Слънце 

И веднага забелязваме, че можем да направим нещо повече. В момента вече знаем всичко 
нужно, за да сложим в нашата единна схема следващия равноправен елемент – небесните 
тела. 
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Виждаме как: 

 между петата позиция – Доминанта / Марс (мъжкото начало) / принцип Или /
пета чакра (познание и открития) – от една страна,

 и четвъртата позиция – Субдоминанта / Венера (женското начало) / Принцип Не /
четвърта чакра (Любов) – от друга страна,

 стои междинната Не-Или, съответстваща на втора чакра (сексуалност);
 между принцип И (тоника) – от една страна,
 и принципите Не (субдоминанта) и Или (доминанта) – от друга страна,

 стои принципът И-Не-Или – като крайна точка и обединение между
Единството и Двойствеността;

 линията между небесните тела Слънце – Луна – Сатурн, появяваща се пред очите
ни като централна и единна според всички схеми досега, е в центъра и тук.

Настъпва време да си спомним и за цветовете.  

Дали тяхната симетрия е част от същата единна схема? Нека я погледнем, след това да 
преценим. 

Идва времето да хвърлим светлина и върху следващата твърде важна тема. Впрочем, от 
десетилетия това изобщо не е тайна за физиците и програмистите, които знаят отговора на 
логичния въпрос:  

Защо картинките на нашите шест цвята трябва да са две? Каква е разликата между 
двете? 



Разликата е в това: 

 Първата картинка, в която цветовете RGB (red – червено,
green – зелено, blue – синьо) са водещи, тоест изобразени чрез
големите окръжности – е Ян.

 Тя се получава тогава, когато насочим три потока
светлина – излъчени (например) от червен, зелен и син
прожектори.

 Прожекторите са активни – работейки, излъчват
светлина.

 Втората, в която цветовете CMY (cyan – светло синьо,
magenta – лилаво, yellow – жълто) са водещи, тоест
изобразени чрез големите окръжности – е Ин.

 Тя се получава тогава, когато има припокриване на три
цветни петна, намиращи се върху лист хартия. Те
могат да са нарисувани, или пък напечатани.

 Разпечатката (рисунката) ни е пасивна – за да се вижда,
тя приема светлина.

Оттам: 

 Схемата, позната като RGB, е Ян, или активна, или мажорна.
 Схемата, която е огледална и позната като CMY, е Ин, или пасивна, или минорна.
 Двете схеми са взаимно симетрични.

 Когато цветовете RGB са основни, цветовете CMY се появяват между тях
като производни – получаващи се от припокриването на основните.

 Когато цветовете CMY са основни, цветовете RGB се появяват между тях
като производни.

Най-важно е това: 

 цветовете RGB са Ян (излъчване),
 цветовете CMY са Ин (приемане).

Нека да се върнем към нашата единна схема, като изведем от нея (за прегледност) само 
диатоничните степени. За краткост ще ги запишем като тонове в тоналност до мажор: 
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А сега, просто да наложим: 

 схемата на диатоничните степени, изобразени по-горе като тонове в до мажор,
върху: 

 двете симетрични схеми на шестте цвята – RGB и CMY.

С удивление разбираме, че – може би за пръв път – се изправяме пред дефиниция на 
понятията мажор и минор, която е способна наистина да обясни тяхната същност. 

Виждаме: 

 Фа – До – Сол (трите основни в до мажор) попадат върху Ян цветовете – RGB.
 Ре – Ла – Ми (трите основни в ла минор) попадат върху Ин цветовете – CMY.

Също така, пред нашите очи застава и хармонията на тяхната подредба: 

 В рамките на общата схема, започвайки от Ре и движейки се по часовниковата
стрелка, диатоничните степени са подредени по терци.

 В рамките на всяка отделна цветова линия (само RGB или само CMY),
съответстващите три степени са подредени по квинти.

Освен това: 

 Субдоминантите, явяващи се изразители на Ин-началото, са точно на местата си.
В мажор – Венера, в огледалния минор – Луна.

 Тониките – също. В мажор е Слънце, а в минор е най-големият след него –
Юпитер. И както споменахме неведнъж, в часовника, използван всеки ден от нас,
те са голямата и малката стрелки.



Също, става ясно следното: 

 сред тези шест, стоящи по кръга (до, ре, ми, фа, сол, ла) няма главни и
второстепенни. Всички са главни:

 до, фа, сол са тоника, субдоминанта и доминанта в мажор;
 ла, ре, ми са тоника, субдоминанта и доминанта в минор;

 седмото в центъра (си) стои:
 в мажор – непосредствено преди тониката (седма),
 в минор – непосредствено след тониката (втора);

 така разбираме, че втора и седма се явяват „родственици”  не
единствено в селенията на доминантовия септакорд;

 и още един любопитен факт – в имената на дните от седмицата,
произнесени на различни езици, може би си спомняме, че:

 планетните названия на четири от дните – вторник (Марс),
сряда (Меркурий), четвъртък (Юпитер), петък (Венера) – са
запазени през вековете и добре видими в езиците: френски,
италиански, испански;

 планетните названия на другите три – събота (Сатурн),
неделя (Слънце), понеделник (Луна) – са запазени през
вековете и добре видими най-вече в английския;

 така разбираме, че степените седма-първа-втора неслучайно
винаги са в група, притежаваща особено значение.

 С оглед на гореизложеното бихме могли, навярно, да си обясним и следното:
 когато е висока (седма повишена) носи изразност, която определяме като

възвишена – тя е чувствителният тон;
 ако е ниска (втора понижена, или фригийски лад) според класификацията

на древните системи носи изразност, често определяна като упадъчна.
 Поради което:

 там, където тя по изначалната си природа е ниска, инстинктивно се
стремим да я повишим (хармоничен минор);

 там, където тя по изначалната си природа е висока, рядко бихме
желали да я понижим (фригийски лад).

Тук възниква, също, друг въпрос – дали то, седмото (явяващо се си в използваната като 
пример двойка до-мажор и ла-минор) е част от групата на другите – или е нещо, 
всъщност, коренно различно? Този твърде интересен казус ще ни доведе до много 
отговори в следващите редове. 

След като отново споменахме за часовника като забележим в рутинното ни ежедневие 
предмет, базиран на Дванадесет, е време да се спрем и върху ролята на следващия, не по-
малко важен принцип – претворен в числото Пет. 

Къде в часовника е скрита вечната Петица? 
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Пет  

В духовността на Изтока, числото Пет е с водещо значение. В някои основни 
направления на източната философия (произхождащи от древен Китай) то стои на същото 
специално място, което тук, в западния свят, заема числото Седем. 

Именно този факт, навярно, определя и добре известното за всеки музикант 
обстоятелство: 

 западната музика е основана върху диатониката,
 източната (и по-специално китайската) – върху пентатониката.

Нека да погледнем към свещената Петица, знанието за която ни е подарено от китайската 
антична философия. За да е по-ясно, ще я представим по два начина – като списък и като 
кръгова диаграма. 

Природен елемент: Кръгова диаграма: 1 

Дърво 
Огън 
Земя 
Метал 
Вода 

Съпоставката между: 

 дълбоката архетипна мъдрост, съдържаща се в тази Петица, произхождаща от
Изтока – от една страна,

 и познатите ни четири първоелемента на алхимията, произхождащи от мъдростта
на Запада – от друга,

е наистина твърде интересна. 

1 Източник на изображението: Пиронков, Банко. Петте елемента във Фън Шуй. 
https://fengshui.newage.bg/петте-елемента-във-фън-шуй (посетен на 05.09.2019) 
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Нека видим тази съпоставка в таблица: 

Елемент 
(Изток) 

Елемент 
(Запад) 

Дърво --- 
Огън Огън 
Земя Земя 

Метал Въздух 
Вода Вода 

Веднага прави впечатление приликата. Разбира се, веднага се виждат и разликите, 
описани по-долу. 

 В самото начало виждаме най-важното – източната система съдържа един
елемент повече:

 това е елементът Дърво.
 След това, виждаме и следващите различия:

 елементът Метал съответства на елемента Въздух:
 и в двата случая символиката сочи към остра, хладна, аналитична

същност на архетипната определеност;
 подредбата им е различна:

 в западната система, както вече споменахме, подредбата Огън-
Въздух-Вода-Земя символизира прехода от нематериалното към
материалното;

 в източната система, подредбата Дърво-Огън-Земя-Метал-Вода е
подчинена на циклите на тяхното взаимодействие, които са
илюстрирани на изложеното в предходната страница кръгово
изображение – като съзидателен цикъл (по кръг) и деструктивен
цикъл (по линии през центъра).

Нека започнем с важното. Какво е Дървото? 

Разбира се, първото и най-съществено отличие между него и всички останали е следното: 
то е живо. 

Ако разглеждаме останалите четири (присъстващи и в западната духовност почти без 
разлики) като стихии – което, впрочем, е и тяхното масово употребявано название в 
голяма част от източниците – то дървото е нещо коренно различно. То не е стихия. 
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За да разберем смисъла на Петото, нека погледнем към нещо, за което – всъщност – би 
трябвало да се сетим най-напред, когато говорим за китайска система. 

Националният герб на Китай, разположен и върху националното им знаме, е обединен 
около следния централен елемент:1 

Присъстващите тук пет звезди почти навсякъде (в различни източници, като например 
Уикипедия) са съпроводени с обяснения, които носят не твърде убедителна политическа 
окраска. Всъщност, истината би трябвало да е съвсем друга. Когато страна, явяваща се 
носител на една от най-древните култури в света определя своя национален символ, тя със 
сигурност би следвало да се опира именно на своята древна култура. 

Виждаме следното: 

 четири от звездите са еднакви;
 петата е твърде различна:

 голяма,
 разположена срещу другите,
 явяваща се център на цялата система.

Разбира се, веднага можем да прозрем наличието на пряка аналогия с това, което 
притежава всеки от нас – и което е толкова естествено, че почти никога не се замисляме за 
него: 2 

1 Източник на изображението: National Emblem of the People's Republic of China (без автор) В: Wikipedia, 
2004-2019.  https://en.wikipedia.org/wiki/National_Emblem_of_the_People%27s_Republic_of_China (посетен на 
06.09.2019)  
2 Източник на изображението: Left Hand Palm and Fingers (без автор). В: Pinterest, 2019. 
https://www.pinterest.com/pin/767652698961355003 (посетен на 06.09.2019) 



Подобна гледна точка – за Петото, което е различно от Четирите – виждаме застъпена 
и в един (макар по-скоро популярен, отколкото научен) пример из съвременното кино-
изкуство – известната филмова продукция „Петият Елемент” (1997)1. Концепцията, 
застъпена там, е следната – Петият елемент съответства на Любовта. Бихме могли да 
кажем, че това никак не е далеч от древно-китайската символика, в която – чрез Дървото – 
виждаме почти същото послание: Петият елемент е Животът. 

Нека да обърнем погледа си пак към разликата между тези две изображения – на едното от 
които виждаме Петте като равноправни участници в кръг, а на другото – като група, 
състояща се от водещ и водени: 

Удивително подобна е съпоставката със Седмицата. Като пример, нека погледнем пак 
към седемте цвята: 

Седемте цвята в равнопоставеност 
(според класификацията на Нютон) 

Седемте цвята като шест плюс център 
(според модела RGB) 

Лилаво 
Синьо 
Светло синьо 
Зелено 
ЖЖъъллттоо  
Оранжево 
Червено 

1 The Fifth Element, 1997 (без автор). В: IMDb, 1997-2019. https://www.imdb.com/title/tt0119116 (посетен на 

06.09.2019)  
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Длъжни сме веднага да кажем – Нютон, един от най-видните учени в историята на 
човечеството, е знаел доста добре какво прави. Ако и днес моделът RGB да е практически 
доказан, то това съвсем не означава, че Седемте на Нютон са неверни.  

Всъщност, както обикновено, имаме два валидни и равнопоставени модела. Не трябва да 
забравяме, че живеем в дуален свят. В предишните раздели вече наблюдавахме 
възникването на следните еднакво валидни и не отричащи се една друга двойки: 

 мажорен и минорен модел,
 линеен и кръгов модел,
 движещ се в посока по часовниковата стрелка модел и друг в посока срещу нея.

Идва време да допълним тази дуалност с още един аспект: 

 модел с части, подредени равностойно в окръжност или редица;
 модел с части, подредени в кръг, с централен (водещ) елемент.

Това е именно един от казусите, определящ първостепенната важност на играта „Добави 
Едно”, с която ще се занимаем в следващите редове. Засега, нека да възприемем и двата 
модела като верни – за да можем да прозрем посланията, заложени във всеки от тях. 

Ако се спрем върху този, който има център – тоест, водещ елемент – възниква въпросът: 
кой от петте следва да поставим в центъра?  

Като най-обоснован отговор се очертава елементът Дърво. Причината за това е ясна – 
именно то отсъства в четворката, широко възприета на Запад. Освен това, както 
споменахме, именно то е живо същество. Стъпвайки върху тази база, бихме могли да 
изкажем следната хипотеза: 

 четирите (които са стихиите на неодушевената природа) представляват сцената;
 петото (животът) е актьорът.

Тук можем да си спомним и за тази неслучайна фигура от геометрията, позната като 
пирамида: 1 

1 Източник на изображението: Egyptian Pyramids (без автор). В: Wikipedia, 2004-2019. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids (посетен на 06.09.2019) 
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Както знаем, пирамидата е фигура с пет ъгъла: 

 четири в основата,
 пети – на върха, или погледнато отгоре – в средата.

Също така, тя е символ в редица древни духовни и културни традиции. Поглеждайки към 
изконната Петица на древната китайска култура, няма как да не допуснем наличието на 
потенциална свързаност и с други, съдържащи подобна като замисъл симетрия, 
постройки. 

Идва време да погледнем към Петте и в тяхната класическата подредба – кръговата. Нека 
си припомним тази схема: 

Трите основни цикъла на техните взаимодействия са следните: 

Съзидателен цикъл 
по кръга,  
по часовниковата стрелка 

Изтощаващ цикъл 
по кръга,  
срещу часовниковата стрелка 

Деструктивен цикъл 
през кръга, 
по линиите 

Дървото създава Огъня Огънят изтощава Дървото Дървото разрушава Земята 
Огънят създава Земята Земята изтощава Огъня Огънят разрушава Метала 
Земята създава Метала Металът изтощава Земята Земята разрушава Водата 
Металът създава Водата Водата изтощава Метала Металът разрушава Дървото 
Водата създава Дървото Дървото изтощава Водата Водата разрушава Огъня 
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Някои от тези връзки са лесни за разбиране, но други не са. 

 Съзидателен цикъл: 1

 Дървото създава Огъня – като изгаря;
 Огънят създава Земята – превръщайки се в пепел;
 Земята създава Метала – в недрата си;
 Металът създава Водата – това е една от трудните за дефиниране връзки.

Ако считаме, че под думата „Вода” в по-широк аспект се разбира течност,
тогава металът, разтапяйки се, се втечнява;

 Водата създава Дървото – като го подхранва.

 Изтощаващ цикъл: 2

 Огънят изтощава Дървото – изгаряйки го;
 Земята изтощава Огъня – затрупвайки го;
 Металът изтощава Земята – земеделска оран (с метално рало);
 Водата изтощава Метала – разяждайки го;
 Дървото изтощава Водата – изпивайки я.

Между тези два цикъла виждаме ясна връзка „даване-получаване”. Даващият подхранва 
получаващия, но – обратно – получаващият изтощава даващия. 

 Деструктивен цикъл: 3

 Дървото разрушава Земята – земеделска оран (с дървено рало);
 Огънят разрушава Метала – разтапяйки го;
 Земята разрушава Водата – попивайки я;
 Металът разрушава Дървото – разсичайки го;
 Водата разрушава Огъня – изгасяйки го.

На пръв поглед, деструктивният цикъл е лишен от свое огледално подобие – така, както 
бяха първите два. Но един малко по-задълбочен поглед показва наличието на следната 
скрита взаимовръзка със съзидателния: 

 Огънят разрушава Метала – разтапяйки го,
 с което го подтиква да породи Водата (течността);

 Земята разрушава Водата – попивайки я,
 с което я подтиква да породи Дървото;

 Металът разрушава Дървото – разсичайки го,
 с което го подтиква да породи Огъня (в пещта);

 Водата разрушава Огъня – изгасяйки го,
 с което го подтиква да породи Земята (пепел).

Така разбираме, че съзидание и разрушение – както, впрочем, 
всяка друга дуална двойка – са неизменно вплетени в единство. 

1, 2, 3  Крушев, Йовчо. Лекционен курс по У-Шу в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, 2008-2017 г. 



Един от най-интересните архетипни светове, завещан ни от дълбока древност, е този на 
шахмата. 1 

Както знаем, фигурите в изходната позиция на тази мъдра игра са подредени на два реда. 
На предния са пешките, на задния – всички останали. 2 

Именно въпросните „всички останали” са твърде интересни. Те са пет на брой: 

 цар,
 царица,
 офицер,
 кон,
 топ.

1 , 2  Източник на изображенията: Chess (без автор). В: Wikipedia, 2009-2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Chess 
(посетен на 07.09.2019)  
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Във връзка с тяхната подредба – и особено с добре известния факт, че във всеки един цвят 
цар и царица се явяват веднъж, а офицер, кон и топ – по два пъти, нека да отправим 
поглед към една (всъщност) твърде очевидна аналогия. 

Виждаме: 

 Първите две, като изначален символ на Ин и Ян:
 Луна – Царица,
 Слънце – Цар.

 Следващите три, в познатата дуална функция:
 Меркурий – Офицер,
 Венера – Кон,
 Марс – Топ.

Двете царуващи са ясни. Нека да погледнем следващите – трите двойни. 

 Меркурий
 В Астрологията – той управлява интелекта, рационалността,

аналитичността. А както знаем даже и от личния си опит, анализ без
синтез е винаги обречен да съзира само половината от всяка истина.

 в Йога – трета чакра – власт, слава и богатство (не съвсем висока цел).
 В Шахмата – офицерът се придвижва непоколебимо и праволинейно – но,

за жалост, може да се движи само по половината полета. Или белите, или
черните – без да има никаква възможност да прозре останалите. Виждаме
основен за духовността закон – умът без чувството по принцип е обречен
да остане пленник на дуалността. Единството за него е непостижим
копнеж.
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 Венера
 В Астрологията – женското начало.
 В Йога – четвърта чакра – Любов.
 В Шахмата – тя е фигурата:

 способна да преминава през препятствията по магичен начин
(прескачайки полета, даже и да са подвластни на останалите фигури);

 способна да осъществи завой – тоест, владееща пречупването на
посоките.

 Марс
 В Астрологията – мъжкото начало.
 В Йога – пета чакра – познание и открития.
 В Шахмата – фигурата, движеща се (също като офицера) праволинейно,

непоколебимо, силно и директно – но, на по-високото ниво на осъзнаване
(по стълбата на чакрите достигнала до пето) вече може да погледне
Целостта – и черните, и белите полета са достъпни за мощта му в равна
степен.

Сравнявайки седемте с петте, виждаме ясно следното: двама липсват. Те са най-
големите за Слънчевата ни система планети – гигантите Юпитер и Сатурн. 

Дотук неколкократно срещнахме известния ни вече принцип пет плюс две. Той може, 
също, да се назове чрез своята инверсия – седем минус две. Поглеждайки към небесните 
тела, виждаме два основни варианта за определяне на двете различни. 

 Тези, разположени в началото
(многократно срещани дотук):

 Тези, разположени в края
(което виждаме в света на шахмата):

 Слънце,
 Луна,
 Меркурий,
 Венера,
 Марс,
 Юпитер,
 Сатурн.

 Слънце,
 Луна,
 Меркурий,
 Венера,
 Марс,
 Юпитер,
 Сатурн.

Нека да се върнем към седморната ни стълбица – поредността на чакрите, за да си 
припомним съответствията на двете последни: 

 Юпитер – ясновидство,
 Сатурн – просветление.

Разбираме защо те нямат място в шахмата. На това ниво вече не би трябвало да се води 
война. Шахът, все пак, е дуална битка – между белите и черните фигури, придвижващи 
се по белите и черните полета. А последните ни две нива са вече над равнището на този 
илюзорен сблъсък. Те са устремени към единството. 
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Знаем, че войната на шахмата е характерна и с още едно ниво – това на пешките. Всяка 
от фигурите на задния ред (символизираща някаква дълбока архетипна определеност) има 
своя „сянка” на предния – в лицето на пешката, стояща пред нея. Така и всяка дълбоко 
архетипна черта в човешкия характер стои зад самия човек, тласкайки го по пътеките на 
илюзорната житейска битка. Разбира се, напълно ни е ясно очевидното: скоро след 
началото на разиграването, пътищата се отделят твърде много от началната позиция. Така 
е и при хората, които – тласкани от някакво желание – скоро се оказват вплетени в борба 
за нещо коренно различно. Обикновено тя е без успех, доколкото едва ли много между нас 
достигат просветлението; всъщност, в края на борбата почти никой не си спомня, че е 
тръгнал – ако не той, то душата му със сигурност – натам. Все пак имаме известен шанс, 
достигайки до края на полето, да издигнем себе си (по избор) до нивото на това, което ни е 
тласкало по тежкия и рисков път към трудно достижимото постигане. 

Нека се завърнем към разглеждания принцип седем минус две, като този път изведем пред 
скоби едновременно и двете в началото, и двете в края: 

 Слънце,
 Луна,
 Меркурий,
 Венера,
 Марс,
 Юпитер,
 Сатурн.

Виждаме, че трите оставащи са: 

 управителите на трите първи знака:
 Марс – Овен,
 Венера – Телец,
 Меркурий – Близнаци;

 символите на трите основни единици в семейството:
 Марс – мъжът,
 Венера – жената,
 Меркурий – детето.

Така разбираме, че те са точно тази символичната тройка, определяща самите нас и 
даваща началото на пътя ни. А светилата и гигантите са, като принцип, нещо друго: 

 светилата се явяват символ на отправна ни точка;
 исполините символизират търсената цел.

Наистина забележителна символика е скрита в тъй загадъчната фигура на царя. Най-слаб 
като възможности за изминаване на път, но същевременно най-силен в избора му – 
ходовете му във всички направления са позволени. 
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Сложните взаимовръзки между Пет и Седем се оказват скрити, твърде често, в най-
неподозирани места. Между тях е енергийната система, служеща за база при протичането 
на един от популярните сред нас флуиди – този на парите. Тоест – счетоводството. 

Счетоводната система, явяваща се удивително еднаква във всички страни по света, е 
базирана върху седем групи от елементи. Те са разпределени по твърде любопитен начин: 

 първите пет стоят в основата на счетоводния баланс (balance sheet),
 последните два стоят в основата на друг, не по-малко важен и основен счетоводен

документ, наречен отчет  за приходи и разходи (profit & loss statement).

Подредени в номерация от седем към едно, те формират следната редица: 

7. Приходи,
6. Разходи,
5. Пари,
4. Разчети,
3. Краткотрайни активи,
2. Дълготрайни активи,
1. Капитал.

Нека се позабавляваме, нанасяйки това в единната ни таблица: 

Счетоводна група Кратко разяснение Небесно тяло 

7. Приходи Входящият поток Сатурн 
6. Разходи Изходящият поток Юпитер 
5. Пари Силата Марс 
4. Разчети Връзките Венера 
3. Краткотрайни активи Малкото Меркурий 
2. Дълготрайни активи Голямото Луна 
1. Капитал Основата Слънце 

Защо двете са в динамика (profit & loss), докато петте са в статика (balance sheet) не 
бихме се заели да разясняваме точно върху тези страници, доколкото акцентът тук е все 
пак друг. Но, съвсем накратко, ще изтъкнем следното: последните две нива – приходите и 
разходите, са специални. Поглеждайки към същността им не е трудно да забележим 
следното: 

 първите пет представляват системата – тоест, самото предприятие;
 последните две олицетворяват входа и изхода – те осъществяват връзката между

системата и нещо по-голямо, намиращо се извън нея и около нея.
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По същия начин, горните две нива в системата на чакрите и най-вече последното – 
просветлението – категорично водят индивида към напускане на сферата на егото, 
поставяйки акцента върху единение с това, което се намира над него и около него. 

Характерно за счетоводната система е следното: 

 създадена е в края на 15-ти век от италианския математик Лука Пачиоли;
 оказва се толкова съвършена, че от възникването си до наши дни не е претърпяла

съществени изменения;
 възприета е навсякъде по света в забележително еднакъв вид.

Поглеждайки назад – към момента на нейното създаване, виждаме следното: 

„Лука Пачиоли (Фра Лука ди Барго) (на италиански: Fra' Luca Bartolomeo de Pacioli) (1445 – 1514 
или 1517) е италиански математик и францискански монах, работил с Леонардо да Винчи. 
Считан е за "бащата на счетоводството", заради въведения от него метод на двустранното 

счетоводство.” 1 

Подчертаването по-горе не е случайно, тъй като името на Леонардо да Винчи (чиито 
разработки стоят в основите на твърде голяма част от човешката наука, култура и 
духовност) не може да бъде подминато незабелязано – независимо къде го срещаме. Нека 
да си спомним как, макар и близо двадесет столетия по-рано, друг посветен и просветен 
основоположник на познанието – Питагор, е вложил принципа Дванадесет в системата 
на темперирания строй, впоследствие оформен като съчетание на диатоника и 
пентатоника. Когато видим някъде как Пет и Седем съчетават и обединяват свойствата 
си – независимо дали едно над друго или едно в друго – твърде често се оказваме стоящи 
пред система, която е създадена от просветени и която преживява вековете като символ на 
съотношения, които носят принципи. 

Говорейки за просветените мислители в човешката история и за огромния им принос към 
разбирането ни за неслучайните числа, достигаме до името на Платон. 

Един от многобройните му и безценни дарове за поколенията е завещан от него като 
истински дълбокото познание за геометрията. Именно той дава дефиницията на петте 
основни триизмерни многостенни фигури, залегнали в основите на мистичната област 
на познанието, наречена сакрална геометрия и познати с името Платонови тела.  

1 Лука Пачиоли (без автор). В: Уикипедия, 2007-2019. https://bg.wikipedia.org/wiki/Лука_Пачоли (посетен на 
13.09.2019) 



Както споменахме, те са пет на брой. Определението им е такова: 

„Платоновите тела (наричани още правилни многостени) са тези многостени, които 
имат еднакви многостенни ъгли и чиито стени са еднакви правилни многоъгълници. 

Съществуват само пет правилни изпъкнали многостена. 

Обяснението е в това, че за многостенен (телесен) ъгъл с n ръба, сборът от ръбните 
ъгли трябва да бъде по-малък от 360 градуса, като ъглите на правилните многоъгълници 
могат да бъдат само 108, 90 и 60 градуса, съответстващи на петоъгълник, 
четириъгълник и триъгълник. Така в един връх на Платоново тяло могат да се срещат 
три петоъгълника, три четириъгълника, и три, четири или пет триъгълника. Поради 
тази причина съществуват само пет Платонови тела (правилни многостени). Така 
подредени, те се наричат:  

 додекаедър (дванадесетостен);
 хексаедър (шестостен), по-често наричан куб;
 тетраедър (четиристен);
 октаедър (осмостен) и
 икосаедър (двадесетостен).” 1

Нека ги разгледаме в детайли: 2 

Платоново 
тяло 

Стени 
Брой 
стени 

Брой 
ръбове 

Брой 
върхове 

Брой стени 
през връх 

Картинка 

Тетраедър триъгълник 4 6 4 3 

Хексаедър 
(куб) 

квадрат 6 12 8 3 

Октаедър триъгълник 8 12 6 4 

Додекаедър петоъгълник 12 30 20 3 

Икосаедър триъгълник 20 30 12 5 

1 Платоново тяло (без автор). В: Уикипедия, 2007-2019. https://bg.wikipedia.org/wiki/Платоново_тяло 
(посетен на 18.09.2019) 
2 Източник на таблицата: пак там. 
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За тайните, които крият шестте стени,  осемте ъгъла и дванадесетте ръба на тялото, 
познато като куб, вече споменахме. Ако в контекста на по-горе казаното (в предния 
раздел) погледнем към значението на тези цифри в музиката, виждаме това: 

 Числото осем отговаря на функциите:
 1 – Тоника,
 2 – втора степен,
 3 – трета степен,
 4 – Субдоминанта,
 5 – Доминанта,
 6 – шеста степен,
 7 – седма степен,
 8 – Тоника – в горната октава, завършек на втория тетрахорд.

 Числото дванадесет отговаря на хроматичните полутонове между тях.

Нека към това добавим и симетрията, заключена в пропорциите на първия от споменатите 
по-горе многостени – тетраедъра. 

Тетраедър: 1 Два тетраедъра, вложени един в друг 
(една от стелациите на октаедъра) 2 

Второто от горните изображения дава наистина основен ключ към твърде много аспекти 
на проявената действителност около нас. Често може да бъде срещнато с названията Stella 
Octangula или Звезден Тетраедър, както и с едно от най-мистериозните – Меркаба: 3 

1 Източник на изображението: Tetrahedron (без автор). В: Wikipedia, 2001-2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Tetrahedron 
(посетен на 18.09.2019) 
2 Източник на изображението: Stellated Octahedron (без автор). В: Wikipedia, 2005-2019. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Stellated_octahedron (посетен на 18.09.2019) 
3 Източник на изображението: Stellation (без автор). В: Wikipedia, 2003-2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Stellation 
(посетен на 18.09.2019) 
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Ако погледнем към горното изображение – Звезден Тетраедър или Меркаба – в 
определен ракурс (отпред и отстрани под ъгъл) ще осъзнаем, че то перфектно се вписва в 
куб. 1 

Именно това е фигурата, която ще отключи много тайни в следващите по-нататък 
разсъждения за триизмерната проекция на музикалната октава.  

Сега, да продължим с числото Пет. 

Както вече неведнъж видяхме, Пет застава пред очите ни по много и различни начини. 
Някои от тях са тези: 

 Четири плюс Едно:
 четирите първоелемента на западния древен мироглед плюс петият, за

който научаваме от източната мъдрост;
 четирите звезди върху китайския символ плюс различната;
 четирите пръста на ръката плюс различния.

 Седем минус Две:
 седемте небесни тела минус двете светила (Слънце и Луна),
 същите тела без двамата гиганти (Юпитер и Сатурн).

 Три плюс Две:
 трите двойни фигури (офицер, кон, топ) плюс двете единични (цар,

царица) в шахмата;
 трите Платонови тела с конструкция, базираща се на триъгълника

(тетраедър, октаедър и икосаедър) плюс двете различни (хексаедър и
додекаедър).

1 Източник на изображението: Stellated Octahedron (без автор). В: Wikipedia, 2005-2019. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Stellated_octahedron (посетен на 18.09.2019) 
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Твърде интересна е, впрочем, връзката между Петте Елемента и Петте тела на 
Платон – дадена ни от самия Платон. В обобщен вид тя звучи така: 

„Правилните многостени стават известни като "петте Платонови тела", тъй като 
Платон обяснява с тях устройството на вселената. Това е направено в съчинения от 
него диалог "Тимей" (IV в. пр.н.е.). Там четирите "стихии" (земя, вода, въздух, огън) са 
представени съответно като състоящи се от кубове, икосаедри, октаедри, тетраедри. 
На оставащия пети многостен, додекаедъра, е приписано представянето на космоса 
като цяло.” 1 

Време е да видим как числото Пет се вписва в друга двойка – заедно с Дванадесет. Да си 
припомним за това: 

Къде тук виждаме Петицата? 

Нека да помислим – как всъщност назоваваме минутите, когато някой ни попита: „колко 
е часът”? 

Гледайки картинката по-горе, без да се замислим, бихме казали: „един и петнадесет”. Да, 
виждаме, че малката стрелка наистина е близо до едно. Голямата, обаче, сочи три. Защо 
решихме, без да се замислим, че ще отговорим на любезно питащия ни с „петнадесет”? 

Обяснението не е сложно. В тълкуването на привичния ни всекидневен инструмент – 
часовника – всяко показание на голямата стрелка (без изключение) се умножава по 
пет. Свикнали сме с това до такава степен, че дори не го съзнаваме. 

Така разбираме, че отношението Дванадесет по Пет е твърде интересно проявление на 
танца между неслучайните числа. Подобно нему е и друго – Пет плюс Седем. Нека да 
погледнем по-отблизо към това, което искат да ни кажат те със своята игра. 

1 Платоново тяло (без автор). В: Уикипедия, 2007-2019. https://bg.wikipedia.org/wiki/Платоново_тяло 
(посетен на 18.09.2019) 
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Пет по Дванадесет  

Веднага се досещаме за квинтовия кръг. Той представлява: 

 система от дванадесет тона,
 подредени през разстояние от пет.

По твърде подобен начин в циферблата на часовника виждаме дванадесет цифри, 
подредени през интервал от пет. Именно затова всяко показание на голямата стрелка, на 
практика, се произнася след неволно (и неосъзнато) умножение на цифрата, която 
виждаме, по множителя пет. 

Има една съществена разлика. 

 Петте диатонични тона в интервала квинта се броят заедно с първия и
последния.

 Последният тон на всяка квинта в кръга се оказва едновременно първи за
следващата. Например – сол е краен тон за квинтата до-сол и едновременно
е начален тон за квинтата сол-ре.

 Така между петте тона на квинтата стоят четири диатонични интервала.
Съответно – ако преброим диатоничните тонове в целия квинтов кръг ще
установим, че са 48 на брой (което е равно на четири по дванадесет).

 Петте деления между всеки две цифри в циферблата на часовника се броят
заедно с първото, но без последното.

 След всяка цифра са разположени пет самостоятелни деления, като
следващата цифра започва от шестото.

 Съответно, минутите в рамките на циферблата са 60 на брой (равно на пет
по дванадесет).

Къде тогава, гледайки клавиатурата, ще видим принципа 5 х 12 в чистия му вид – 
довеждащ ни до резултат 60? 

Отговорът изненадва – в квартовия кръг. За целта, обаче трябва да броим не 
диатоничните тонове, а хроматичните полутонове. Във всяка кварта се съдържат пет 
хроматични полутона. Съответно, общият им брой в 12-те сегмента на кръга е точно 60. 

Какво е, всъщност, квартовият кръг? Всички добре знаем – обърнат квинтов. Така за 
пореден път достигаме до парадокса, с който почва всичко. Ян е Ин в обърнат вид. 
Твърдото е меко, силното е слабо, квинтата е кварта. 

Тук достигаме до нещо твърде важно: частите, в каквото и да е, са винаги с една повече 
от връзките. Това е проявление на танца между четно и нечетно, подаряващ ни играта 
„Добави Едно”. 
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В ежедневието си всеки се е сблъсквал с този тривиален факт, когато е планирал 
отпуската през почивните си дни. Знаем – три дни престой на някое уютно ваканционно 
място означава, че хотелът трябва да се ангажира с две нощувки помежду им.  

Именно по тази причина, за да имаме дванадесет хроматични полутона, най-напред 
трябва да имаме тринадесет тона. Така разбираме, че тонът „до” на горната октава е – 
в еднаква степен – неделима част от долната. И седемте диатонични степени са, по 
неволя, осем – точно колкото са ъглите на куба. Двата тетрахорда, вписвайки се в 
уравнението 2 х 4 са всъщност симетрични, а четвъртото е първо. 

Впрочем, отношенията между квинтата и квартата са характерни и с това:  

 квинтата съдържа седем хроматични полутона,
 квартата (както споменахме по-горе) – пет.

Съотношението на пет плюс седем (вписани в дванадесет) ще бъде наша тема в 
следващия дял, наречен „Диатоника и Пентатоника”. Преди това, обаче, нека 
продължим с пет по дванадесет. 

В източния клон на звездната наука (подарен ни от китайската дълбока древна мъдрост) 
виждаме следното: 

 дванадесет архетипа – известни като „китайски зодии”, всеки от които е с
продължителност една година;

 пет първоелемента – Дърво, Огън, Метал, Земя, Вода – споменати вече тук в
контекста на числото Пет.

Може би не всеки знае, че (изхождайки от горното) базовият цикъл на древната китайска 
архетипна система е с продължителност 60 години. Той се получава точно чрез 
разглежданата тук формула 5 х 12. Навярно всеки е дочувал изрази, звучащи като „Огнен 
Кон”, или пък „Земен Дракон”. Немалко между нас навярно знаят и къде попадат те 
самите в тази скала. Тези качества, получени чрез комбинация на елемент и архетип са 
същото, което е и квинтовият кръг, и циферблата на часовника, и 60-те дъгови минути в 
градусите на окръжността. Отдавна сме прозрели – или поне би трябвало – че всичко е в 
единство. 



Може би всеки се е питал – защо клавишите на пианото са 88? Също така – защо са 
разположени точно в този диапазон – между ла на субконтра и до на пета октава? 

Отговорът не е сложен: това е точният размер на квинтовия кръг. 1 

Както знаем, в нашия дуален свят всичко се изразява чрез двойки. Една от основните 
двойки в музиката се явява тази, наречена мажор и минор.  

И така: 

 между до на контра и до на пета получаваме точните очертания на квинтовия
кръг на мажорните тоналности;

 след това, сваляйки началото малко надолу, достигаме до ла на субконтра – не за
друго, а за да можем, тръгвайки от него, да очертаем по същия начин квинтовия
кръг на минорните тоналности.

 двата кръга, разположени един в друг, определят традиционния обем на
клавиатурата – между ла на субконтра и до на пета.

Всъщност, в клавиатурата на пианото едва ли има нещо случайно. 
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1 Като основа е използвано изображението: Piano Keyboard Clipart (без автор). 
https://www.publicdomainpictures.net/en/view‐image.php?image=44325&picture=piano‐keyboard‐clipart 
(посетен на 20.09.2019) 
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Да си спомним и за най-мистичното от петте Платонови геометрични тела – додекаедъра.1 

Той се състои от: 

 12 петоъгълника,
 всеки от които притежава 5 ъгъла.

Нека се завърнем към определението, дадено му от самия Платон и описано в цитата, 
споменат по-горе в кратките ни размисли върху числото Пет:  

„…На оставащия пети многостен, додекаедъра, е приписано представянето на космоса 
като цяло.” 2 

Част от мистичните свойства на тази фигура се изявяват в следното: измежду петте 
Платонови тела тя се явява най-близка като форма до сферата. 

Както споменахме неведнъж дотук, в сакралната геометрия: 

 линиите изразяват Ян,
 кръговете изразяват Ин.

Навлизайки в света на триизмерните форми, по аналогия достигаме до същото: 

 начупените фигури (многоъгълниците) изразяват вариациите на Ян,
 сферата (триизмерният еквивалент на кръга) изразява съвършенството на Ин.

Додекаедърът е тази фигура, която (измежду правилните многостени) най-плътно се 
доближава до съвършената форма на сферата – осъществявайки, по този начин, връзката 
между заобленото и начупеното. Както виждаме, формулата за това – 5 х 12 = 60 – не ни е 
никак непозната. 

1 Източник на изображението: Nordmann, Arne. Dodecahedron Light Blue. В: Wikimedia Commons, 2006. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dodecahedron_light_blue.svg (посетен на 20.09.2019) 
2 Платоново тяло (без автор). В: Уикипедия, 2007-2019. https://bg.wikipedia.org/wiki/Платоново_тяло 
(посетен на 20.09.2019) 
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Формата на фигурата с пет ъгъла си има още едно интересно свойство: не е възможно да 
бъде наредена мозайка от петоъгълници в равнина.  

За сравнение, всеки би могъл да си представи ясно колко лесно можем да реализираме 
такава мозайка, използвайки шестоъгълници: 1 

Сътворяване на същото чрез петоъгълници се явява начинание, което изначално е 
обречено на неуспех. Опитите за това датират отдавна и стоят в основата на сложното 
изкуство на непериодичните мозайки, по-известни като арабески: 2 

Единственият начин да реализираме поредица, съставена единствено от петоъгълници, е 
да огънем получената фигура в третото измерение.  

След това, единственият начин да завършим започнатото е да вложим 
в нашата фигура точно дванадесет петоъгълника.  

Така разбираме, че формулата 5 х 12 се явява връзка между измеренията. 
Тя е съотношението, което неизменно (макар тихо) не престава да нашепва: 
погледни нагоре. 

1 Източник на изображението: Honeycomb Hexagonal (без автор). http://bg.fs-runwell.org/mosaic/ceramic-
mosaic/honeycomb-hexagonal-ceramic-mosaic-tile.html (посетен на 21.09.2019) 
2 Източник на изображението: Милева, Ваня. Непериодичните мозайки – хаос и ред в забранени 
симетрии. http://nauka.offnews.bg/news/Matematika_18/Neperiodichnite-mozajki-haos-i-red-v-zabraneni-
simetrii_7158.html  (посетен на 21.09.2019) 
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Една от най-характерните особености на съотношението 5 х 12 е тази: 

 то много често се явява два пъти в последователност;
 така получената цялост има следния завършен вид: 2 * 60 = 120.

Нека да погледнем пак към квинтовия кръг. Илюстрираното по-нагоре удвояване чрез 
очертаващите го клавиши на пианото, рисуващи го два пъти като мажорен и като 
минорен, е един от съществуващите варианти. 

Не по-малко интересен е и друг, който е добре познат от учебниците по теория: 
спиралата на тоналностите. Тук виждаме следващото противостоене на дуалности – 
противоположностите вече се явяват не с имената мажорни и минорни, а с други две: 
диезни и бемолни. 

Добре знаем, че тоналностите – въпреки убедителния 12-степенен квинтов кръг – не са 
дванадесет, те са двадесет и четири.  

По твърде сходен начин, часовете в денонощието – въпреки убедителния 12-цифрен 
циферблат на часовника – не са дванадесет, те са двадесет и четири. 

Говорейки за цикли и обединението им в кръгове, виждаме следната закономерност: 

 един затворен кръгов цикъл се дели на две половини,
 всяка от половините му се дели отново, като се оформят четири четвъртини.

Например, движението на Луната се развива по реда на 
добре известните си фази: 1 

 първа половина – от новолуние към пълнолуние:
 новолуние,
 първа четвърт;

 втора половина – от пълнолуние към новолуние:
 пълнолуние,
 последна четвърт.

Подобно е движението на Земята около Слънцето, 
оформящо добре познатите ни четири сезона. 2 

1 Източник на изображението: Moon Phase Chart (без автор). http://laurentlazard.com/media/Moon-Phase-
Chart.html (посетен на 25.09.2019) 
2 Източник на изображението: What Causes Seasons on Earth? (без автор). 
https://www.timeanddate.com/astronomy/seasons-causes.html (посетен на 25.09.2019)  
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Нека спрем вниманието си върху циклите в движението на Луната, тъй като – твърде 
илюстративно – те се оказват построени върху седмицата.  

 Цялостният цикъл – от новолуние до следващо новолуние – трае (с известно
приближение) четири седмици.

 Съответно, всяка от четвъртините му трае (с приближение) една седмица.

Откъде ни е познато това? 

 Посока нагоре:
 квинтов кръг – първи седем:

 фа – до – сол – ре – ла – ми – си;
 квинтов кръг – втори седем:

 фа♯ – до♯ – сол♯ – ре♯ – ла♯ – ми♯ – си♯.

 Посока надолу (абсолютно същото):
 квартов кръг – първи седем:

 фа – до – сол – ре – ла – ми – си;
 квартов кръг – втори седем:

 фа♯ – до♯ – сол♯ – ре♯ – ла♯ – ми♯ – си♯.

Твърде рядко се замисляме, че кръговете всъщност са съставени от 14 части: 

 дванадесет видими,
 две скрити (последните – явяващи се енхармонично повторение на първите).

Върху това ще спрем вниманието си в следващия дял. Играта на дванадесет и 
четиринадесет е удвоено отражение на играта между шест и седем.  

Последната е основополагаща: 

 Шестицата е символ на материята – тя се свързва с
въглерода, основна съставка в телата на всички живи
същества, притежаващ шестоъгълна кристална структура. 1

 Седмицата  е символ на Духа.

Духът е трудно видим зад материята, заела цялото ни полезрение. Седмото е различно – 
като носещият символизъм Седми ден, различен от останалите шест. Когато умножим по 
две, ще видим същото: дванадесетте се виждат ясно, а двете са скрити. 

Играта между Шест и Седем, всъщност, е играта „Добави Едно”. 

1 Източник на изображението: Въглерод (без автор). В: Уикипедия, 2005-2019. 
https://bg.wikipedia.org/wiki/Въглерод (посетен на 25.09.2019) 
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Четните, нечетните. Играта "Добави Едно" 

Лао Дзъ, „Книга за Пътя и Постигането”, част 42: 

Дао роди едното. 
Едното роди двете. 
Двете родиха трите. 
Трите родиха десетките хиляди неща.1 

Всъщност всички размисли, изложени на тези страници, са синтезирани чрез тези стихове. 
Всеобхватният и основополагащ символизъм на великия далекоизточен мъдрец отново ни 
припомня истина, която (някъде дълбоко в себе си) отдавна знаем. 

Пътят (на китайски Дао) може да се назове със следните по детски чисти и кристално ясни 
думи: на която и да си в момента крачка, за да продължиш нататък, добави една. 

Четното число е симетрично. То изглежда съвършено, балансирано, красиво и 
съдържащо като че всичко.  

Играейки играта добави едно – към него, получаваме нечетно. 

Всъщност, играта между четни и нечетни изразява следното: 

 Четни – Ин-полярност – женското начало – съвършенство;
 Нечетни – Ян-полярност – мъжкото начало – стремеж, тежнение, движение.

Разбира се, у всички нас ще видим винаги и двете. Мъжете могат да постигат 
съвършенство, а жените могат да са устремени и активни. Защото, както споменахме 
неведнъж дотук, понятията Ин и Ян са твърде нагледно претворени в двете полукълба на 
човешкия мозък: 

 Дясното се грижи за синтеза на емоциите, интуицията и чувствата.
 То носи в себе си потенциала на съвършения Ин, или на женското начало.

 Лявото се грижи за анализа на мисълта, рационалното съзнание и интелекта.
 То носи в себе си потенциала на активния Ян, или на мъжкото начало.

И както знаем, всеки от нас притежава двете – при това перфектно балансирани като 
размери и пропорции. Това е твърде сходно с начина, по който тризвучието би могло да 
бъде минорно (Ин) или мажорно (Ян), но и в двата случая в състава му ще продължават да 
присъстват всички елементи, характерни за понятието „тризвучие” – основен тон (база), 
терцов (Ин), квинтов (Ян). 

Ако се върнем към играта между четни и нечетни, отразяваща самия път напред, ще 
забележим как в изминалите страници – на практика – разглеждахме най-вече нея.  

1 Лао Дзъ. Книга за Пътя и Постигането. http://www.taiji-bg.com/articles/daoism/d20.htm (посетен на 27.09.2019) 
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Нека си припомним някои от темите, върху които спряхме погледа си: 

 двете (дуалността на Ин и Ян) плюс третото,
 четирите елемента плюс петия,
 шестте енергийни центъра (чакри) в човешкото тяло плюс седмия (различен),
 шестте логически елемента на информатиката плюс седмия (различен),
 шестте дни плюс седмия,
 шестте тона (фа-до-сол, ре-ла-ми) плюс седмия (си),
 шестте цвята (RGB, CMY) плюс центъра (черно / бяло).

Всъщност, всички гореспоменати конфигурации могат да се подредят в следния вид: 

 кръг, съставен от четен брой съставни части;
 център – добавящ едно.

Достатъчно е да погледнем пак към схемата на въглерода,1 спомената в края на 
предходната част, за да съзрем основното: 

 Шест (в периферията) плюс Едно (в центъра), което, умножено по две, дава:
 Дванадесет (периферия) плюс Две (център).

Кръгът, впрочем, често се оказва и с нечетен брой съставни елементи. Това е видимо 
несъответствие. Защо? 

Във всички разглеждани дотук конфигурации видяхме следното: 

 Класическата схема, която е дадена поначало – открито, ясно и общодостъпно – е
тази, при която елементите са подредени в равномерен кръг.

 Скритата схема, която не откриваме нарисувана в източниците – но за която рано
или късно се досещаме – е тази, при която имаме централен елемент.

1 Източник на изображението: Въглерод (без автор). В: Уикипедия, 2005-2019. 
https://bg.wikipedia.org/wiki/Въглерод (посетен на 27.09.2019) 
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Нека си припомним някои от примерите, при които нечетното – поначало дадено в 
нехарактерния за него кръг – впоследствие придобива истинския си вид: 

Седемте цвята в равнопоставеност 
(според класификацията на Нютон) 

Седемте цвята като шест плюс център 
(според модела RGB) 

Лилаво 
Синьо 
Светло синьо 
Зелено 
ЖЖъъллттоо  
Оранжево 
Червено 

Нютон, разбира се, заема видно място сред просветените представители на човечеството. 
Нима не е знаел какво прави? 

Петте елемента в равнопоставеност 
според класическата схема 

Петте елемента  
като четири плюс център 

Древните далекоизточни мъдреци, създали класическата схема, разбира се, са били 
просветени. Нима не са знаели какво правят? 
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В продължение на тези размисли, нека да си припомним още една древна седмица, 
подредена в кръг – Халдейската звезда, претворена също и в Розетата от Плиска, 
даваща ни ключа към тълкуванието на названията на дните в седмицата.  

Нека, заедно с това, я съпоставим с нашата единна схема – едновременно обединяваща 
седемте диатонични степени, седемте небесни тела, седемте енергийни центъра в 
човешкото тяло, седемте логически принципа на програмирането и седемте цвята – която 
изведохме в раздел „Дванадесет”: 

Древните мъдреци, завещали ни символа на Халдейската звезда, разбира се, са били 
просветени. Нима не са знаели какво правят? 

Всички тези модели очертават тенденция, която като че звучи така: 

 виж даденото,
 после потърси недоизказаното,
 и се опитай да намериш центъра, чертаещ път към единението.

Халдейска звезда 
класическа подредба – седем в кръг 

Единна схема 
Обединение на моделите – шест с център 
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Както споменахме още в първите ни редове, заветът на числото Три, което е свещено и 
полагащо начало на живота, може да се изрази нагледно с ясната за възприемане 
поредност: 

 дадено,
 търси се,
 решение.

В древните, безкрайно мъдри източници ние (твърде лековерно) се надяваме, че нашите 
предшественици са ни завещали отговорите – или решенията. Но ако бе така, какво ще 
търсим ние? Има ли училище, в което учениците започват заниманията си от решението? 

Всяка древна схема – както и свещена книга – трябва да се възприема не буквално. Тя е 
вярна, но тя не е отговор – тя е въпрос. Дълбокото ни неразбиране на тази тънка, но 
значима разлика през вековете ни е водело (и води и до днес) към твърде много 
недоразумения и сътресения. 

Търсеното, впрочем, като че е все едно и също – посоката към следващото, неоткрито още 
измерение. Дори когато стигнем до логичен отговор, като например нашата единна схема,  
трябва да сме сигурни, че вярното е не това. Докато схемата е двуизмерна, тя просто 
мести скритото и никога непасващо звено някъде другаде. Защото търсеното винаги е там, 
където не се вижда – не е даже в третото ни измерение, а в следващото. 

Една от вечните задачи пред човечеството е била (и винаги ще бъде) единението на 
Духовността. Нека да погледнем очертанията ѝ в рамките на правилата на играта 
„Добави Едно”, които за пореден път загатват силуета на шестте познати и невидимото 
седмо в центъра. 

Духовността, в дуалния ни свят, се дели на две основни направления – източна и 
западна. Веднага, впрочем, виждаме в това и вечната игра на Ин и Ян. 

 Знаем, че Западът стои в основата на научния прогрес и бурното развитие на
технологиите (Ян, мъжко начало, рационалност, интелект, анализ).

 Обратно на това, Изтокът почита медитацията, единението с природата,
спокойствието, съзерцанието, приемането (Ин, женско начало, интуиция,
сетивност, синтез).



Най-напред, нека да си отговорим на стоящия в основата въпрос – какво точно разбираме 
под Изток и Запад? Отговорът не е труден. 

 Люлката на западната култура е Европа, разпростираща влиянието си и върху
редица други части на света (Северна Америка, Южна Америка, азиатската част на
Русия, Близкия Изток, Австралия).

 Люлката на източната култура са Индия и Китай, които оказват значително
влияние върху своите съседи (Япония, Корея, Тайван, Тайланд, Монголия,
Виетнам, Филипини и др.)

Може би това изглежда като липса на баланс – в географско отношение към Запада 
причислихме територии, разпростиращи се върху пет континента, докато Изтока остава 
(някак скромно) разположен само в част от Азия. 

За да разсеем появилите се съмнения, нека да погледнем към това: 1 

 население на Земята: 7 739 316 000 души (100%), в това число:
 население на Китай: 1 406 700 000 души (18.18%);
 население на Индия: 1 382 941 000 души (17.87%);

 Изток (общо): 2 789 641 000 души (36.05%);
 население на Европа: 745 648 000 души (9.63%);
 население на Северна Америка: 597 789 000 души (7.72%);
 население на Южна Америка: 437 536 000 души (5.65%);
 население на страните от Близкия Изток: 341 922 000  души (4.42%);
 население на Русия (европейска и азиатска част): 146 554 000 души (1.89%);
 население на Австралия и Океания: 41 994 000 души (0.54%);

 Запад (общо): 2 311 443 000 души (29.87%).

Тази твърде бърза и повърхностна калкулация съвсем не е прецизна, като неточността 
всъщност увеличава процентното тегло на Запада – доколкото не са отчетени по-малките 
източни страни (Япония, Корея и т.н.), също така не е отчетена разликата между 
азиатската и европейската част на Русия (поради което част от населението на страната на 
практика се оказва включено два пъти). Трудно е данните да бъдат прецизирани, тъй като 
в използвания тук източник не се съдържа цялата необходима информация, а други 
източници отчитат цифрите към различни моменти от време. Дори и при наличието на 
споменатия малък „бонус” в посока на залязващото слънце веднага разбираме, че по 
отношение на баланса нещата не са такива, каквито изглеждат на пръв поглед. 
Диспропорция има, но тя не е голяма – и всъщност, не клони към Запада. 

Както забелязваме, включените по-горе цифри отразяват приблизително две трети от 
населението на Земята. Оставащата третина е Африка. Така разбираме как – за пореден 
път – поглеждайки дуалността на Двете, неусетно стигаме до Трите. Но сега, нека за миг 
да се завърнем към двойствеността и да се спрем на Изтока и Запада. 

1 Населението на света (без автор). https://countrymeters.info/bg (посетен на 30.09.2019) 
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Ако Изтока отъждествяваме с полярността на Ин, а Запада – с полярността на Ян, то 
забелязваме, че тази диференциация веднага може да се продължи нататък, като всяка от 
половинките се раздели на две отново. 

 В западния свят (Ян) виждаме два основни геополитически центъра:
 Америка – активност, прогрес, технологии – Ян;
 Русия – духовност, култура, традиции – Ин.

 В източния свят (Ин) също виждаме два основни стратегически центъра:
 Китай – активност, прогрес, технологии – Ян;
 Индия – духовност, култура, традиции – Ин.

Това твърде много прилича на начина, добре познат ни от теорията на музиката, по който 
трептящата струна се дели на две, след което – пак на две, оформяйки безкрайната 
поредица на обертоновете. 1 

Нека погледнем първите четири нива на горното изображение. Веднага се досещаме как, в 
разсъжденията върху предходните ни редове, всъщност направихме точно това: 

 отчетохме общата численост на населението на Земята (ниво 1);
 разделихме го на две части – Изток и Запад (ниво 2);
 досетихме се, че те в действителност са три – Изток, Запад, Юг (ниво 3);
 завърнахме се към дуалността и разделихме всяка от половините на две (ниво 4).

1 Източник на изображението: Overtone (без автор). В: Wikipedia, 2002-2019. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Overtone (посетен на 01.10.2019) 
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Че нивата на деление в трептящата ни струна се подреждат чрез визираната схема 
„Добави Едно”, е също заслужаваща внимание особеност.  

Нека, разсъждавайки върху полярностите Ин и Ян, които се делят отново – пак на Ин и 
Ян, да се завърнем и към тази съпоставка: 

Четирите взаимодействия между Не (Ин) и Да (Ян): 

 Схема Не казва Не, тоест – Ин е в състояние Ин – елемент Земя.
 Схема Не казва Да, тоест – Ин е в състояние Ян – елемент Вода.
 Схема Да казва Не, тоест – Ян е в състояние Ин – елемент Въздух.
 Схема Да казва Да, тоест – Ян е в състояние Ян – елемент Огън.

Същото, чрез винаги кристално ясните проекции на информатиката, има този вид: 

Схема Не казва Не – магнитът е изключен. 
 Резултатът е Да – между вход и изход има връзка.

Схема Не казва Да – магнитът е включен. 
 Резултатът е Не – между вход и изход няма връзка.

Схема Да казва Не – магнитът е изключен. 
 Резултатът е Не – между вход и изход няма връзка.

Схема Да казва Да – магнитът е включен. 
 Резултатът е Да – между вход и изход има връзка.

Виждаме как тази систематизация е абсолютно същата – дори по отношение на 
центровете, характеризиращи посоките на Изтока и Запада: 

 Ин е в състояние Ин – центърът на тази комбинация е Индия;
 Ин е в състояние Ян – центърът на тази комбинация е Китай;
 Ян е в състояние Ин – центърът на тази комбинация е Русия;
 Ян е в състояние Ян – центърът на тази комбинация е Америка.

Разбира се, е истина и друго – центровете са не само там. Не трябва да забравяме за 
Близкия Изток, който всъщност се явява извор на западната духовност – това е мястото, 
където са възникнали Библията (Стар и Нов Завет) и Корана. Към центровете ще 
добавим и България – земя на древните мистични Траки, посветени в отговорите на 
вечните загадки много повече от много други посветени. 
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Всъщност, говорейки за така споменатите други центрове, виждаме, че те са характерни 
отново с начина, по който синтезират противоположностите: 

 Близкия Изток – западната част на Изтока;
 България (в по-широк аспект, Балканите) – източната част на Запада.

Веднага се досещаме, че тези две понятия (взети заедно) приличат много на ниво пето в 
схемата на обертоновете. То се добавя към ниво четвърто, без ни най-малко да отрича 
неговата симетрична балансираност. 

Сега – да продължим с картината на тези Шест, които трябва да са Седем. 

По-горе споменахме три от главните духовни магистрали на човечеството – Библия (Стар 
Завет), Библия (Нов Завет), Коран. Не е случайно, че формират Три. Когато видим 
неслучайното число, обикновено то ни казва нещо. 

Те са Трите на Запад. Балансът между Ин и Ян е правило. Къде са Трите в Изтока?  

За да открием съответствията, нека разположим пътищата на духа в единна схема. 
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Има много пътища в духовната история на обществото, но това са магистралите. Те са 
перфектно разположени в симетрия и както става ясно – най-прецизно балансирани.  

Общото за тях е следното: 

 Всяка от двете групи – ляво (Изток), дясно (Запад) – сама по себе си, оформя
свещеното число Три.

 И при двете, средното в Триадата възниква хронологически най-късно.
 Забелязваме – както и във всяка друга симетрична схема – наличието на опозиции

през центъра, оформящи срещуположно симетрични двойки:
 линията Християнство – Индуизъм съвпада с очертанията на опозицията

Монотеизъм – Пантеизъм;
 линията Ислям – Будизъм свързва най-активната и действена част в схемата

с насрещната, която е медитативна, съзерцателна, приемаща;
 линията Даоизъм – Юдаизъм твърде много напомня линията математика –

архитектура – ясно изразена в същността на техните мистични направления
И-Дзин и Кабала, очертавайки взаимодействието между абстракцията и
формата.

Нека да обърнем поглед пак към някои (отново шестоъгълни) постройки, твърде ясно 
очертаващи симетрия с подобна изразност, които неведнъж привличаха вниманието ни на 
предшестващите страници. 

Видно е, че имат център. Както споменахме, „Добави Едно” обикновено изразява своето 
послание чрез следното: 

 към симетричната конструкция на четните числа, перфектно балансирана до
съвършена неподвижност,

 нека да добавим следващото, правейки конструкцията нечетна – по един от тези
начини:

 залагайки го между тях в кръга – с което, както знаем от непасващата
петоъгълна мозайка, си създаваме поредица от казуси;

 поставяйки го в центъра като обединител – символ на стабилност,
свързаност, консенсус, единение и мир.
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Всъщност – именно това, което можем да опишем с думи като свързаност, консенсус, 
единение и мир, би трябвало да е решението на задачата.  

Нека си припомним пак това, което по-нагоре споменахме: всяка древна схема – както и 
свещена книга – трябва да се възприема не буквално. Тя е вярна, но тя не е отговор –  
тя е въпрос.  

Така и всяка от шестте духовни магистрали – трите на Запад, заедно с трите на Изток – 
предоставя на пътуващите светъл, озарен от ярко слънце път към Единението.  

Бихме могли да ги оприличим на шест порти, водещи – макар по шест различни пътя – 
към единствена и обща цел. Всеки, който е прекарал часове в изследване на текстовете на 
старинните свещени книги знае, че обикновено те съвсем не дават наготово отговори. Те 
поставят – всъщност винаги – въпроси. Ще сме отговорили, когато минем през красивите 
врати и стигнем, вече знаейки посоките, до центъра – към който, впрочем, водят всички. 

Какво е Центърът?  
Най-ясен отговор ни дават цветовете. 
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Както знаем от уроците по физика, бялото е сбор от всички цветове, а черното е липса на 
каквито и да било цветове. Центърът е всичко или нищо. 

По твърде сходен начин изобилието и пустотата, безкрайността и празнотата са в 
еднаква степен символ на постигането. 

Нима това е парадокс? Нека помислим. Ако искаме да стигнем някъде, как определяме 
колко път сме минали и колко ни остава? Математически погледнато извършваме най-
проста операция „деление”.  

Например: 

 ако общото разстояние до целта е 100 километра,
 а ние сме изминали 25 километра,

 то казваме, че сме изминали една четвърт. За да разберем това, напълно
несъзнателно извършваме деление, поставяйки изминатото върху общото –
числото 25 е в числителя, а 100 е в знаменателя на уравнението.

Има две стойности, които – както сме учили още в най-ранните училищни години – никога 
не могат да присъстват в знаменателя: 

 безкрайност (всичко),
 нула (нищо).

Това определя простия ни извод: в мига, когато стигнем – независимо дали до всичкото 
ли до нищото – сме стигнали целта. Защото няма как да изчислим оставащия път. 
Точно този парадокс владее мъдрата и стародавна истина, че древният мъдрец и 
малкото дете са съвършени в равна степен.  

Така разбираме, че черното и бялото в централната ни точка са – в еднаква степен – 
символ на постигането, а нюансите на хилядите цветове по пътя отразяват красотата на 
стремежа ни към него.  

Ако – като обобщение – се върнем към играта между четни и нечетни, можем да 
скицираме накратко следното:  

 Четното – Земята – Женското начало – Ин:
 стабилно балансирано, спокойно, съвършено. То е постигнало това, което

търси; то е в равновесие.
 Нечетното – Небето – Мъжкото начало – Ян:

 нестабилно, неспокойно, търсещо. То дири липсващото му, за да постигне
равновесие.

Това е, впрочем, много ясно видимо чрез примера на електричеството. Знаем, че във 
всеки атом положителната зареденост е в протоните, докато отрицателната – в 
електроните. Когато даден атом се лиши от електрон, той става неспокоен – придобива 
положителна полярност, проявявайки активност – като неуморно търси липсващото му. 
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Така разбираме, че Ян-полярността, или с по-прости думи – мъжкото начало – е това, 
което търси нещо липсващо. А Ин-полярността на женското начало е това, което 
притежава търсеното. 

Това веднага води и към следващия извод: 

 Ин-полярността е стабилна и уравновесена; тя се чувства добре в рамките на
нивото, на което се намира.

 Ян-полярността е нестабилна, неудовлетворена и неуравновесена – поради което
следва постоянния стремеж за търсене на пътища към равновесието, твърде често
достигайки до следващи нива.

Така, играта „Добави Едно” е – както всичко друго – с двойна функция. 

 За нечетното – търсещото неспокойно Ян-начало – „Добави Едно” означава:
 превърни се в четно, тоест:

 достигни нивото.
 За четното – стабилното, спокойно Ин-начало – „Добави Едно” е същото, но –

като на игра – обратно:
 стани нечетно, тоест:

 напусни нивото.

Основното предизвикателство пред нас е второто. Имайки предвид, че (както знаем) 
целите в живота на голяма част от хората не стигат по-далеч от оцеляване и 
размножаване, разбираме, че те са постижими. Даже устремените нагоре – към 
познанието и израстването – често падат в същия капан, наречен „удовлетворение”. 
Задачата пред всички нас, която никак не е лесна, е най-вече тази: да напускаме 
достигнатото и да продължаваме напред.  

Именно това и определя факта, че основните системи в темперирания строй са винаги 
базирани върху нечетните числа. Те са: 

 седмица – диатоника,
 петица – пентатоника.

Шестицата на целотонната ни гама, както знаем, е почти неползвана. Макар и съвършено 
балансирана, тя не е търсеното. Музиката е изкуство – еманация на търсещия дух. 
Пътуването е за него винаги по-важно от Постигането. 

Как пътуваме през Седемте на Диатониката и къде се срещаме с Петте, за да намерим 
търсеното в симетричното и балансирано Дванадесет? 
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Пет, Седем, Пентатоника и Диатоника 

Нека най-напред да си припомним дефинициите от учебниците по теория. 

 Диатоника – седем тона, които могат да бъдат подредени по чисти квинти.
 Пентатоника – пет тона, които могат да бъдат подредени по чисти квинти.

Така веднага виждаме основното – пентатониката представлява диатоника, подложена 
на леко коригиране чрез формулата „минус две”. 

 Диатоника:
 фа – до – сол – ре – ла – ми – си.

 Пентатоника:
 фа – до – сол – ре – ла.

Ако добавим диезите, ще видим същото съвсем картинно чрез добре познатата ни, винаги 
присъстваща край нас дуалност – в случая, представена от черно-белите клавиши. 

 Диатоника:
 фа – до – сол – ре – ла – ми – си.

 Пентатоника:
 фа♯ – до♯ – сол♯ – ре♯ – ла♯ – ми♯ – си♯.

Така веднага виждаме, че двете – всъщност – са едно и също. Както, впрочем, са едно и 
също всеки две дуалности. Но в нашия дуален свят сме неизменно свикнали да виждаме 
едната като черна, а обратната ѝ като бяла. 

Казано с други думи: 

 първата подредба – диатониката (белите клавиши) – се явява  основна,
 нейната алтернатива – пентатониката (черните клавиши) – алтерована.

Съответно, взаимодействието им става видимо по два основни начина: 

 в квинтовия кръг те са разположени последователно:
 фа – до – сол – ре – ла – ми – си   /   фа♯ – до♯ – сол♯ – ре♯ – ла♯

 в рамките на октавата те присъстват съвместно, вплетени едно в друго:
 до – до♯ – ре – ре♯ – ми – фа – фа♯ – сол –  сол♯ – ла – ла♯ – си

Така разбираме нещо доста любопитно: квинтовият кръг би могъл да се разглежда като 
широко разположение на октавата. 
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И при двата звукореда степените се движат постепенно на интервал голяма секунда, но 
виждаме две идентични „нарушения” на това движение – при това на едни и същи места. 

Целотонна гама 

Равномерно разпределение 
големи секунди 

Диатоника 

Изключения: 
две малки секунди 
(ми – фа,    си – до) 

Пентатоника 

Изключения: 
две малки терци 

(ре♯ – фа♯,    ла♯ – до♯) 

Забелязваме следното: равномерното движение, характерно за целотонната гама, се 
явява нарушено по два огледални начина: 

 при диатониката – със стесняване на две определени места, на които голямата
секунда се свива до малка;

 при пентатониката – с разширяване на същите две места, на които голямата
секунда се уголемява до увеличена (или погледнато енхармонично – малка терца).

Защо е необходимо това умишлено „опорочаване” на съвършенството на равномерната 
последователна симетрия? 

Тук достигаме до нещо твърде важно: несъвършенството е съвършенство, или казано с 
други думи: недостатъците са предимства. 

Действително, едва ли някога ще спрем с това тъй интересно действие – обединяването на 
противоположности в парадоксални фрази, включващи едната и веднага след това – 
обратната ѝ. 

Недостатъците са предимства? Нека да помислим. Всички познаваме добре една от най-
известните сгради в света – наклонената кула в Пиза. Според някои исторически 
сведения нейният архитект е трябвало бързо да напусне града под страх от сурово 
наказание поради очевидния провал, свързан с тази падаща от само себе си постройка. 
Днес именно този провал носи многомилионни приходи, световна известност и огромно 
число посетители на иначе малкия и с нищо незабележим град в провинция Тоскана. 
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Така виждаме как пропадането на почвата в областта около основите на тази историческа 
постройка се явява причина за диспропорция и именно поради това – причина за редица 
огромни предимства, облагодетелстващи всички хора наоколо ѝ. 

За да разберем по-добре как двете пропадания в областите около фа и до (които 
неслучайно са четвъртото и първото) се явяват източник на огромни предимства за 
всички хора, приютили музиката в своите сърца, трябва да се завърнем към играта между 
четното и нечетното. Защото: 

 при липсата на тази диспропорция – тоест, ако се намираме в целотонната гама –
то нашите дванадесет темперирани хроматични полутона биха се разделили на две
по шест, което е четно число;

 при наличието на тази диспропорция – тоест, когато се намираме в симетрично
огледалните изкривявания на диатониката и пентатониката – то нашите
дванадесет темперирани хроматични полутона вече се делят на пет плюс седем,
които са нечетни числа.

Те са симетрично изкривени – за да може в рамките на цялото балансът да е налице.  При 
диатониката имаме двукратно умаляване, а при пентатониката – двукратно увеличаване 
на базовия интервал голяма секунда.  

Ако чисто математически приравним: 

 базовия интервал на движение – голяма секунда – към числото 1;
 неговия умален вариант – малка секунда – към числото 0,5;
 неговия уголемен вариант – увеличена секунда / малка терца – към числото 1,5;

виждаме, че средното аритметично от двете изкривявания 0,5 и 1,5 е равно на основното 
число 1. Тоест – в рамките на удвоената цялост, наречена „диатоника плюс 
пентатоника”, изкривяване няма.  

А за принципа на удвоената цялост можем да си спомним покрай разгледаните примери 
в раздел „Пет по Дванадесет”– 12-те часа в циферблата на часовника, които всъщност са 
24, както и 12-те тоналности, които всъщност са 24. 

Така разбираме, че в нашия дуален свят – освен всичко друго – дуален се явява и 
основният цикъл. 

Нека си представим неговите две части така: 
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А сега, нека видим очевидното, 

1 2 3

…което изглежда така: 

Виждаме, че в „нагънатото шалче” на октавата: 

 диатониката е всичко, изрисувано в синьо и прочетено в реда „отдолу нагоре –
тези вдясно – тези вляво”;

 пентатониката е всичко, изрисувано в червено и прочетено в същия ред, като – в
добавка – най-горният сегмент, който се припокрива с най-долния, се пропуска;

 целотонната гама е всичко, прочетено от едната (или от другата) страна отдолу
нагоре.

1 Източник на изображението: All Diamonds Cashmere Scarf Grey  (без автор). 
https://www.fraserknitwear.com/all-diamonds-cashmere-scarf-black-cygnet-grey (посетен на 07.10.2019) 
2 Източник на изображението: Ruler Information, Uses, and Types (без автор). 
https://www.inchcalculator.com/ruler-information-uses-types/ (посетен на 07.10.2019) 
3 Източник на изображението: Paper Crafts For Children  (без автор).  
http://www.papercraftsforchildren.com/tag/paper-craft-tutorial/page/3/ (посетен на 07.10.2019) 
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Защо незнайният проектант на системата (който надали е Питагор) е решил, че октавата 
трябва да изглежда така? 

За да си отговорим, нека да се върнем към извода, до който стигнахме в предната част: 

 Ин-полярността е стабилна и уравновесена; тя се чувства добре в рамките на нивото,
на което се намира.

 Ян-полярността е нестабилна, неудовлетворена и неуравновесена – поради което следва
постоянния стремеж за търсене на пътища към равновесието, твърде често достигайки
до следващи нива.

Именно това и определя факта, че основните системи в темперирания строй са винаги базирани 
върху нечетните числа. Те са: 

 седмица – диатоника,
 петица – пентатоника.

Шестицата на целотонната ни гама, както знаем, е почти неползвана. Макар и съвършено 
балансирана, тя не е търсеното. Музиката е изкуство – еманация на търсещия дух. 
Пътуването е за него винаги по-важно от Постигането. 

Така разбираме, че ако за момент забравим симетричната и четна Ин-полярност, изразена 
с формулата 6 + 6 = 12 и решим да се обърнем към несиметричната, нечетна Ян-полярност 
на напълно идентичния ѝ израз 5 + 7 = 12, то в лицето на числата Пет и Седем 
получаваме – без преувеличение – две симетрични и допълващи се пътеки към Небето. Те 
са нечетните числа, чиито център би могъл да бъде връх на пирамида (при Петицата), или 
пък ъгъл на пречупване (какъвто наблюдаваме в Седмицата). 

Самата същност на изкуството ни призовава да поемем към предизвикателния вечен път, 
напускайки – за да я стигнем някога отново – красотата на спокойното постигане. 

Разглеждайки полярностите Ин и Ян, нека да помислим върху следното – дали бихме 
могли да ги отнесем към Пентатониката и Диатониката, определяйки едното като 
Ин, а другото – като Ян. В предходния раздел споменахме следното: 

 културата на Запада е близка до характера на Ян-полярността,
 културата на Изтока се доближава до характера на Ин-полярността.

Заедно с това, знаем: 

 западната музика е традиционно базирана върху диатониката,
 източната музика (по-специално китайската) – върху пентатониката.
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Така, пред нас застава следното логично заключение: 

 диатониката е обвързана с полярността на Ян,
 пентатониката – с полярността на Ин.

Може би мнозина биха изразили мнението – и при това съвсем обосновано – че базирана 
единствено върху изложената тук последователност, нишката на размисли и изводи не е 
достатъчно аргументирана. Действително, така е. Формулите от типа „a=b и b=c, 
следователно a=c” са напълно верни в математиката, но понякога са твърде грешни и 
подвеждащи във философията и естетиката. Затова ще се аргументираме, като погледнем 
пак към същината и характера на двата звукореда в две основни направления: 

 строеж,
 изразност.

Преди това, да се завърнем към трите основни тризвучия: 

 тоника – база и обединение,
 субдоминанта – Ин,
 доминанта – Ян.

Виждаме ясно следното. 

 Тониката носи характер на:
 единство.

 Субдоминанта / Доминанта носят характер на:
 дуалност.

Нека да помислим – възможна ли е въобще дуалността в рамките на пентатониката? 

Говорейки за трите основни тризвучия, най-напред е редно да си спомним определението 
за акорд. Както знаем от теорията на музикалните елементи, то е следното: съзвучие, 
чиито тонове могат да бъдат наредени по терци. След това, нека да си припомним и 
определението за тризвучие – акорд, състоящ се от три тона. 

След това, нека се опитаме да подредим по терци тези тризвучия, които са налични в 
звукореда на пентатониката. За яснота нека да си представяме, че правим това, 
използвайки единствено черните клавиши на пианото. 

Виждаме, че в пентатониката са възможни само две тризвучия с характер на акорд: 

 фа♯ – ла♯ – до♯ (мажорно тризвучие), заедно с двете си обръщения:
 ла♯ – до♯ – фа♯,
 до♯ – фа♯ – ла♯;

 ре♯ – фа♯ – ла♯ (минорно тризвучие), заедно с двете си обръщения:
 фа♯ – ла♯ – ре♯,
 ла♯ – ре♯ – фа♯.
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Това – твърде условно и всъщност само като идея, която няма как да бъде реализирана 
докрай – би могло да бъде донякъде оприличено на следните ладово определени 
диатонични тоналности: 

 фа диез мажор,
 ре диез минор.

Ако си представим, че е така, то: 

 в рамките на условния фа диез мажор отсъства субдоминантовата функция
(тризвучието няма основен тон), също така липсва доминантовата функция
(тризвучието няма терцов тон).

 в рамките на условния ре диез минор отсъства субдоминантовата функция
(тризвучието няма терцов тон), също така липсва доминантовата функция
(тризвучието няма квинтов тон).

Това води до следното – всичко в нашата действителност, което се основава върху 
сложните и интересни отношения на Ян и Ин, облекли цветната премяна на стотиците си 
имена – като например светлина-тъмнина, топлина-хлад, ден-нощ, изгрев-залез, утро-
вечер, мъж-жена, активност-пасивност, стремеж-съвършенство, анализ-синтез, път-
постигане – се оказва липсващо.  

Това означава, че няма действие. Тоест – няма динамика. Ако, наред с всички изброени 
горе противоположности добавим и дуалността динамика-статика, то виждаме как 
пентатониката се оказва звукоред на статиката – защото двете, които създават 
динамиката помежду си, просто липсват. 

Виждаме, че няколко много важни дуалности, върху които се гради представата ни за 
музика, се оказват недостижими – поради липсата на двата тона ми♯ и си♯, която липса 
именно превръща диатониката в пентатоника.  

Измежду липсващите дуалности, по-важните са тези: 

 мажор – минор,
 стабилност – нестабилност,
 тежнение – разрешение.

Именно това определя и факта, че в днешно време (дори в неизчерпаемото богатство на 
съвременното интернет пространство) е изключително трудно да бъде открита автентична 
музика, написана в старинен източен стил и базирана изцяло върху пентатониката. В 
повечето налични примери забелязваме следното: 

 мелодията се движи по петте тона, тоест – в рамките на звукореда на
пентатониката;

 хармонията в същото време се движи по седемте тона, тоест – в рамките на
диатониката, като поради тази причина ясно се чуват и трите основни тризвучия.
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За сравнение, нека да хвърлим поглед и към диатониката. Виждаме добре познатата 
картина: седем степени, в това число известните ни три основни – поради което цялото 
богатство на динамиката (или драматизма, действието, интригата, сюжета, 
отношенията, тежненията) се възцарява пред очите ни. То е същото, което вече тъй 
добре познаваме от дългите ни и пространни разсъждения върху изминалите страници, 
най-вече посветени (всъщност) на числата Три и Седем. 

Дуалността на Субдоминантата и Доминантата е налице, в най-чист вид и 
неподправен блясък. Нещо повече – заглеждайки се по-дълбоко в същността на лада, 
осъзнаваме, че постоянно искаме да я подсилим – и дори успяваме. 

Как постигаме това? Нека погледнем към т.нар. хармонични разновидности на двата ни 
основни лада – мажора и минора. 

 В натуралния минор (Ин) трите основни тризвучия (тоника, субдоминанта,
доминанта) са минорни.

 Така е – но това не ни устройва. Ясно чуваме, че доминантата е силно
изразен носител на отчетлива и ясно доловима Ян-полярна изразност;

 съответно – коригираме, превръщайки минора в хармоничен. И
започва да звучи добре, а ние сме доволни – доминантата ни вече е
мажорна.

 В натуралния мажор (Ян) трите основни тризвучия (тоника, субдоминанта,
доминанта) са мажорни.

 Така е – но това не ни устройва. Ясно чуваме, че субдоминантата е силно
изразен носител на отчетлива и ясно доловима Ин-полярна изразност;

 съответно – коригираме, превръщайки мажора в хармоничен. И
започва да звучи добре, а ние сме доволни – субдоминантата ни
вече е минорна.

Бихармоничните придават допълнителен (и не по-малко колоритен) щрих. Нека си 
припомним как превръщаме хармоничната разновидност на даден лад в бихармонична: 

 в хармоничен минор – добавяме четвърта повишена степен, за да получим
бихармоничен минор;

 както знаем от нашата единна схема, четвърта степен съответства на
Венера, а пета степен – на Марс.

 в хармоничен мажор – добавяме втора понижена степен, за да получим
бихармоничен мажор;

 както знаем от нашата единна схема, втора степен съответства на Луна, а
първа степен – на Слънце;

 и в двата случая нагледно виждаме, че правим все едно и също – сближаваме
дистанцията, като че търсейки докосване на Ин и Ян.
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И така, разбрахме следното – което, впрочем, се усеща повече от ясно, стига само да се 
вслушаме в характера на музиката: 

 в пентатониката поначало няма драматизъм, действие, активност.
 в диатониката, напротив, има и драматизъм, и действие, и активност.

Нека си припомним извода, достигнат в разсъжденията по същия въпрос в предходния 
раздел „Дванадесет”. 

Ясно е, че: 

 Съвършенството ни води в статика – постигайки го, спираме.
 Несъвършенството е винаги в динамика – стремеж към съвършенство.

Оттам: 

 Духът е съвършенство.
 Материята не е. Тя е (добре известно) тленна – тоест, ако спре, загива.

Виждаме релацията: 

 Духът е статика.
 Материята не разполага с избор. Тя трябва да е винаги в динамика.

Първото понякога е спорно. Но да си припомним някои понятия, с които свързваме Духа, като 
например – думичката вечност. В някои езотерични школи като негов синоним ще срещнем и 
понятието Axis Mundi, в превод „Ос на Света” – тоест това, което служи като център за 
въртенето около себе си, но без самото то да се върти. Същото намеква и определението, 
познато ни от източната мъдрост чрез понятието Нирвана – в превод от Санскрит това е: 
„мястото, в което няма ветрове”. 

Нека отнесем това към:  

 Тониката
- Едното (Единството).
- Духът.
- Статиката.

 Субдоминанта/Доминанта
- Двете (Дуалността).
- Материята.
- Динамиката.

Така разбираме, че: 

 пентатониката е в статика – точно така, както Духът е в статика.
 диатониката е в динамика – точно така, както материята е в динамика.
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В тази връзка нека да насочим погледа си към една наистина интересна съпоставка между 
архетипите на пет и седем, вписани в състава на дванадесет. Според забележителния 
съвременен мислител, философ и изследовател на духа Сал Ракели, в света около нас 
съществуват дванадесет ключови нива на развитие, които в синтезиран вид биха могли 
да бъдат резюмирани по следния начин: 1 

1. Нежива природа.
2. Растения.
3. Животни. Хора, завзети от егото.
4. Хора, осъзнали че са такива и потърсили път към духовното.
5. Хора, достигнали просветление.
6. Хора, просветлени.
7. Души.

8-12. Висши нива, за които се знае малко. Ако на седмо ниво душата все още стои като
нещо отделно, тук все повече и повече навлизаме в света на единството. 

Твърде любопитно е третото ниво. Нека да обърнем погледа си пак и към класическите 
седем чакри на индийската старинна мъдрост, чиито първи три нива са тези: 

 първа чакра – живот (оцеляване),
 втора чакра – сексуалност,
 трета чакра – власт, слава, богатство.

Виждаме как хората, достигнали единствено дотам, в представената тук 12-степенна 
стълбица се оказват приравнени към равнище даже не съвсем човешко. Пътят, ако трябва 
да сме точни, почва след това. Ниво четвърто, точно както е и в стълбата на чакрите, е 
ъгъл на пречупване – завой между посоките, които определят същината на понятия като 
Земята и Небето, или на Материята и Духа. 

Нека да се върнем пак и към графичното изображение на звукоредите, известни като 
диатоника и пентатоника – така, както изглеждат в широкото разположение на 
октавата, или в квинтовия кръг. 

Виждаме, буквално, същото: 

 Седемте са долу, движейки се в тъй познатия сюжет.
 За Петте не знаем, всъщност, дали знаем нещо.

1 Ракели, Сал. Послания на основателите. http://www.spiralata.net/biblioteka/kn_bul/sal.zip 
(посетен на 08.10.2019) 
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Завръщайки се към познанието и мъдростта на Йога, забелязваме и друго – твърде сходно 
на разглежданите тук взаимодействия на Пет и Седем сред обгръщащото ги число 
Дванадесет. Става въпрос за енергийните равнища на човека, или казано с 
терминологията на Йога – енергийните тела.  

Според древното учение, човешкото тяло съществува на няколко нива. Физическото тяло, 
което можем да видим с очите си, е първото от тях – то се намира в материалния свят. 
Оттам нататък следват негови проекции – или, казано в стила на информатиката и 
компютрите, синхронизирани копия – които съществуват паралелно, в постоянна връзка 
помежду си. Именно тук е скрит ключът и към успехите на източната медицина, 
акцентираща не върху физическото тяло (както е при западната), а върху висшите 
проекции на същото – които са способни да му повлияят, тъй като са свързани. 

Колко са нивата, или енергийните тела? Тук отговорите на различните учения – твърде 
картинно – се групират около три възможни тези: 

 пет,
 седем,
 дванадесет.

Не е трудно да разберем, че всички са еднакво верни. Те гледат към едно и също – което, 
ако трябва да сме точни, представлява доста ясно изразен еквивалент на октавата. 
Всъщност, в зависимост от гледната точка, различните източници го разглеждат по един 
от следните начини: 

 пентатонично,
 диатонично,
 хроматично.

Хипотезата, която акцентира върху Пет, е основна за Йога и често се среща в 
литературата като „Учението за Петте Коши”.  

Хипотезата, която акцентира върху Седем, също е основна за Йога – но се среща в 
източници, търсещи решенията в дълбочина, добавяйки две към петте по силата на тъй 
добре познатия ни принцип „Пет плюс Две”. 
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Обобщеното изображение на енергийните тела чрез принципа на пет плюс две е 
следното: 1 

Съответно, степените (отвътре навън) могат да бъдат определени по следния начин: 

1. Annamayakosha – физическо тяло;
2. Pranamayakosha – енергийно тяло;
3. Manomayakosha – тяло на ума;
4. Vijnanamayakosha – тяло на разума (висша еманация на ума);
5. Anandamayakosha – казуално (причинно) тяло, осъществяващо връзка с висшите.

Следващите две степени, които са от друг порядък, носят в наименованията си корена 
Атман – което на Санскрит означава Дух. Те се наричат съответно:  

6. Jivatman,
7. Paramatman.

1 Източник на изображението: The Layers of Human Being in Yoga Philosophy (без автор). 
https://coccoon.ca/blog/f/the-layers-of-human-being-in-yoga-philosophy (посетен на 09.10.2019) 



Ясно виждаме наличието на три двойки и един преход:1 

 първо и второ ниво имат отношение към физическото съществуване – първото
като материя, второто – като енергия;

 трето и четвърто ниво имат отношение към менталната дейност – като низша
еманация (с отношение към изпълнението на рутинните задачи) и висша еманация
(с отношение към философията, дълбочината, смисъла, познанието);

 пето ниво е събирателно за четирите под себе си, като заедно с това осъществява
преход към равнището на следващите;

 шесто и седмо ниво представляват еквивалентна двойка, но от висш порядък – без
съмнение, намиращи се вече извън сферата на егото.

Достатъчно е да погледнем пак към пентатониката в очертанията на квинтовия кръг 
(петте диезни и двете невидими), за да се сетим за графичното изображение на същото: 

В рамките на цялата система можем да потърсим следната еквивалентност: 

 диатоника
 седемте в цялостния вид на пълнотата, изразена с формулата пет плюс две;

 хроматика
 същото в удвоен цикъл – защото, както знаем, базовият цикъл твърде често

се явява два пъти;
 пентатоника

 петте (двете остават скрити).

Говорейки за диатониката като Ян, а пентатониката – като Ин, да си припомним нещо 
твърде любопитно. Както знаем:  

 квинтата ( доминанта) представлява проявление на Ян,
 квартата ( субдоминанта) се явява проявление на Ин.

Заедно с това, в рамките на октавата: 

 квинтата (Ян) съдържа седем хроматични полутона,
 квартата (Ин) съдържа пет хроматични полутона.

Съвпадението може да се сметне и като случайно, но едва ли е такова. 

1 Божидар Цветков – беседа, 23.09.2019 г. 
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И така – да обобщим. Взаимодействието на Пет и Седем, изразено в стъпалата на 
развитие, описани от Сал Ракели, е това: 

1. Нежива природа.
2. Растения.
3. Животни. Хора, завзети от егото.
4. Хора, осъзнали че са такива и потърсили път към духовното.
5. Хора, достигнали просветление.
6. Хора, просветлени.
7. Души.

8-12. Висши нива, за които се знае малко. Ако на седмо ниво душата все още стои като
нещо отделно, тук все повече и повече навлизаме в света на единството. 

В рамките на музикалната октава, изразена чрез широкото разположение на квинтовия 
кръг, то проявява качествата си чрез следните еквивалентни съпоставки: 

Диатоника Пентатоника 
Стъпала от първо до седмо Стъпала от осмо до дванадесето 

Запад Изток 
Ян Ин 
Развитие, драматизъм, търсене Спокойствие, красота, доброта 
Път Постигане 
Динамика Статика 
Движение Покой 
Материален свят Духовен свят 

А сега настъпва време да погледнем нещо друго, не по-малко интересно:  
четните числа. 

Къде в геометричната прогресия е скрита силата на Осем? 
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Редицата на обертоновете, бинарността и Осемте Триграми 

Нека да започнем с нещо твърде любопитно. Честотите на тоновете в звукореда, 
измерени във всеобщо възприетата единица-мярка за измерване на честота херц (Hz), се 
движат по доста необичаен начин. Може би мнозина знаят, че при равномерното 
движение нагоре по тоновете на гамата всяко следващо октавово повторение на даден тон 
е съпроводено с удвояване на неговата честота. Това означава следното: нарастване в 
геометрична прогресия. 

Определението за този вид прогресия, поднесено в чистия си математически вид, за много 
хора не би звучало твърде разбираемо. То е следното:  

„Числова редица, в която всеки член след първия се получава, като предходният му се умножи с 
едно и също число q (което число се нарича частно на геометричната прогресия), т.е. bn = bn–1.q 
или q = bn/ bn–1, ако bn–1 ≠ 0”. 1 

За да разшифроваме професионалния език на математиката, нека приведем един далеч по-
разбираем пример: 

„Геометрична прогресия с частно 2 и първи член 1 изглежда така: 1, 2, 4, 8, 16, 32, ...” 2 

В горното изречение, всъщност, е описан най-популярният вид геометрична прогресия, 
при който стойността на всяка следваща стъпка се получава чрез умножение на 
предходната по две. Ако продължим този ред с още няколко стъпки, получаваме това: 

Стъпка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стойност: 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 

Може би мнозина са чували притчата за лековерния владетел и хитрия мъдрец. 
Задълбочавайки се в този любопитен въпрос, можем да прочетем следното:  

„Арабският учен Ибн Халикан, изглежда, е първият автор, който през 1256 разказва историята. 
В нея става дума за великият везир Сиса бен Даир, който бил помолен от индийския крал Ширхам 
да каже каква награда иска за това, че е открил играта шах. Сиса отвърнал на краля: „Ваше 
Величество, бих бил щастлив, ако ми дадете едно зрънце пшеница на първото квадратче от 
игралната дъска на шах, две зрънца на второто, четири на третото, осем на четвъртото и т.н. 
за всичките 64 квадратчета” 3 

Царят се присмял на скромността му – защото не знаел какво го очаква на шестдесет и 
четвъртата стъпка на прогресията. Резултатът, всъщност, едва ли е възможен за 
прочитане, защото се изразява с числото 18 446 744 073 709 551 615. 

1 Системи. Аритметична прогресия. Геометрична прогресия. Редици (без автор). 
http://www.solemabg.com/SamSRP1.htm#gprog (постен на 09.10.2019) 
2 Геометрична прогресия (без автор).  
https://www.matematika.bg/algebra/geometric-progression.html (постен на 09.10.2019) 
3 Пиковър, Клифърд. Книга за математиката. В: Задача за пшеницата и шахматната дъска. 
https://www.economy.bg/history/view/21485/Zadacha-za-pshenicata-i-shahmatnata-dyska (постен на 09.10.19) 
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Пак там, четем нататък: 

„При около 100 зрънца на всеки кубичен сантиметър общият обем на пшеницата на Сиса би била 
около 200 кубични километра. За да се натовари това количество, биха били необходими две 
хиляди милиона железопътни вагона, които ще образуват влак с дължина, равна на хиляди 
пъти обиколката на Земята“. 1 

Така разбираме, че формулата, по която честотите на музикалния ни звукоред нарастват, 
всъщност въобще не е шега. 

За да имаме пред себе си напълно точна информация, нека да погледнем тук. 2 

Клавиш 
(номер) 

Тон, 
октава 

Честота 
(Hz) 

49 a′ 440.00 

48 g♯′/a♭′ 415.30 

47 g′ 392.00 

46 f♯′/g♭′ 369.99 

45 f′ 349.23 

44 e′ 329.63 

43 d♯′/e♭′ 311.13 

42 d′ 293.66 

41 c♯′/d♭′ 277.18 

40 c′ 1-line octave 261.63 

39 b 246.94 

38 a♯/b♭ 233.08 

37 a 220.00 

36 g♯/a♭ 207.65 

35 g 196.00 

34 f♯/g♭ 185.00 

33 f 174.61 

32 e 164.81 

31 d♯/e♭ 155.56 

30 d 146.83 

29 c♯/d♭ 138.59 

28 c small octave 130.81 

27 B 123.47 

26 A♯/B♭ 116.54 

25 A 110.00 

Клавиш 
(номер) 

Тон, 
октава 

Честота 
(Hz) 

73 a′′′ 1 760.00  

72 g♯′′′/a♭′′′ 1 661.22 

71 g′′′ 1 567.98 

70 f♯′′′/g♭′′′ 1 479.98 

69 f′′′ 1 396.91 

68 e′′′ 1 318.51 

67 d♯′′′/e♭′′′ 1 244.51 

66 d′′′ 1 174.66 

65 c♯′′′/d♭′′′ 1 108.73 

64 c′′′3-line octave 1 046.50 

63 b′′ 987.77 

62 a♯′′/b♭′′ 932.33 

61 a′′ 880.00 

60 g♯′′/a♭′′ 830.61 

59 g′′ 783.99 

58 f♯′′/g♭′′ 739.99 

57 f′′ 698.46 

56 e′′ 659.26 

55 d♯′′/e♭′′ 622.25 

54 d′′ 587.33 

53 c♯′′/d♭′′ 554.37 

52 c′′ 2-line octave 523.25 

51 b′ 493.88 

50 a♯′/b♭′ 466.16 

49 a′ 440.00 

1 Пак там. 
2 Piano Key Frequencies (без автор). В: Wikipedia, 2004-2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Piano_key_frequencies  
(постен на 09.10.2019) 
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В гореизложената таблица са посочени честотите на всички тонове, намиращи се в 
диапазона между ла от голяма октава и ла от трета октава. Виждаме следното: 

 всеки от тоновете, при октавовото си повторение в посока нагоре, се оказва с
удвоена честота;

 за яснота, горепосоченото е илюстрирано за тоновете ла чрез оцветяване на
съответните редове;

 останалите интервали също изглеждат по твърде интересен начин, като например:
 интервалът малка секунда, намиращ се между сол диез и ла от първа

октава (най-горните два реда в лявата таблица) има следната стойност:
440.00 - 415.30 =  24.70 Hz;

 същият интервал малка секунда, намиращ се между сол диез и ла от трета
октава (най-горните два реда в дясната таблица) има следната стойност:
1 760.00 - 1 661.22 = 98.78 Hz.

 въпреки, че двата интервала се възприемат от нашия слух напълно
идентично – и в двата случая като малка секунда – забелязваме, че
всъщност се случва нещо съвсем различно: като честота на трептене,
вторият интервал е четири пъти по-голям от първия.

Така разбираме нещо твърде важно: субективното ни усещане за увеличаването на 
височината на тона няма нищо общо с нейното обективно нарастване. 

 Субективно – човешкият слух, по продължение на целия звукоред между ла от
субконтра и до на пета, чува равномерно нарастване на височините в
аритметична прогресия – тоест, движение от типа 1, 2, 3, 4, 5, …

 Обективно – реалните честоти на трептенията нарастват със съвсем различна
стъпка – лавинообразно нарастване на височините в геометрична прогресия –
тоест, движение от типа 1, 2, 4, 8, 16, …

Всъщност, случва се следното. Ако се върнем към това вече познато ни изображение, 
имайки предвид, че всяка стъпка отговаря на интервал октава в звукореда: 

Стъпка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стойност: 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 

 Субективно – човешкият слух възприема нарастването според реда „Стъпка”.
 Обективно – честота на трептенията нараства според реда „Стойност”.
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Твърде интересно е следното: 

Стъпка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стойност: 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 

 В началото, „Стъпка” и „Стойност” се движат напълно изравнено, с еднаква
скорост. Ясно виждаме, че първите две цифри – 1 и 2, на двата реда съвпадат.

 Впоследствие, „Стойност” започва леко да набира скорост, но изпреварването все
още не е особено ясно изразено. Именно това е заблудило древния владетел, който
с леко сърце и твърде охотно е приел „скромното” искане на мъдреца.

 Към края на редицата, при все че тя се състои от само десет стъпки, изпреварването
започва да напомня за предстоящата главозамайващата ескалация. Между стъпки 9
и 10, редът „Стойност” вече се движи 256 пъти по-бързо от реда „Стъпка”. А не
бе никак далеч времето, когато – между стъпки 1 и 2 – те се движеха рамо до рамо,
съвсем изравнени.

Откъде ни е познато това? 

Нека да погледнем към нарастващата крива, характерна за научния и технически прогрес 
на човечеството. За прегледност ще използваме показател, който може да бъде измерен – 
максималната скорост, с която човекът би могъл да се движи. 

За целта можем да използваме следните изходни данни: 

„Каква е максималната скорост, с която човек може да бяга? … Според Марк Дени, 
биолог от Станфорд, лимитът на човешката бързина е 9,48 секунди за 100 метра”. 1 
Преобразувайки това в стандартната единица-мярка за скорост, получаваме 37,97 км/ч. 
Като се абстрахираме от факта, че човек едва ли може да поддържа подобно темпо за 
повече от няколко секунди, все пак ще приемем тази цифра в леко закръглен вид и ще 
определим максималната скорост на човека като приблизително равна на 35 км/ч. 

Продължаваме нататък:  

„Галопът” е движение, при което конят бяга, развивайки скорост до 60 km/h. … 
Опитомяването на коня най-вероятно е започнало в периода около 3500 г. пр.н.е.” 2 И 
така, ще приемем максималната скорост на коня – първото превозно средство в 
историята – като приблизително равна на 60 км/ч, а посоченият исторически момент, в 
който сме се качили на него – като приблизително пет и половина хилядолетия назад. 

1 Каква е максималната скорост, с която човек може да бяга? (без автор). 
https://iskamdaznam.com/questions/kakva-e-maksimalnata-skorost-na-choveka/ (посетен на 11.10.2019) 
2 Кон (без автор). В: Уикипедия, 2004-2019. https://bg.wikipedia.org/wiki/Кон  (посетен на 11.10.2019) 
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След това, преминаваме към следващата стъпка:  

„Решителна крачка към появата на съвременните автомобили с двигател с вътрешно 
горене е направена в Германия – през 1885 г. създателят на компания Mercedes-Benz Карл 
Бенц конструира в Манхайм своята първа триколка. … През 1886 г., независимо от Бенц, 
създателят на Daimler Готлиб Даймлер и конструкторът на двигатели Вилхелм Майбах 
конструират в Щутгарт собствен автомобил. Той е базиран на конска карета с добавен 
двигател и достига максимална скорост от 16 km/h … През 1898 г. е отбелязан първият 
документиран рекорд за скорост на автомобил, 63,14 km/h”. 1  „…И докато през 2007 г. 
Veyron загуби титлата за най-бърз автомобил от SSC Ultimate Aero, то през 2010 г. 
неговата версия Super Sport отново изкачи Bugatti на върха развивайки 
умопомрачителните 429 км/ч.” 2 

Продължаваме нататък:  

„XB-70 е уникално въздушно средство с шест двигателя, които заедно ускоряват 240 000 
килограмовия самолет до скорост над 3000 км/ч … Първият самолет е бил построен 
през 1964 г. ... Само два са били произведени.” 3  

Като финал: 

„Международната космическа станция (МКС) е съвместен проект на пет космически 
агенции … Изграждането на МКС започва през 1998 г. … Една пълна обиколка около 
Земята МКС прави за около 92 минути … Станцията се движи със средна скорост около 
27 743 km/h, извършвайки 15,7 орбити на ден.” 4 

Виждаме нещо, което наистина може да ни накара – много сериозно – да се замислим. 

 В течение на хилядолетия (всъщност незнайно колко) максималната скорост, с
която е можел да се придвижи човек, е била 35 км/ч – осигурена от собствените му
крака.

 Следва лекото „усъвършенстване” преди около 5,5 хил. години – овладяването на
коня, което ни донася исторически напредък. Приблизително двукратен: от 30 – 35
км/ч скоростта „излита” до 60 км/ч. Този отрязък в историята продължава, без
промяна, приблизително пет и половина хилядолетия.

 За 100 (словом, сто) години, скоростта нараства от 60 км/ч до 27 743 км/ч. – или
462 (четиристотин шестдесет и два) пъти.

1 Автомобил (без автор) В: Уикипедия, 2005-2019. https://bg.wikipedia.org/wiki/Автомобил (посетен на 
11.10.2019) 
2 Трифонов, Теодор. Топ 10 на най-бързите автомобили на планетата. 
http://www.autoreview.bg/articles/auto_world/read/461/top-10-na-nai-byrzite-avtomobili-na-planetata/ 
(посетен на 11.10.2019) 
3 Топ 10 на най-бързите самолети в света (без автор). https://www.claimhelp.eu/топ-10-на-най-бързите-
самолети-в-света/ (посетен на 11.10.2019) 
4 Международна космическа станция (без автор) В: Уикипедия, 2005-2019. 
https://bg.wikipedia.org/wiki/Международна_космическа_станция (посетен на 11.10.2019) 
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Всъщност, това нарастване е в пъти по-страховито от нашата, вече изглеждаща ни 
безлична и някак стеснителна „…геометрична прогресия с частно 2 и първи член 1” – 
която наблюдаваме при честотите на музикалните тонове и върху шахматната дъска на 
мъдреца. 

Каква точно прогресия е това, ще кажат математиците. Важен е фактът, че е прогресия – 
тоест понятие, което в развитието на света ни – понякога – се оказва важно повече от 
всичко останало.  

Върху прогресиите ще се спираме пак – неведнъж – по-нататък. Сега, нека да продължим 
с нашата – всъщност – стояща в основите „…геометрична прогресия с частно 2”. 

Тя води към тайнствата на бинарния код. Той, от своя страна, е залегнал в основите на 
компютъра. Главозамайващата и спираща дъха скорост в простора над нас, всъщност, без 
неговото съдействие едва ли би станала някога факт. 

Значението на геометричната прогресия с частно 2 и първи член 1, както всичко друго, се 
оказва описано от мъдрите ни предци още преди хилядолетия. Тази прогресия е залегнала 
в основите на мистичното и безкрайно дълбоко учение с произход от древен Китай, 
носещо името И-Дзин. 

За да навлезем в тайнствата на това древно познание, ще използваме книгата „The Tao of I 
Ching. Way to Divination” („Дао на И-Дзин – път към пророчеството”) с автор Чжоу 
Сунхуа (Jou Tsung Hwa) – един от изявените изследователи на китайската старинна 
култура. 

Да започнем с основното: 

В И-Дзин се работи с два базови графични елемента, които точно отговарят на понятията 
Ин и Ян. Те изглеждат така: 

Ян Ин 
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Това представлява пряко съответствие с понятията едно и нула, стоящи в основата на 
съвременната информатика и кибернетика. 

1 Ян 
0 Ин 

Една от първите комбинации на тези два архетипа, завещана ни в древните текстове, се 
нарича Четирите Символа. Тя изглежда така: 

В литературата това често се илюстрира с помощта на следните сравнителни съпоставки:1 

1. Съпоставка със символа на Ин и Ян

2. Съпоставка с четирите сезона 3. Съпоставка с фазите на Луната

4. Декартова координатна система 5. Кръгова диаграма

1 Изображения: Jou Tsung Hwa. The Tao of I Ching - Way  to Divination. Scottsdale: Tai Chi Foundation, 2000, p. 24-25. 
https://epdf.pub/the-tao-of-i-ching-way-to-divination.html (посетен на 12.10.2019) 
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За правилното разшифроване на цифровата поредица, оформяща се между Ин и Ян (или 
едно и нула), трябва да знаем следното: линиите се четат отдолу нагоре.   

Например тук: 

0  1  0  1 
0  0  1  1 

ще прочетем всеки елемент отдолу нагоре по следния начин:   0-0,   0-1,   1-0,   1-1,  или: 
Ин-Ин,     Ин-Ян,     Ян-Ин,     Ян-Ян. 

Виждаме пълно съвпадение с вече познатите ни проявления на числото Четири, които 
наблюдавахме в предходните раздели. Както знаем, Четири осигурява моста между 
базовото число Три и тъй съществените му надстройки Седем и Дванадесет чрез двете 
действия на аритметиката – събиране и умножение, така:  3+4=7 и след това:  3х4=12.  

Например – спомняме си следното, изведено в раздел Дванадесет във връзка с 
логическите елементи на кибернетиката и информатиката: 

…Колоните са ясни, но сега е време да отправим поглед и към редовете. Те са четири – поради 
простата причина, че числото четири е точният, единствено възможен брой на 
комбинациите, възможни между единицата и нулата в първите две колони. 

Духовност Кибернетика Първи две колони 
дадено / търси се, еднакви 
в шест от елементите

Характер 

Земя 
Действие
Реализация 

X1 X2 Y 
0 0 0 Ин - Ин Абсолютен Ин 

Вода 
Творение
Проект 

X1 X2 Y 
0 1 0 Ин - Ян Ин с елемент на Ян 

Въздух 
Формиране
Принцип 

X1 X2 Y 
1 0 0 Ян - Ин Ян с елемент на Ин 

Огън 
Еманация
Идея 

X1 X2 Y 
1 1 1 Ян - Ян Абсолютен Ян 



Може би никога няма да престанем да се удивляваме на съвпаденията между мъдростта на 
древните учения и най-съвременните техни проявления в научния прогрес и технологиите. 

Да се завърнем и към следващия щрих, пак там: 

Къде сме виждали това? 
Да си припомним древната кабалистична мъдрост: 

Древно име Превод Тълкуване 

Ацилут Еманация Идея 
Брия Формиране Принцип 
Йецира Творение Проект 
Асия Действие Реализация 

Разбираме, че в схемата на шестте духовни пътя на човечеството, поделени между Изтока 
и Запада, посоките на И-Дзин и Кабала неслучайно се оказват в обща линия.  

Да си припомним и това: 

Четирите взаимодействия между Не (Ин) и Да (Ян): 

 Схема Не казва Не, тоест – Ин е в състояние Ин – елемент Земя.
 Схема Не казва Да, тоест – Ин е в състояние Ян – елемент Вода.
 Схема Да казва Не, тоест – Ян е в състояние Ин – елемент Въздух.
 Схема Да казва Да, тоест – Ян е в състояние Ян – елемент Огън.

Същото, чрез винаги кристално ясните проекции на информатиката, има този вид: 

Схема Не казва Не – магнитът е изключен. 
 Резултатът е Да – между вход и изход има връзка.

Схема Не казва Да – магнитът е включен. 
 Резултатът е Не – между вход и изход няма връзка.

Схема Да казва Не – магнитът е изключен. 
 Резултатът е Не – между вход и изход няма връзка.

Схема Да казва Да – магнитът е включен. 
 Резултатът е Да – между вход и изход има връзка.

Така разбираме, че знанието на противоположните в пространството посоки изток–запад, 
както и на противоположните във времето съвременност и древност, винаги е било 
вплетено в единство. 
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Да продължим с И-Дзин. Следващата стъпка, която мъдреците са ни завещали – и която в 
същността си е чисто математическа – се изразява в добавяне на още едно ниво към вече 
познатата конфигурация. 

Става дума за следното: 

Тук, както виждаме, нивата са две, като не трябва да забравяме, че се броят отдолу нагоре.  

Виждаме, че при наличието на две нива, тези четири конфигурации представляват 
точният, единствено възможен брой на комбинациите, възможни между единицата 
и нулата. 

Какво ще стане, ако нивата станат три – като задачата отново ще е същата, тоест – да 
разположим в тях всички възможни комбинации на единицата и нулата?  

Резултатът ще е този: 

Броят на възможните комбинации е вече осем.  
Именно това са прочутите осем триграми на древното източно учение И-Дзин. 

В литературата четем следното: 

„Според историята на И-Дзин, еволюцията на триграмите е започнала при първия 
китайски император Фу Си (2953 – 2838 г. пр. н. е.) … Той създава Осемте Триграми – 
метод на общуване с духовния, невидим свят и в същото време – начин за връзка с всичко 
в пределите на видимото. Той е използвал триграмите, за да представи нагледно образ 
на всички обекти в нашия тримерен свят и взаимовръзките между тях.” 1 

1 Jou Tsung Hwa. The Tao of I Ching - Way  to Divination. Scottsdale: Tai Chi Foundation, 2000, p. 27-28. https://epdf.pub/the-
tao-of-i-ching-way-to-divination.html (посетен на 12.10.2019) 

Ниво 2 0  1  0  1  
Ниво 1 0 0  1  1  

Ниво 3� 0 1 0 1 0 1 0 1 
Ниво 2� 0 0 1 1 0 0 1 1 
Ниво 1� 0 0 0 0 1 1 1 1 
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За да е по-ясно, нека да оцветим Ин и Ян с различен цвят. 

Ниво 3 0 1 0 1 0 1 0 1 
Ниво 2 0 0 1 1 0 0 1 1 
Ниво 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

Гледайки хоризонтално, виждаме следното. 

 В началото е Ин (първата триграма отляво надясно е трикратен Ин).
 Ниво 1 се състои само от два раздела – четири пъти Ин и четири пъти Ян –

напомняйки база, обобщение, генерално изложение на всеобщата дуалност.
 Ниво 2 е фрагментирано на два пъти по-малки блокове – всеки от блоковете на

ниво 1 тук се явява разделен на две.
 Ниво 3 е фрагментирано още веднъж – и пак на два пъти по-малки блокове спрямо

предходното.

Запознатите с математиката и информатиката отдавна се досещат, че това – съвсем 
дословно – представлява графично изображение на двоичен код. 

Нека накратко да разгледаме начина, по който се образуват двоичните числа. 

Знаем, че в ежедневието си работим с десетична бройна система, която съдържа следните 
десет базови цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

От друга страна, компютрите работят с двоична бройна система – и тя се оказва най-
подходящата за тях, тъй като е отражение на великата дуалност на числото Две, върху 
която целият ни свят е изграден. По същия начин, тази дуалност изгражда компютъра, 
тоест – модела на нашия свят. Двоичната система съдържа две базови цифри: 0, 1. 

Когато приравняваме десетични към двоични числа, следваме точно определена методика. 
В началото е лесно: 

Десетично число Двоично число 
0 0 
1 1 

Дотук нямаме проблеми, тъй като първите две числа, 0 и 1, се съдържат и в двете системи. 
След това, обаче, се оказваме пред казус – в двоичната система липсва число 2.  

За да продължим съответствието, имаме само един изход – добавяне на ново ниво. 

Какво правим, когато в нашето нормално десетично броене стигнем до числото 9? 
Всъщност, точно същото – добавяме ново ниво. От 0 до 9 нивото е едно, тоест – числата 
са едноцифрени. За да запишем следващото число 10, добавяме ниво – или казано с други 
думи, разред – и те стават двуцифрени. 
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Тук стигаме до същия казус. Едноцифрените числа в двоичния код, които са 0 и 1, 
свършиха. За да изпишем числата 2 и 3, трябва да добавим втори разред. 

Десетично число Двоично число 
0 0 
1 1 
2 10 
3 11 

Да, но числата и във втория разред свършиха. Какво правим по-нататък? Точно това, 
което в десетичното броене правим, когато достигнем до 99. Тоест – добавяме трети 
разред. И получаваме това: 

Десетично число Двоично число 
0 0 
1 1 
2 10 
3 11 
4 100 
5 101 
6 110 
7 111 

Достигнахме до момента, когато и третият разред свърши. За да продължим – както бихме 
направили и в десетичната система, достигайки до 999 – добавяме четвърти разред. 

Десетично число Двоично число 
0 0 
1 1 
2 10 
3 11 
4 100 
5 101 
6 110 
7 111 
8 1000 
9 1001 

10 1010 
11 1011 
12 1100 
13 1101 
14 1110 
15 1111 
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Сега, нека направим нещо просто. Да се върнем отново към предпоследната таблица, в 
която нивата (разредите) бяха три. За прегледност ще добавим предшестващи нули на 
първите няколко числа. Точно както и в десетичната система, предшестващите нули не 
изменят с нищо самото число – както знаем, числата, изписани като 1, 01 и 001, все са 
равни на числото едно.  

Получаваме следното: 

Десетично число Двоично число 
0 000 
1 001 
2 010 
3 011 
4 100 
5 101 
6 110 
7 111 

И – може би с изненада – установяваме, че без да искаме получихме точно 
съответствие на осемте триграми. Познатата ни вече конфигурация, която 
произхожда от китайския император Фу Си, живял почти три хилядолетия преди Христа, е 
абсолютно същата – като трябва да не забравяме, че стойностите се четат отдолу нагоре 
и да не обръщаме внимание на факта, че дизайнът е хоризонтален. 

Разбира се, това отдавна е забелязано от мнозина изследователи. Например, в използвания 
от нас източник виждаме следната сравнителна таблица (в която прекъснатата линия е 
приета като единица – въпрос на тълкувание, който не променя принципа): 1 

1 Изображение: Jou Tsung Hwa. The Tao of I Ching - Way  to Divination. Scottsdale: Tai Chi Foundation, 2000, p. 31. 
https://epdf.pub/the-tao-of-i-ching-way-to-divination.html (посетен на 12.10.2019) 

Ниво 3 0 1 0 1 0 1 0 1 
Ниво 2 0 0 1 1 0 0 1 1 
Ниво 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Ето още две съпоставки, които нагледно илюстрират характера на Осемте Триграми като 
логична, стройна, съвършена – и същевременно поднасяща редица философски отговори – 
цифрова поредица: 1 

Осемте Триграми като блокова схема 

Осемте Триграми като проявления на Ин и Ян 

1 Изображения: Jou Tsung Hwa. The Tao of I Ching - Way  to Divination. Scottsdale: Tai Chi Foundation, 2000, p. 28. 
https://epdf.pub/the-tao-of-i-ching-way-to-divination.html (посетен на 12.10.2019) 
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Едно от най-интересните подреждания на триграмите, завещано ни още от древността, е 
следното, разполагащо ги върху пръстите на ръката: 1 

Тук виждаме линия, твърде напомняща на вече познатото ни „нагънато шалче” на 
музикалната октава – в средата на редицата посоката на движение се обръща. Това води 
до един наистина забележителен ефект: стават видими опозициите между 
триграмите. Забелязваме, че всяка триграма, разположена в горната част на даден пръст, 
се явява точна опозиция  на тази, разположена в долната. 

Нещо любопитно – номерата на опозиционните триграми водят към обръщенията на 
интервалите: кварта-квинта, терца-секста, секунда-септима, прима-октава. 

Същото, изобразено в кръг и обвързано с опозициите на посоките в света и 
опозицията между Ин и Ян, виждаме тук, съпроводено със следния коментар: „…това 
подреждане, наречено Сян Тян, се приписва на самия император Фу Си”. 2 

1 Изображение: Jou Tsung Hwa. The Tao of I Ching - Way  to Divination. Scottsdale: Tai Chi Foundation, 2000, p. 30. 
https://epdf.pub/the-tao-of-i-ching-way-to-divination.html (посетен на 12.10.2019) 
2 Изображение и текст: Jou Tsung Hwa. The Tao of I Ching - Way  to Divination. Scottsdale: Tai Chi Foundation, 2000, p. 32. 
https://epdf.pub/the-tao-of-i-ching-way-to-divination.html (посетен на 12.10.2019) 
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Тук стигаме до нещо твърде важно – връзката между: 

 Осемте Триграми,
 честотите на музикалните тонове,
 натуралния звукоред.

Тази връзка преминава през селенията на геометричната прогресия. 

Къде в бинарния код на Осемте Триграми виждаме геометричната прогресия? 
Наблюдателните читатели може би вече са забелязали следното: 

Десетично число Двоично число Нарастване 
0 000 

2 
4 

8 

1 001 
2 010 
3 011 
4 100 
5 101 
6 110 
7 111 

Местата, на които разредността на числото се увеличава – тоест, числото става 
двуцифрено, трицифрено и т.н. – са разположени в геометрична прогресия.  

 Границата между едноцифрените и двуцифрените числа заема място
непосредствено след втората позиция.

 Границата между двуцифрените и трицифрените числа заема място
непосредствено след четвъртата позиция.

 Границата между трицифрените и четирицифрените числа заема място
непосредствено след осмата позиция.

За да видим последната граница по-ясно, нека да продължим таблицата до 
шестнадесетата позиция – която неслучайно се явява и всеобщо възприетия в 
музикалната теория брой на обертоновете, които отчитаме като съществени, когато 
говорим за натуралния звукоред. 



Десетично число Двоично число Нарастване 
0 000 

2 
4 

8 

16 

1 001 
2 010 
3 011 
4 100 
5 101 
6 110 
7 111 
8 1000 
9 1001 

10 1010 
11 1011 
12 1100 
13 1101 
14 1110 
15 1111 

В света на компютрите отдавна сме свикнали със следните изрази: 

Може би много често сме се питали следното – защо, всъщност, в компютърния свят 
всички най-важни числа се оказват кратни на осем?  

Отговорът не е сложен – това е основно число, което се явява база за една от най-
важните пропорции в света около нас. Така разбираме, че то – по най-естествен начин – 
се оказва базово и за компютъра – или модела на света, който ние най-непринудено 
използваме в рутинното си ежедневие. 

И така – настъпва времето да се насочим към редицата на обертоновете. 

Нека да погледнем пак към таблицата, съдържаща честотите на музикалните тонове в 
диапазона между ла от голяма октава и ла от трета октава. 

Знаем, че обертоновете на избрания като база тон (ла от голяма октава) са следните: 

Ла – ла – ми – ла1 – до♯ 1 – ми1 – сол1 – ла2 – си2 – до♯ 2 – ре♯ 2 – ми2 – фа2 – сол2 – сол♯ 2 – ла3 
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 RAM-паметта на компютъра е 8 гигабайта, но настъпва време да я надградим до
16 гигабайта, а защо не до 32, или пък до 64?

 Твърдият диск на компютъра е 256 гигабайта, но настъпва време да го надградим
до 512, а защо не до 1024 (един тербайт) или 2048 (два терабайта)?
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Нека да ги нанесем в таблицата,1 като за по-голяма яснота ще ги отбележим по следния 
начин: 

 обертоновете – с оранжев цвят,
 тези от  тях, явяващи се октавови повторения на основния – с тъмносив цвят.

Клавиш 
(номер) 

Тон, Октава, 
Обертон 

Честота 
(Hz) 

49 a′ 4 440.00  

48 g♯′/a♭′ 415.30 

47 g′ 392.00 

46 f♯′/g♭′ 369.99 

45 f′ 349.23 

44 e′ 3 329.63 ≈ 330 

43 d♯′/e♭′ 311.13 

42 d′ 293.66 

41 c♯′/d♭′ 277.18 

40 c′ 1-line octave 261.63 

39 b 246.94 

38 a♯/b♭ 233.08 

37 a 2 220.00  

36 g♯/a♭ 207.65 

35 g 196.00 

34 f♯/g♭ 185.00 

33 f 174.61 

32 e 164.81 

31 d♯/e♭ 155.56 

30 d 146.83 

29 c♯/d♭ 138.59 

28 c small octave 130.81 

27 B 123.47 

26 A♯/B♭ 116.54 

25 A 1 110.00  

Клавиш 
(номер) 

Тон, Октава, 
Обертон 

Честота 
(Hz) 

73 a′′′ 16 1 760.00 

72 g♯′′′/a♭′′′ 15 1 661.22 ≈ 1650 

71 g′′′ 14 1 567.98 ≈ 1540 

70 f♯′′′/g♭′′′ 1 479.98 

69 f′′′ 13 1 396.91 ≈ 1430 

68 e′′′ 12 1 318.51 ≈ 1320 

67 d♯′′′/e♭′′′ 11 1 244.51 ≈ 1210 

66 d′′′ 1 174.66 

65 c♯′′′/d♭′′′ 10 1 108.73 ≈ 1100 

64 c′′′3-line octave 1 046.50 

63 b′′ 9 987.77   ≈  990 

62 a♯′′/b♭′′ 932.33 

61 a′′ 8 880.00 

60 g♯′′/a♭′′ 830.61 

59 g′′ 7 783.99 ≈ 770 

58 f♯′′/g♭′′ 739.99 

57 f′′ 698.46 

56 e′′ 6 659.26 ≈ 660 

55 d♯′′/e♭′′ 622.25 

54 d′′ 587.33 

53 c♯′′/d♭′′ 5 554.37 ≈ 550 

52 c′′ 2-line octave 523.25 

51 b′ 493.88 

50 a♯′/b♭′ 466.16 

49 a′ 4 440.00 

При тълкуването на горното следва да се абстрахираме от леките приближения 
(закръгляния), които – знаем от учебниците по теория – стават толкова по-големи, колкото 
по-високи са обертоновете, като най-силно изразени са при: 7-ми, 11-ти, 13-ти, 14-ти. 2 

1 За основа е използвана таблицата: Piano Key Frequencies (без автор). В: Wikipedia, 2004-2019. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Piano_key_frequencies (постен на 12.10.2019) 
2 Хаджиев, Парашкев. Елементарна теория на музиката. София: Музика, 1980, с. 6. 
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Сега, нека да нанесем в две редици само шестнадесетте обертона и техните 
честоти, получени след закръглянето им:  

Ла ла ми ла1 до♯1 ми1 сол1 ла2 си2 до♯2 ре♯2 ми2 фа2 сол2 сол♯2 ла3 
110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100 1210 1320 1430 1540 1650 1760 

Виждаме нещо, което – в голяма част от случаите – не е записано в учебниците по теория. 

 Редицата на обертоновете очертава аритметична прогресия – тоест, движение от
типа 1, 2, 3, 4, 5 …

 Тези от тях, които се оказват октавово повторение на основния, очертават
геометрична прогресия – тоест, движение от типа 1, 2, 4, 8, 16, …

В горния пример с обертоновете, построени върху ла от голяма октава това се вижда 
сравнително добре – но все пак не е докрай прегледно поради факта, че базовият тон 
започва от стойност 110 и всяка следваща стъпка се явява пак през интервал 110.  

За да стане съвсем ясно видимо, ще конструираме аналогична поредица от съотношения, 
която започва от 100 и се придвижва през 100.  

Тя би изглеждала така: 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 

Нека да си спомним и тази нагледна съпоставка между аритметичната прогресия и 
геометричната прогресия, чрез която установихме как субективното ни усещане за 
увеличаването на височината на тона няма нищо общо с нейното обективно нарастване: 

Стъпка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стойност: 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 

Разбираме следното: 

Обертоновият ред – или натуралният звукоред – е това, което осъществява 
живителната връзка между:  

 Стъпка и Стойност, или:
 аритметичната прогресия и геометричната прогресия, или:
 субективното ни усещане за интервал и обективното измерение на процесите –

протичащи в рамките на същия интервал.



191 

Нека, връщайки се пак към осемте триграми и бинарния код, да си припомним къде се 
намираха там позициите с номера 2, 4, 8, 16, 32, 64, …  

Тъй като тази поредица е всъщност безкрайна, нека отново да спрем до 16. 

Виждаме, че: 

 числата 2, 4, 8, 16, … – или, иначе казано, всяка следваща горна октава,
 се оформят там, където добавяме ново ниво, или с други думи – нов разред,

увеличавайки цифрения размер на числото.

Ако се върнем към разгледания по-горе пример с научно-техническия прогрес, очертан 
чрез максимално постижимите скорости на движение в различни епохи, виждаме 
следното. 

 Ниво Земя:
 скорост на човека – около 30-35 км/ч;
 скорост на коня – около 60 км/ч;
 скорост на автомобила – около 450 км/ч.

 Ниво Небе:
 скорост на самолета – около 3 000 км/ч.

 Ниво Космос:
 орбитална скорост – приблизително 27 500 км/ч.

Десетично число Двоично число Нарастване 
0 000 

2 
4 

8 

16 

1 001 
2 010 
3 011 
4 100 
5 101 
6 110 
7 111 
8 1000 
9 1001 

10 1010 
11 1011 
12 1100 
13 1101 
14 1110 
15 1111 
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Сега, да си представим два абсурдни примера. 

 Нека се опитаме, върху земята, да развием скорост 3 000 км/ч.
 Нека се опитаме, в атмосферата, да развием скорост 27 500 км/ч.

В първия случай: 

 Нямаме никакъв шанс да се задържим върху земята. Политането на автомобила
(тоест – апарат, който все пак не е летателен) ще се случи много по-рано от
визираните 3 000 км/ч, довеждайки до катастрофа с доста сериозни последици.

 Дори и да предположим, че – с помощта на някакви гениални разработки в сферата
на аеродинамиката – успеем да удържим автомобила на земята, можем да си
представим колосалното натоварване върху конструкцията – окачване, трансмисия
и т. н. – което, ако трябва да бъде понесено от машината, би изисквало влагането на
неразумно големи инженерни усилия и огромни финансови средства.

 Разходът на гориво би бил предизвикателство за въображението.

Във втория случай: 

 Нямаме никакъв шанс да се предпазим от прегряването, предизвикано от триенето
с въздушните слоеве. Самозапалването на апарата ще се случи много по-рано от
визираните 27 500 км/ч.

 Дори и да предположим, че – с помощта на някакви гениални разработки в сферата
на охладителните системи – успеем да предотвратим разтапянето на самолета,
можем да си представим колосалното натоварване върху конструкцията – което,
ако трябва да бъде понесено от машината, би изисквало влагането на неразумно
големи инженерни усилия и огромни финансови средства.

 Разходът на гориво би бил (меко казано) предизвикателство за въображението.

След това, вече навлизайки в реалността, достигаме до третия случай. 

 Визираната скорост от 27 500 км/ч се постига чрез:
 нулев разход на гориво – двигателите се включват рядко и само при нужда;
 нулево съпротивление – няма триене нито със земя, нито с въздух;
 нулево натоварване за конструкцията;
 нулев риск от катастрофа – разбира се, ако всички изчисления са

направени безпогрешно, при което бихме се радвали на една вечна орбита
около Земята, наподобяваща тази на естествения ни спътник.

Тази кратка игра на представите ни доведе по най-пряк път до основния извод: 

Смяната на нивото представлява качествена промяна – несравнима и недопустима 
според нашите мерки, представи и планове в рамките на предходното (старо) равнище. 
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Точно това, във философски план, всъщност е посланието на Осемте Триграми: 

 представата ни за Ян и Ин – които могат да бъдат изразени и чрез
противоположности, при избора между които възприемаме едната като негативна –
Добро-Лошо, Вярно-Грешно, Правилно-Неправилно, Възможно-Невъзможно –
и върху нестабилната основа на които, обичайно, съдим;

 се променя качествено при всеки преход към ново ниво. Така, че:

 това, което на предходното ниво ни е изглеждало дуално, вече е единно.

Също така: всяко следващо ниво е много по-значително като размер от предходното. 
Достатъчно е да си представим как, в изображението горе, добавяме ново базово ниво под 
съществуващите. След това, да си представим как то съдържа осем пъти Ин, а 
симетричните му осем Ян излитат вдясно от разписаните очертания на листа ни – 
превръщайки го в два пъти по-голямо от предишното. 

След това – да си представим предстоящото развитие към следващото. 

Така разбираме есенцията на посланието: 

1. Ин и Ян, започващи като Дуалност, винаги достигат до Единство.
2. Единството не е уеднаквяване. То е пренасяне на Ин и Ян към следващо ниво.
3. Пътят на Дуалността, която осъзнава своето Единство, е безкраен.

Ниво 3 0 1 0 1 0 1 0 1 
Ниво 2 0 0 1 1 0 0 1 1 
Ниво 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Нека да погледнем някои детайли, свързани със седемте логически елемента на 
информатиката / кибернетиката. Най-напред, да си припомним обобщения им изглед: 

В контекста на познатата ни вече древна мъдрост на системата И-Дзин, даряваща ни 
знанието за Осемте Триграми, с най-голяма изненада забелязваме следното: 

 всеки ред в гореизложените таблици на шестте логически елемента (без принципно
различния седми елемент „Не”) представлява триграма;

 броят на редовете е двадесет и четири – шест елемента по четири реда;
 всяка от осемте древни триграми е представена точно три пъти (3 х 8 = 24),

без да има нито някоя в повече, нито някоя пропусната;
 всяка от триграмите заема само едно разположение – например:

 първа триграма, съдържаща поредицата 0-0-0 е разположена на три места,
но винаги само на първи ред;

 осма триграма, съдържаща поредицата 1-1-1 е разположена на три места,
но винаги само на последен ред – и така, за всички останали.

Това ще бъде ключ с решаващо значение при предстоящите ни търсения, свързани с 
модела на тримерната октава. 

Всъщност, именно сега настъпва времето да продължим, насочвайки вниманието си към 
безкрайността на Измеренията. 
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Измеренията 

Живеем в триизмерен свят. 
Но всъщност, колко са познатите ни измерения? 

Нека помислим. 

 Има две основни направления, наричани от нас хоризонтал и вертикал.
 Разделяме едното от двете – хоризонтала или вертикала – пак на две,

като последното получено наричаме дълбочина (напред-назад).
 И получаваме три. Но забелязваме, че има лек нюанс.

Майсторите на строителното дело знаят, че за съграждане на правилно изглеждаща 
конструкция в трите ни измерения са нужни не три, а два уреда – наречени отвес и 
нивелир. Единият от тях измерва вертикала, другият – хоризонтала. 

В условията на планетата Земя добре разбираме от ежедневния си опит, че вертикалът не 
е никак лесно постижим поради тъй познатата ни сила – гравитацията. Кога сме се 
опитвали (последно) да преодолеем разстояние в посоката „нагоре”? Още от детската си 
възраст помним трудността на приключението, наречено „катерене”. Алтернативното му 
наименование – изкачване – е с нас през целия ни жизнен път. То има и преносен смисъл, 
но да се поспрем в началото на прекия, за да признаем очевидното – изобщо не е лесно. 

Тази игра на 3-те измерения, които са 2+1, е често в състояние да се променя. 
Стойностите (измеренията) най-шеговито могат да се „съюзяват” и по други начини. 
Видяхме, че поради гравитацията измерението „нагоре” е различно. Но възможно ли е 
някое от другите да му отнеме привилегията „различност” и на свой ред да застане пред 
очите ни като особено, мечтано и недостижимо? 

Нека да погледнем сетивата си. Ще видим, че по отношение на тези две от тях, които са 
най-подходящи за пространствено локализиране на обкръжаващите ни обекти – зрение и 
слух, сме всъщност подчертано двуизмерни. Усещаме, че търсеното и недостижимо за 
очите ни е вече измерението, наречено дълбочина. Достатъчно е да се запознаем с 
технологията на съвременното кино, масово навлязла в ежедневието ни с абревиатурата 
3D и ще започнем да разбираме с какви премъдри фокуси е нужно да залъгваме самите 
себе си, за да накараме двете очи да почнат да долавят третата координатна ос на 
триизмерното ни обкръжение. 

Виждаме, че изразът 2+1 е в състояние да сменя съдържанието на своите съставки, но 
обикновено е валиден. 

Двете са кристално ясни, постижими, лесни. 
Третото, за разлика от тях, е друго. 
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Спиралата, Кръгът, Синусоидата 

В търсене на Третото, разбира се, най-лесно е да хвърлим поглед върху тъй познатата ни 
триизмерна форма на кълбото. 

Нека да погледнем тези две изображения, създадени с компютърна програма при 
използване на две различни картографски опции: „Глобус” и „Атлас”. 

Двете изображения показват едно и също. Тоест: 

 поглед от една и съща гледна точка,
 в един и същи момент от време.

Сега, нека да погледнем линията на хоризонта – или границата между деня и нощта. 
Виждаме нещо удивително: 

 върху глобуса тя изглежда така, както очакваме – линия.
 върху картата тя придобива форма, която едва ли сме очаквали – синусоида.

Това явление отдавна е познато на всеки, който се е занимавал по-задълбочено с 
картография и география. Но за по-слабо посветените в посочените области е наистина 
учудващо – защо правата линия, навлязла в двуизмерната реалност, ще поиска да застане 
пред очите ни като синусоида? 

Отговорът не е сложен. Просто синусоидата се оказва най-точната проекция на кръга – в 
момента, в който променим измерността надолу и навлезем в свят с по-малко измерения. 
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Знаем, че звукът е с форма на синусоида. В изчистен вид вълната на звука се изразява с 
графика, изглеждаща така: 

Става ясно, че в основата си – имайки предвид самата форма на трептението, или 
вибрацията – музикалното изкуство е проекция на измерение, което е над нас. 

Ако синусоидата е нисшата проекция на кръг, то как изглежда висшата? 

Отговорът вероятно е очакван – пак синусоида. Но получена по друг път, чрез различен 
вид проекция – позната ни като спирала. 

За да разберем в дълбочина посланията на тази фигура, нека погледнем тук. 1 

1 Изображение: Hofer, Giorgia. Lunar Month, Lunar Phases. 
https://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=143738&PHPSESSID=4f9fuv2so0n76ku00hg5oobgs3  
(постен на 15.10.2019) 
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Това изображение съдържа композит от двадесет и седем снимки на Луната, реализирани 
в продължение на почти цяла година от едно и също място, в точно определени моменти 
от време, с цел да бъде регистриран цялостният цикъл на лунните фази. 

Преминаването на Луната през познатите превъплъщения на тъй красивия си лик, стоящи 
между новолунието и пълнолунието, ни е добре познато. Но със сигурност, дори при 
ежедневни (или по-скоро еженощни) и систематични наблюдения не бихме имали 
възможност да достигнем до есенцията, съдържаща се в горното изображение – 
изместването ѝ в пространството, което се осъществява за определен период.  

Авторът на тази снимка, сътворена със завидно постоянство и усилия, ни предоставя 
следните полезни разяснения в бележките под публикацията си: 

„В това композитно изображение исках да представя позицията и промяната във 
фазите на Луната над върховете на Cridola, Италия, по протежение на един лунен 
месец, наречен синодичен месец.1 С помощта на астрономически софтуер калкулирах 27-
дневната позиция на Луната през интервал от 1481 минути – 24 часа и 41 минути. Но за 
заснемането на всички лунни фази бе необходим период от цяла година поради факта, 
че времето почти винаги се оказваше неподходящо … Първото изображение е направено 
през януари 2017 … последното – през декември 2017”. 2 

Така разбираме защо не бихме имали особен шанс, дори и непрестанно взирайки се в 
нощното небе, да видим съвършената синусоида. Дори да притежаваме най-точна 
фотографска памет, надали бихме успели да фиксираме в съзнанието си положението на 
Луната за: 

 27 точно определени фазови разположения,
 през интервал от 24 часа и 41 минути,
 калкулиран в продължение на цяла годна, за да бъдат уловени нощите с безоблачно

небе.

На какво се дължи съществуването на тази скрита от очите ни небесна форма? 
Всъщност, на нещо много просто – съчетанието на няколко цикъла. 

 Както знаем, Луната се върти около Земята.
 Но в същото време Земята не стои неподвижна – тя се върти около Слънцето.
 Освен това, Земята се върти около себе си.

1 За повече информация относно различните типове планетни цикли – сидеричен, синодичен, тропически и др. – могат 
да бъдат посетени следните източници: 
Орбитален период (без автор). В: Уикипедия, 2005-2019. https://bg.wikipedia.org/wiki/Орбитален_период 
Сидеричен (звезден) и синодичен месец (без автор). http://astro-olymp.org/22.html 
Луна (без автор). В: Уикипедия, 2005-2019. https://bg.wikipedia.org/wiki/Луна (посетени на 16.10.2019) 
2 Hofer, Giorgia. Lunar Month, Lunar Phases. 
https://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=143738&PHPSESSID=4f9fuv2so0n76ku00hg5oobgs3  
(постен на 16.10.2019) 
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За да го разберем веднага, нека погледнем към това: 

“Сидеричен (звезден) и синодичен месец 

Синодичен месец е периодът между 
две едноименни лунни фази.  
Той е равен на 29,53 дни. 

Сидеричен месец е периодът на 
въртене на Луната около Земята 
спрямо звездите.  
Равен е на 27,32 дни. 

1 - начално положение, 
2 - положение след един сидеричен месец, 
3 - положение след един синодичен месец.”1 

Казано по друг начин: 

 при сидеричния лунен цикъл се вземат предвид разположенията на две тела –
Луната и Земята;

 на горното изображение, сидеричната Луна е изобразена с малките черни
точки – виждаме, че в първия и във втория месец положението ѝ е еднакво;

 при синодичния лунен цикъл се вземат предвид разположенията на три тела –
Слънцето, Луната и Земята;

 на горното изображение, синодичната Луна – във втория месец – се оказва
отместена вляво (бледосивата точка) – защото при този цикъл се търси
разположение в една линия на Слънце, Земя и Луна.

Смайващата синусоида на изложената по-горе фотография се получава именно когато се 
отчитат взаимоотношенията между три, а не между две небесни тела. Ефектът се дължи 
на това, че: 

 Луната, движейки се около Земята, описва овална орбита.
 През това време, обаче, центърът се измества – следвайки някакъв друг, важен за

самия него път. Земята, явяваща се център за Луната, се върти около Слънцето.
 В същото време не престава да съществува и още един, трети цикъл – Земята се

върти около себе си.

1 Текст и изображение: Сидеричен (звезден) и синодичен месец (без автор). http://astro-olymp.org/22.html  
(посетен на 16.10.2019) 
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Трябва да не забравяме, че на свой ред: 

 Слънцето се върти около центъра на Галактиката,
 Центърът на Галактиката се върти около… (тук става все по-малко сигурно)

центъра на Вселената,
 Центърът на Вселената се върти около… (научната мисъл вече скромно

замлъква; сред някои езотерични школи съществуват понятия като Мултивселена,
Остров на Светлината, … ),

 Центърът на … (неизвестно какво) се върти около … (незнайно какво);
 ...

Следвайки дълбоките послания на Пътя Дао, Осемте Триграми или Горната Октава 
можем да сме сигурни, че прогресията на безконечното нарастване не свършва никога. 

И така, да очертаем – систематично, ясно и графично – пътя за формирането на спирала. 

 Да си представим следното – едно тяло кръжи около друго тяло:
 виждаме кръгова орбита.

 Сега да си представим, че центърът започва да се движи в посока надясно:
 вече виждаме спирала.
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Точно тази фигура стои в основата на друга, не по-малко смайваща небесна орбита. 

“Погледнато геоцентрично – тоест от гледна точка на Земята – в движението на 
Венера се наблюдава забележителен ритъм. През осем години тя се завръща на същото 
място в небето, на същата дата. Това е било известно на древните народи, като 
например маите, а мнозина днес го познават под името Пентаграмът на Венера.”1 

След това, нека да очертаем път и за формирането на синусоида. 

 Да си представим следното: едно тяло кръжи около друго тяло, но погледнато
отстрани. Кръгът прилича на линия, а движението изглежда нагоре и надолу.

 Сега да си представим, че в същия ракурс центърът започва да се движи
надясно. И разбираме, че вече виждаме синусоида.

И така ни става ясно, че кръгът е в състояние да породи спирала и синусоида. И освен 
това, напълно е възможно те да са едно и също – но погледнато от три различни ъгъла. 

1 Текст и изображение: Ottewell, Guy. Five Petals of Venus. https://earthsky.org/astronomy-essentials/five-
petals-of-venus (посетен на 16.10.2019) 



Спирала, кръг, синусоида – можем ли да ги открием някъде сред тайнствата на музиката?  

За синусоидата разбрахме – тя стои в основата, в селенията на вибрациите. Нека да 
погледнем и останалите. 

 Кръгът – не е случайно, че не спираме да споменаваме познатите ни два:
 квинтов,
 квартов.

Нека да си спомним как изглежда квинтовият, ако го разгънем в линия. 

Квартовият би изглеждал по абсолютно същия начин – защото е абсолютно същият. 
Той просто се развива в посока надолу (тоест – в Ин-посоката на Ин-интервала кварта). 
Или, върху илюстрацията – наляво, като точно огледало на изобразеното по-горе. 

 Спиралата – не е случайно, че именно тя обединява познатите два кръга:
 квинтов, квартов.

Нека да си спомним тези две изображения, с които сме израснали.1 

1 Хаджиев, Парашкев. Елементарна теория на музиката. София: Музика, 1980, с. 128-130. 
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Но да не забравяме, че не по-малко интересна е и тази форма на спиралата – която вече 
споменахме в предния раздел. 

Идва време да направим нещо просто: да огънем лентичката. 
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Виждаме: 

 12 видими,
 2 скрити.

Можем ли да видим същото не само тук? 

Играта на 12 и 14, както вече споменахме в предните раздели, представлява удвоено 
отражение на тази между 6 и 7 – слагаща основите на отношенията между дуалностите на 
материята и духа. 

Твърде интересно е, че в рамките на музикалната октава тази тъй забавна „криеница” пак 
е признак на игра между дуалности. Нека погледнем към това: 

Дуалност диатоника – пентатоника: Дуалност мажор – минор: 

Ниво: Диатоника 
Бекари, 
Бели клавиши 

Пентатоника 
Диези, 
Черни клавиши 

1 Фа 

2 До 

3 Сол 

4 Ре 

5 Ла 

6 Ми 

7 Си 

8 Фа # 

9 До # 

10 Сол # 

11 Ре # 

12 Ла # 

13 Ми # 

14 Си # 

Ниво: Мажор Минор 

1 До 

2 Ре 

3 Ми 

4 Фа 

5 Сол 

6 Ла Ла 

7 Си Си 

8 До 

9 Ре 

10 Ми 

11 Фа 

12 Сол 

Виждаме, че всяка от двете ни таблици съдържа 14 елемента. Нормално, бихме казали – 
това са седемте по две. 

Да, но нестандартният им сбор е ясно видим. Парадоксът 2 х 7 = 12 не престава да поставя 
своите въпроси. В таблиците виждаме, че има две позиции, които са различни. 

 При квинтовия кръг – тоест, широкото разположение на октавата – в края.
 При диатониката – или тясното разположение – в средата.
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Виждаме ли същото не само в музиката, но и в посланията на други пътища, които водят 
към селенията на Духа? 

Да, при това – като съвсем дословно отражение на точно този парадокс, при който 
четиринадесет е равно на дванадесет. Нека погледнем по-отблизо. 

Знаем, че Библията съдържа два основни дяла – Стар Завет и Нов Завет. Свещеното 
число Дванадесет е ясно видимо и в двете части: 

 Стар Завет – Дванадесетте сина на Яков; 1

 Нов Завет – Дванадесетте Апостоли. 2

На пръв поглед изглежда, че и в двата примера те са дванадесет. Но всеки, който 
погледне по-внимателно в книгите, може да види следното: 

 Относно Дванадесетте сина на Яков:
 Двама от тях, Йосиф и Левий, се оказват отделени по особен начин, като че

„изведени пред скоби”:
 12 – 2 = 10.

 За да се възстанови числото, синовете  на Йосиф (двама) биват въведени
като равноправни сред старшите:

 10 + 2 = 12.
 Но Йосиф и Левий, като носители на символизъм с особено значение,

продължават да присъстват – макар и да не са изброени сред дванадесетте:
 12 + 2 = 14.

 Относно Дванадесетте Апостола:
 В началото те са дванадесет. Но изначално, заедно с Иисус, са тринадесет:

 12 + 1 = 13.
 Впоследствие един отпада (Юда):

 13 – 1 = 12.
 Иисус поема кръста си:

 12 – 1 = 11.
 Иисус възкръсва:

 11 + 1 = 12.
 На мястото на Юда идва Апостол Матия:

 12 + 1 = 13.
 Присъединява се Апостол Павел:

 13 + 1 = 14.

1 Библия. Книги на Ветхия Завет: Първа Книга Моисеева – Битие; Втора Книга Моисеева – Изход; Четвърта Книга 
Моисеева – Числа. В: Официален сайт на Св. Синод на Българската Православна Църква.  
https://bg-patriarshia.bg/index.php?file=bible_old_testament.xml   (посетен на 17.10.2019) 
2 Библия. Новий Завет: От Матея свето Евангелие; От Марка свето Евангелие; От Лука свето Евангелие; От Йоана 
свето Евангелие; Деяния на Светите Апостоли. В: Официален сайт на Св. Синод на Българската Православна 
Църква. https://bg-patriarshia.bg/index.php?file=bible_new_testament.xml    (посетен на 17.10.2019) 
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Двете, стоящи редом до Дванадесетте, са следните: 

 Сред Дванадесетте сина на Яков:
 Йосиф,
 Левий.

 Сред Дванадесетте Апостола:
 Иисус Христос,
 Апостол Павел.

И в двата случая, в символиката им присъства нещо много важно – те са символ на 
дуалности.  

 В Стария Завет:
 Йосиф е първенецът сред дванадесетте.
 Левий е този, за който:

 първоначално, баща му (визирайки него и брат му Симон) казва:
„проклет е гневът им, защото е жесток, и яростта им, защото е
свирепа.”1

 впоследствие насоката се променя коренно – потомците на Левий
(наречени Левити) са определени като приближени до сърцевината,
избрани носители на специална мисия.

 В Новия Завет:
 Иисус Христос е Учителят.
 Апостол Павел е този, който:

 първоначално, според собствените му думи: „Аз гоних до смърт
последователите на това учение, като връзвах и предавах на затвор
мъже и жени.”2

 впоследствие става един от най-силните и активни радетели, символ
на самоотверженост и отдаденост.

Тук виждаме заложено наистина най-важното – промяната, или пречупването. Както 
знаем, именно това е истинската цел на двата полюса, преплетени навсякъде и винаги 
присъстващи в света около нас.  

1 Библия. Книги на Ветхия Завет, Първа Книга Моисеева – Битие, 49:7. В: Официален сайт на Св. Синод на 
Българската Православна Църква. https://bg-patriarshia.bg/index.php?file=bible_old_testament_1.xml    
(посетен на 17.10.2019) 
2 Библия. Новий Завет, Деяния на Светите Апостоли, 22:4. В: Официален сайт на Св. Синод на Българската 
Православна Църква. https://bg-patriarshia.bg/index.php?file=bible_new_testament_5.xml     
(посетен на 17.10.2019) 
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Задълбочените читатели на Библията отдавна са прозрели следното добре завоалирано и 
скрито равенство: дванадесетте сина на Яков представляват зашифрования първообраз 
на дванадесетте зодиакални архетипа, които са добре известни в Астрологията.  

Това от векове е ясно казано из страниците на най-древните и мъдри първоизточници на 
мистичното учение Кабала, стъпващи върху старозаветните послания и очертаващи 
структурата на мирозданието подобно на архитектурен замисъл. Корените на 
духовността са винаги преплетени в единство. Ако „съдещите” кажат, че мистичното 
познание на Астрологията е „езическо”, най-вероятно ще им се наложи да погледнат пак. 

Можем ли и тук да видим скритата игра между известното число дванадесет – 
съдържащо познатите ни шест срещуположни линии на опозициите – и следващата го 
като че неотлъчно сянка на четиринадесет, където опозициите би трябвало да бъдат 
седем? 

Най-напред, нека погледнем към това:1 

Както вече знаем, еклиптиката (малкият кръг на горното изображение) е плоскостта, по 
която Земята обикаля около Слънцето, но – също така – тя е и плоскостта, по която почти 
всички планети в нашата система обикалят около Слънцето. Тоест, ако можем да се 
изразим обобщено – това е плоскостта на Слънчевата система. 

Виждаме нещо твърде интересно: 

 плоскостта на системата е разположена под ъгъл спрямо плоскостта на
галактиката, като ъгълът е с точен размер 60о (по-нататък ще разберем защо).

 това определя факта, че – погледнато от Земята – еклиптиката (тоест, видимият
път на Слънцето и планетите) и Млечният Път (тоест, видимият от наша гледна
точка образ на галактиката) изглеждат като две линии, които в небето над нас са
разположени под ъгъл, равен на 60о.

1 Изображение: Panakkal, Chandramohan. What is the Angle Between the Earth's Orbit and The Galactic Plane of 
Our Milky Way Galaxy? https://www.quora.com/What-is-the-angle-between-the-earths-orbit-and-the-galactic-
plane-of-our-Milky-Way-galaxy (посетен на 19.10.2019) 
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Нека да видим това нагледно с помощта на една от най-великолепните интерактивни 
карти на звездното небе, създавани някога – Photopic Sky Survey. 

Млечният Път – изглед в посока към галактическия център: 1 

Млечният Път – изглед в посока към галактическата периферия: 

1 Изображения: Risinger, Nick. Photopic Sky Survey.  
http://media.skysurvey.org/interactive360/index.html (посетен на 19.10.2019) 
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Виждаме, че изгледът към Центъра разкрива пред очите ни богатство от разкош, сияние и 
светлина. От друга страна, тъй като нашата Слънчева система поначало е близо до 
външния край на галактиката, изгледът към периферията не показва почти нищо. 

След това – нека използваме една полезна опция, налична в интерактивния звезден атлас, 
като включим контурите на съзвездията, заедно с очертанията на Еклиптиката. 

Млечният Път – изглед с посока към галактическия център: 

С цитати от статиите за „Паяк” 

По пътя на Еклиптиката виждаме три от добре познатите ни зодиакални съзвездия – те са 
тези, разположени в посоката на галактическия център: 

 Везни (Libra),
 Скорпион (Scorpius),
 Стрелец (Sagittarius).

Но заедно с това виждаме и още едно съзвездие, за което мнозина навярно са чували –
Змиеносец (Ophiuchus); част от него – макар и в самия си край – също лежи върху 
Еклиптиката. То символизира фигурата на Асклепий (Ескулап). Той е древният лечител, 
на чието рамо е положена познатата от медицинската символика змия, способна да лекува. 

Защо не отчитаме това съзвездие в Зодиака? 



Всъщност, един много по-интересен въпрос е този: 

 опозицията, както знаем, е основополагащо и базово понятие;
 опозиции между двойки може да има само тогава, когато броят не елементите в

цялата система е кратен на две. Тоест:
 зодиите трябва да са четно число.

В същността си, опозицията е отражение на самия характер на непреходното число Три. 
Понятието „опозиция” съдържа три съставки: 

 нещо,
 противоположното му,
 връзката помежду им.

Разбираме, че конструкцията на цялата система би се оказала нарушена в своите основи, 
ако принципът на опозицията бъде пренебрегнат.  

Когато добавим съзвездието Змиеносец – което еднозначно и съвсем определено е 
зодиакално, тъй като лежи върху Еклиптиката – то общото число на зодиите ще възлезе 
на тринадесет, нечетно число – което означава, че един от архетипите не би имал 
опозиция. Това би влязло в дисонанс със същността на цялата система. 

Логичното решение е следното: ако започнем да отчитаме съзвездието Змиеносец към 
зодиакалните, то точно срещу него трябва да добавим друго. 

Така разбираме, че общият брой на съставките в системата е неслучайното число 
четиринадесет.1 Предвид познатите библейски примери е вече ясно, че с този ред на 
разсъждения се движим в правилна посока. 

Къде стоят двете различни? Нека да погледнем схемата на Зодиака. 

1 Божидар Цветков – разговори и кореспонденция, септември-октомври 2019 г. 
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И така, издирваме четиринадесетото. Дали сме първите, поели по следите му? 
Определено не. 

„В наши дни зодията Паяк не представлява нищо повече, освен една мистериозна и 
мрачна загадка. Вярва се, че зодията е премахната във времената на Римската 
империя, тъй като е твърде опасна. 

…Паякът не е зодия, което произлиза от съзвездие, както Овен, Телец, Близнаци и 
останалите зодиакални знаци. На астралната карта може да се види, че между 
съзвездията Телец и Близнаци има плетеница от звезди без допирна точка помежду им. 

Гай Юлий Цезар, който е бил изключително суеверен, смятал, че Паякът в зодиакалната 
карта носи нещастие на римляните и затова разпоредил да отпадне.”1 

В цитирания източник мистерията Паяк е наречена тринадесета зодия – докато по-горе 
ние обявихме, че издирваме четиринадесетата. Разбира се, това е в същината си въпрос 
на гледна точка. Ако преценим, че Паякът ще е тринадесетата, то Змиеносецът ще е 
четиринадесетата. Редът на номерацията не е от първостепенно значение, по-важното е 
следното: добавим ли ги, трябва да са в двойка. 

Виждаме, че Змиеносецът стои на пътя към разкошния, неизразим чрез думи блясък на 
самия център на галактиката – докато Паякът е страж на тъмната страна, което е било 
способно да изплаши даже и владетеля на древната империя. Нека си припомним и 
символиката, вместена в дуалностите на тринадесетото и на четиринадесетото в 
библейските послания: 

 светлината;
 тъмнината, на която предстои да се превърне в светлина.

Както знаем – огледалото, съдържащо проекциите на много отражения, е музиката. 
Време е да се насочим към самата същина. Къде в безкрайните простори ще съзрем 
небесната проекция на музикалната октава? 

1 Представяме ви мистериозната 13-та зодия Паяк (без автор). 
https://www.viapontika.com/index.php?page=article&article=28443 (посетен на 19.10.2019) 
2 Изображение: Въглерод (без автор). В: Уикипедия, 2005-2019.  
https://bg.wikipedia.org/wiki/Въглерод (посетен на 19.10.2019) 

Това застава не за пръв път пред очите ни. Да си спомним как изглежда 
въглеродът. 2 

Виждаме две плоскости – явна (пред погледа ни), скрита (в сянка).  
Всяка има център. 
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Тримерната октава 

В този дял ще се насочим към селенията на геометрията. 

Както може би си спомняме от ученическите си години, упражненията по математика 
обикновено се оказват поделени между два основни нейни дяла: 

 алгебра,
 геометрия.

Всъщност, виждаме поредната дуалност – абстракцията срещу конкретиката. 

Едва ли някога сме се замисляли, че геометрията е свещена област на познанието. 
Мнозина може би са срещали мистичната и древна нейна форма, носеща названието 
Сакрална Геометрия. Безспорно, удивлението им ще е още по-голямо, щом намерят 
вътре – при това изобразени като че на длан – основните съотношения, зависимости и 
пропорции на пътя, водещ към вълшебствата на музикалното изкуство. 

В началото – да си припомним някои от споменатите съотношения, върху които рядко се 
замисляме, но в същината на които много често са заложени основни ключове.  

Да се завърнем за момент към тази съпоставка на дуалности: 

Дуалност диатоника – пентатоника Дуалност мажор – минор 

Ниво: Диатоника 
Бекари, 
Бели клавиши 

Пентатоника 
Диези, 
Черни клавиши 

1 Фа 
2 До 
3 Сол 
4 Ре 
5 Ла 
6 Ми 
7 Си 
8 Фа # 
9 До # 
10 Сол # 
11 Ре # 
12 Ла # 
13 Ми # 
14 Си # 

Ниво: Мажор Минор 

1 До 
2 Ре 
3 Ми 
4 Фа 
5 Сол 
6 Ла Ла 
7 Си Си 
8 До 
9 Ре 
10 Ми 
11 Фа 
12 Сол 
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Ако квинтовият кръг е видимият образ на „широкото разположение” на музикалната 
октава, тук виждаме нагледна съпоставка на широкото и тясното – поднасящи пред нас, 
като на длан, две твърде важни противоположности: 

 диатоника /  пентатоника,
 мажор / минор.

Първата изглежда несиметрична. Диатониката съдържа седем тона, пентатониката – 
пет. Това, че в пентатониката имаме две скрити – по невидим начин изравняващи 
баланса, е напълно вярно, но на практика не изравнява звукореда. Двете скрити в края си 
остават скрити – тоест, припокриващи се с двете първи. Поради което хроматичните ни 
полутонове са с точното число дванадесет, а не четиринадесет. Така и двата скрити 
архетипа, илюстрирани чрез схемата на Зодиака страница назад – видяхме – не отнеха 
нито милиметър от площта на колелото. Те са други. Видимите са дванадесет. 

Дуалност с две неравни части като Диатоника и Пентатоника не е прецизно 
балансирана. Което (всъщност) значи, че не е дуалност. 

Нека да потърсим в професионалната терминология най-близкото ѝ съответствие, което 
дава изравненост на съставките при краен сбор дванадесет. За тази цел, нека погледнем в 
най-известния у нас учебник по хармония.1 Още в съдържанието му виждаме, че тази 
основополагаща наука се дели на два основни дяла: 

 диатоника,
 хроматика.

Диатоника – в началото на едноименния дял четем следното: „В този раздел ще бъдат 
разгледани явленията, свързани с акордите от диатоничните ладове … съставени от 
седем тона, които могат да се подредят по чисти квинти, т.е. натуралният мажор и 
минор и всички стари ладове.”2 Така разбираме, че тук е включено всичко, което може да 
се построи чрез познатите седем основни степени – тоника, втора, трета, 
субдоминанта, доминанта, шеста, седма. 

Хроматика – тук четем следното: „В този раздел ще бъдат разгледани най-
характерните явления, резултат от хроматически изменени тонове, наречени още 
алтеровани тонове.”3 Така разбираме, че хроматика – това е всъщност всичко. 

1 Хаджиев, Парашкев. Хармония. София: Наука и Изкуство, 1973. 
2 Пак там, стр. 5 
3 Пак там, стр. 130 
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Добре, но пак достигаме несъответствие. Диатоничните ни степени са седем. Щом сборът 
е дванадесет, то останалата част на споменатото „всичко” пак не е равен с диатониката. 

Всъщност, отговорът не е сложен. Както обикновено, за да достигнем до него, трябва да 
сменим гледната точка.  

 ако формулата 5 + 7 = 12 не ни устройва, тъй като изобщо не е симетрична;
 то нека си припомним друга формула, която е напълно симетрична и достига пак

до резултат Дванадесет: 4 х 3 = 12.

Тук идва време да се върнем малко по-назад към нещо твърде важно, до което стигнахме 
при разсъжденията си в раздела Седем. То звучи така: 

Как Четири осъществява връзка? Много просто. Най-напред децата биха се досетили: 

 3 + 4 = 7,
 3 х 4 = 12.

Нека построим отново таблица. 

Нека тя съдържа четири реда, в заглавията на които да заложим вече споменатите и 
характерни за реализирането на какъвто и да е процес четири стъпки: 

 идея,
 принцип,
 проект,
 реализация.

Нека тя съдържа три колони, в заглавията на които да заложим споменатите преди и 
характерни за решението на каквато и да е задача, три основни проявления на тройката: 

 дадено,
 търси се,
 решение.

Таблицата ще е като тази: 

Дадено Търси се Решение 

Идея ............... ............... ...............
Принцип ............... ............... ............... 
Проект ............... ............... ............... 
Реализация ............... ............... ............... 
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Така достигаме до принципната схема, предоставяща ни базова – макар и не попълнена в 
квадратчетата – пътна карта за движението и развитието на всички нас в заобикалящата ни 
действителност. Всяка ситуация и обстоятелство в житейския ни път, след кратък размисъл, 
ще влезе в някое поле, за да заеме мястото си на причина или следствие. 

Да си припомним казаното по-нагоре – всяка таблица съдържа две различни категории: 

 Категория първа – абстракциите. Те са заели ред първи и колона първа. За да сме
точни, всъщност трябва да се изразим така – ред нулев и колона нулева. Това ще бъде
знак на уважение към Празнотата, както и към незапълнения Седми ден – които са
основни категории в духовността на Изтока и Запада.

 Категория втора – проявленията. Всички останали, които всъщност са пресечни точки
на абстракциите.

Така достигаме до начина, по който Три и Четири стоят в основата на Седем и  Дванадесет. В 
горепосочената таблица ще видим: 

 Седем заглавия – три на редове, четири на колони – те са принципи, абстракции.
 Дванадесет полета между тях – те са проявления, пресечни точки.

Нека след това да си припомним как в раздел Дванадесет видяхме абсолютно същото – 
отдавна претворено в практиката от съвременните области на знанието информатика и 
кибернетика: 

Дадено Търси се Решение 

Ключ 1 Ключ 2 Крушка Илюстрация 

X1 X2 Y 

Земя 
Действие 
Реализация 

0 
Изключен 

0 
Изключен 

0 
Тъмно 

Вода 
Творение 
Проект 

0 
Изключен 

1 
Включен 

0 
Тъмно 

Въздух 
Формиране 
Принцип  

1 
Включен 

0 
Изключен 

0 
Тъмно 

Огън 
Еманация 
Идея 

1 
Включен 

1 
Включен 

1 
Светло 
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Сега настъпи времето да го приложим в музиката.  
Най-напред, нека си изясним какво ще има в четирите реда на таблицата. 

Както виждаме, те се получават от точния, единствено възможен брой на 
комбинациите между 1 и 0 (или Ин и Ян) в първите две колони – Х1 и Х2, или „Дадено” 
и „Търси се”. 

Не е случайно, че в музикалната октава разполагаме именно с две основни опции, 
способни да формират комбинации от Ин и Ян: 

Опция Х1 Х2 

Квинтов кръг Диатоника Пентатоника 
Диатоника Минор Мажор 

Сега – да впишем тези комбинации в познатата информационна схема, произхождаща от 
стройната структура на логическите елементи в информатиката. Получаваме това: 

Дадено Търси се Решение 

Опция 1 Опция 2 Резултат 

X1 X2 Y 
Земя 
Действие 
Реализация 

Диатоника Минор 
Диатоничен 

минор 

Вода 
Творение 
Проект 

Диатоника Мажор 
Диатоничен 

мажор 

Въздух 
Формиране 
Принцип  

Пентатоника 
(Хроматика) 

Минор 
??? 

??? 

Огън 
Еманация 
Идея 

Пентатоника 
(Хроматика) 

Мажор 
??? 

??? 
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За да попълним последните две клетки, трябва да конструираме странно звучащите 
словосъчетания „хроматичен мажор” и „хроматичен минор”, или не по-малко странните 
„пентатоничен мажор” и „пентатоничен минор”. В музикалната теория такива понятия, 
разбира се, няма – защото мажорът и минорът, както знаем, са диатонични ладове.  

Поради това настъпва времето да заменим думата, с която назоваваме споменатото 
„всичко останало” – тоест това, намиращо се в рамките на музикалната октава, но стоящо 
извън диатониката. Виждаме добре, че: 

 То не е пентатоника – защото в края на краищата ще видим, че няма да съдържа
пет тона;

 То не е и хроматика – защото хроматиката, всъщност, не е „всичко останало”. Тя
е всичко – съдържа в себе си и диатониката.

За да намерим точната формулировка, нека да се върнем към това, което вече споменахме: 

 ако формулата 5 + 7 = 12 не ни устройва, тъй като не е симетрична;
 то нека си припомним друга формула, която е напълно симетрична и ни води пак

до резултат Дванадесет: 4 х 3 = 12.

Да го направим. За целта, нека пак насочим погледа си към октавата. 

Тя, както може би сме забелязвали, е симетричен сбор от две целотонни гами, вплетени 
една в друга: 

до ре ми фа♯ сол♯ ла♯ 
до♯ ре♯ ми♯ сол ла си 

Нека разделим това на две. Пред нас застават четири триади: 

до ре ми фа♯ сол♯ ла♯ 

до♯ ре♯ ми♯ сол ла си 

Лесно можем да видим, че това са тетрахорди без последния си тон. Ако се вгледаме по-
внимателно, виждаме, че пред нас са двата тетрахорда на тоналностите до-мажор и 
фа♯-мажор с пропуснат четвърти тон, разположени кръстосано – всяка тоналност е 
представена чрез три тона на единия ред, комбинирани с четири тона на другия. 



След това – нека погледнем абсолютно същото, но в очертанията на квинтовия кръг. 
Както винаги, ключът е видим точно там. 

фа до сол ре ла ми си фа♯ до♯ сол♯ ре♯ ла♯ 

Същото – в разположение, подобно на използваното по-нагоре при октавата: 

фа до сол ре ла ми 

си фа♯ до♯ сол♯ ре♯ ла♯ 

И изведнъж – с безкрайно удивление – разбираме, че виждаме конфигурация, която 
надали сме забелязвали преди. Тя ни поднася отговори в най-изчистен вид. 

По редове: 

 В първия ред виждаме двете основни:
 трите главни степени (S – D – T) на до-мажор,
 трите главни степени (S – D – T) на паралелния ла-минор.

 Във втория ред виждаме двете алтеровани:
 трите главни степени (S – D – T) на фа♯-мажор,
 трите главни степени (S – D – T) на паралелния ре♯-минор.

По колони: 

 В първата колона виждаме двете мажорни:
 трите главни степени (S – D – T) на до-мажор,
 трите главни степени (S – D – T) на алтерования фа♯-мажор.

 Във втората колона виждаме двете минорни:
 трите главни степени (S – D – T) на ла-минор,
 трите главни степени (S – D – T) на алтерования ре♯-минор.

Нека да си спомним пак цитираните по-нагоре първи редове от дял „Хроматика” в 
учебника: „В този раздел ще бъдат разгледани най-характерните явления, резултат от 
хроматически изменени тонове, наречени още алтеровани тонове.”1 

1 Хаджиев, Парашкев. Хармония. София: Наука и Изкуство, 1973, стр. 130 
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Виждаме, че вече имаме насока за характера на липсващия термин, определящ втората 
колона. Той не е нито пентатоника (защото включва шест тона), нито хроматика. Това, 
което най-добре го характеризира, е понятието алтерация. 

Така разбираме, че елементите на формулата три по четири са следните: 

Мажорни Минорни 

Диатонични фа до сол ре ла ми 

Алтеровани си фа♯ до♯ сол♯ ре♯ ла♯ 

Вече имаме възможност да ги впишем в таблицата в цялост, назовани с точните им имена. 
Да го направим: 

Дадено Търси се Решение 

Категория 1 Категория 2 Съчетание 

X1 X2 Y 
Земя 
Действие 
Реализация 

Диатоничен Минор 
Диатоничен 

минор 
(a-moll) 

Вода 
Творение 
Проект 

Диатоничен Мажор 
Диатоничен 

мажор 
(C-dur) 

Въздух 
Формиране 
Принцип  

Алтерован Минор 
Алтерован 

минор 
(dis-moll) 

Огън 
Еманация 
Идея 

Алтерован Мажор 
Алтерован 

мажор 
(Fis-dur) 

Любопитно, също, е това: поредицата, получаваща се при прочитане на тоновете в 
последната колона отгоре надолу – ла-до-ре♯-фа♯ – е разположена в симетрията на 
умаленото четиризвучие, а тоновете отстоят на равни разстояния един от друг през 
интервал малка терца. 



Идва време да довършим таблицата в цялостния ѝ, завършен вид – съдържащ: 

 вляво – формулата 4 х 3 = 12, чрез която се формират категориите:
 диатоничен минор,
 диатоничен мажор,
 алтерован минор,
 алтерован мажор;

 вдясно – формулата 4 х 3 = 12, чрез която се разпределят стойностите:
 дванадесетте хроматични полутона, разпределени в категориите.

Дадено Търси се Решение Дадено Търси се Решение 

Категория 1 Категория 2 Съчетание T S D 

X1 X2 Y X1 X2 Y 
Земя 
Действие 
Реализация 

Диатоничен Минор 
Диатоничен 

минор 
(a-moll) 

Ла Ре Ми 

Вода 
Творение 
Проект 

Диатоничен Мажор 
Диатоничен 

мажор 
(C-dur) 

До Фа Сол 

Въздух 
Формиране 
Принцип 

Алтерован Минор 
Алтерован 

минор 
(dis-moll) 

Ре♯ Сол♯ Ла♯ 

Огън 
Еманация 
Идея 

Алтерован Мажор 
Алтерован 

мажор 
(Fis-dur) 

Фа♯ Си До♯ 

Тук виждаме в най-чист вид и решението на загадката за изравняването на двете по шест: 
Тонът Си не е диатоничен. Той попада в групата на алтерованите. 

Къде сме виждали това? Да си припомним нашата единна схема. 

Мажор Минор 

Виждаме добре, навсякъде, едно и също: тонът „Си” изобщо не е като другите. 
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Идва време да погледнем към основното. 

Защо октавата е изградена точно в този вид, познат ни от подредбата на черно-белите 
клавиши? 

Само няколко поредни стъпки ще са ни необходими, за да видим как известното ни вече 
съответствие – получено чрез формулата 4 х 3 – ще ни дари с най-неочакван отговор.  

Стъпка 1 – сравнение на: 
 конфигурацията 4 х 3,
 класическия ред на хроматизма.

За прегледност, ще онагледим това чрез идентично оцветяване на: 
 редовете в таблицата 4 х 3,
 същите тонове в редицата на хроматичната подредба.

Четири по Три: 

Дадено Търси се Решение Дадено Търси се Решение 

Категория 1 Категория 2 Съчетание T S D 

X1 X2 Y X1 X2 Y 
Земя 
Действие 
Реализация 

Диатоничен Минор 
Диатоничен 

минор 
(a-moll) 

Ла Ре Ми 

Вода 
Творение 
Проект 

Диатоничен Мажор 
Диатоничен 

мажор 
(C-dur) 

До Фа Сол 

Въздух 
Формиране 
Принцип  

Алтерован Минор 
Алтерован 

минор 
(dis-moll) 

Ре♯ Сол♯ Ла♯ 

Огън 
Еманация 
Идея 

Алтерован Мажор 
Алтерован 

мажор 
(Fis-dur) 

Фа♯ Си До♯ 

Хроматична подредба: 

до до♯ ре ре♯ ми фа фа♯ сол сол♯ ла ла♯ си 
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Стъпка 2 – подреждане на четирите цвята в четири различни нива по вертикал: 

 ниво 1 – диатоничен минор:
 ла, ре, ми;

 ниво 2 – диатоничен мажор:
 до, фа, сол;

 ниво 3 – алтерован минор:
 ре♯, сол♯, ла♯;

 ниво 4 – алтерован мажор:
 фа♯, си, до♯.

Изходна схема (достигната в края на предходната стъпка): 

до до♯ ре ре♯ ми фа фа♯ сол сол♯ ла ла♯ си 

Разпределение в четири нива: 

ре ми ла 
до фа сол 

ре♯ сол♯ ла♯ 
до♯ фа♯ си 

Стъпка 3 – допълнително онагледяване чрез: 

 премахване на празните полета;
 оформяне на четири еднакво изглеждащи блокчета – като за целта тонът си

се пренася вляво.

ре ми ла 

до фа сол 

ре♯ сол♯ ла♯ 

си до♯ фа♯ 
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Стъпка 4 – подреждане на мозайка. 

Цел: 
 хроматичната подредба да бъде пренаредена в две полета:

 диатонични тонове,
 алтеровани тонове.

Метод: 
 детската игра „разместване на блокчета”.

Строителните материали: 
 блокчета.

Резултат: 
 два симетрични реда.

до ре ми фа сол ла 

си до♯ ре♯ фа♯ сол♯ ла♯ 

Стъпка 5 – финал. 

ре ми ла 

до фа сол 

ре♯ сол♯ ла♯ 

си до♯ фа♯ 
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Това изобщо не е краят. Всъщност, изумителният танц на геометрията и музиката, ясно 
видим върху сцената на триизмерната действителност, сега започва. 

Нека да си спомним за това. 

Точно то ще ни даде един наистина неподозиран отговор на любопитния въпрос: каква е 
връзката между космическата шир и триизмерната октава? 

Но най-напред – да го довършим. Както може би си спомняме от поясненията в раздел 
Дванадесет, по-горе виждаме два равноправни варианта: 

 Движение по часовниковата стрелка (Ин-посока):
 До (тоника) = Лъв,
 Сол (доминанта) = Овен.

 Това е кръгът в червен цвят.
 Движение обратно на часовниковата стрелка (Ян-посока):

 До (тоника) = Овен,
 Сол (доминанта) = Лъв.

 Това е кръгът в син цвят.
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Вече знаем, че изображението – в цялост – е това: 

И разбираме, че можем да довършим съответствието между музика и космос, 
отбелязвайки названията на всичките дванадесет от музикалната октава. 

Да го направим: 
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Ако изпишем заедно и двата кръга – движещият се срещу часовниковата стрелка (Ян) 
ведно с този, движещ се в посока на движението ѝ (Ин) – и при това използваме познатия 
3D-дизайн, то техният съвместен изглед ще е този. 

Схемата е симетрична. Виждаме две линии, които са изобразени в качеството на 
координатни оси на системата: 

 По линията Стрелец / Близнаци:
 тоновете ми и фа♯ в двата кръга съвпадат.

 По перпендикулярната линия Риби / Дева:
 тоновете ла/си и си/ла в двата кръга са симетрично разменени.

Запознатите навярно се досещат, че това са именно четирите подвижни знака в Зодиака. 
За символиката на особеното им значение ще стане дума – по-нататък – неведнъж. 

Сега да видим важното – коя е гледната ни точка? 
Нека да я отбележим със стрелка. 
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В перспективата на изравнените като размер дистанции, на горния син кръг тук се явява 
визуалната 3D илюзия за разширяване – и симетричното му, в опозиция, стесняване – 
между: 

 стоящите отпред в интервал малка терца (увеличена секунда)  тонове ре♯ – фа♯;
 стоящите отзад в интервал малка секунда тонове ми – фа.

Тоест – тук е разположена 3D гледната точка на наблюдателя. 

Да, но поглеждайки към двата кръга заедно – синия и червения – забелязваме следното: 

 те са противоположно движещи се – което вече ни е ясно. Но заедно с това,
 те са разместени с една позиция по отношение на гледната си точка.

Ако нанесем това на схемата, съвместният им вид ще бъде този: 

Виждаме, че 3D-разширението на увеличения интервал ре♯ – фа♯ (заедно с неговото 
огледало в опозицията му – стеснението на умаления ми – фа) е разположено под два 
различни ъгъла: 

 За синия кръг (срещу часовниковата стрелка – Ян, До=Овен) – точно към нас;
 За червения (по часовниковата стрелка – Ин, До=Лъв) – изместено с една

позиция наляво.

Има ли нещо в звездното небе, което се намира точно на тези две места? 
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Нека да си спомним за това. 

Веднага виждаме накъде е насочена червената стрелка в нашата перспективна 3D- 
схема, бележеща интервала ре♯ – фа♯ върху долния червен кръг. Тя се простира: 

 между съзвездията Scorpius (Скорпион) и Sagittarius (Стрелец), тоест:
 право към центъра на Галактиката.

Така разбираме – позицията на наблюдателя, спрямо която Слънчевата ни система е 
синхронизирана с пропорциите на диатониката, сочи в галактическия център. 
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Каква посока е избрала другата стрелка, пронизваща 3D-проекцията на синия Ян-кръг? 

Отговорът може би е неочакван. Тя, отново, сочи пак натам – към галактическия 
център. И при това – напълно точно. Но в друг, исторически различен момент от време. 

За да го разберем, ще трябва да се върнем малко по-назад към нещо, 
казано в контекста на раздел „Дванадесет”. 

…Тук виждаме два циферблата, разположени един около друг. Те се въртят 
един спрямо друг. Можем да обхванем с пръсти външния – оформен като 
пръстен – и да го въртим свободно, без това да води до промяна в 
положението на вътрешния. 

Съпоставено със зодиите и звездите, схемата на този двоен циферблат изглежда по съвсем 
аналогичен начин. 

Виждаме два кръга: 

 Вътрешният е еклиптиката, разграфена на дванадесет. Това са зодиите.
 Външният е на звездите. На изображението горе те са схематично дадени като добре

известните съзвездия, които носят същите познати имена.

Може би не всички хора знаят, че така изобразените два „циферблата” са подвижни един 
спрямо друг. Те постоянно – много бавно – се въртят, размествайки позициите си. 



Горното изображение, макар с известна степен на условност, илюстрира точното им 
съвпадение, което се е случило – напълно неслучайно – през година нулева на календара.  
Тоест, в първите години на сегашната ни нова ера. 

Днес, в годината 2019-та след това, те вече не съвпадат. Тяхното взаимно разминаване е 
твърде бавно и почти невидимо, но е важно – всъщност – повече от всичко друго в 
Астрологията. Пълният период на тяхната ротация е впечатляващ, като се равнява на нелесно 
обозримото за нашето въображение число от 25 920 години.  

С други думи – толкова години ще изминат от година първа след Христа, за да съвпаднат 
техните позиции отново. 

След като си спомнихме това, нека погледнем и разположението на този „двоен 
циферблат” в два момента от историята на човечеството, които са далеч един от 
друг във времето: 

 в година първа след Христа – тоест, в началото на новата ера;
 в година 2019-та след Христа – тоест, в настоящия момент.

С подходящ астрономически софтуер това не представлява затруднение. Чрез данни, 
калкулирани с програмата Stellarium1 и използвайки като ориентир позицията на звездата 
Kaus Australis,2 съвпадаща почти точно с галактическия център, установихме следното: 

 В година първа от н.е.: еклиптикалната дължина на звездата към дата 01.01.0001 г.
е +247 о 19’ 41.2’’, което е равно на 7о 19’ 41.2’’ в еклиптикална зодия Стрелец.

 това означава: в първите мигове на новата ера центърът на галактиката
се е намирал срещу границата, преминаваща между еклиптикалните
зодии Скорпион и Стрелец.

 В година 2019-та: еклиптикалната дължина на звездата към дата 22.10.2019 г. е
+275о 21’ 35.3’’, което е равно на 5о 21’ 35.3’’  в еклиптикална зодия Козирог.

 това означава: в настоящия момент центърът на галактиката се намира
около границата между еклиптикалните зодии Стрелец и Козирог.

Разликата между двете стойности е равна на 28 о 1’ 54.1’’ ъглови градуса. Един знак на 
Зодиака е с размер 30 ъглови градуса. Това потвърждава извода: за изминалите 2019 
години позицията на галактическия център – почти напълно – се е изместила с един 
зодиакален знак. 

1 Stellarium v. 0.9.12. https://stellarium.org (посетен на 22.10.2019) 
2 Epsilon Sagittarii (без автор). В: Wikipedia, 2005-2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Epsilon_Sagittarii 
(посетен на 22.10.2019) 
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Нека да изобразим това, използвайки познатата ни вече илюстрация: 

 във вътрешния кръг са зодиите, разположени върху еклиптиката;
 във външния – съзвездията.

Година 1: Година 2019: 

Виждаме, че: 

 външният кръг (на съзвездията) се е завъртял спрямо вътрешния (на зодиите) в
посока, обратна на часовниковата стрелка (или на изображенията – нагоре), с една
позиция;

 заедно с него се е придвижила и линията, сочеща към галактическия център;

 спрямо вътрешния кръг – който е всъщност кръгът на зодиите, които познаваме –
настъпват следните изменения:

 галактическият център през година 1 се намира срещу границата между
Скорпион и Стрелец (изписани във вътрешния кръг с червен цвят);

 галактическият център през година 2019 вече се намира срещу границата
между Стрелец и Козирог.



Вече разполагаме с необходимата ни информация, за да сме убедени, че: 

Конструкцията на триизмерната октава, чрез двата свои варианта: 

 ротация срещу часовниковата стрелка (в синьо):
 Ян-полярност,
 До=Овен,

 ротация по часовниковата стрелка (в червено):
 Ин-полярност,
 До=Лъв;

представлява закодирано послание относно нещо твърде важно, свързано с 
невидимата връзка между два върхови исторически момента: 

 новата ера – смяна на епоха;
 сегашния момент – в който даже не си даваме труда да се замислим, че

прогресията на науката и технологиите – внезапно – полетя във висините.

Кога е закодирано? 

Ако потърсим корените някъде около времето на Питагор – тоест, около пет века преди 
първия момент, заложен в скритото послание, или началото на новото летоброене –  
най-вероятно няма да сгрешим. 

Ще се завърнем на това. Сега да продължим към следващите тайни, скрити в 

триизмерната октава.  
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Както знаем, сред посланията на вечната Сакрална Геометрия е дефиниран следният 
основен постулат: 

 кръговете изразяват Ин,
 линиите – Ян.

Като триизмерно изражение на същото: 

 сферата ни води в съвършенството на Ин,
 начупените многоъгълници ни отвеждат в многовариантността на Ян.

Видяхме триизмерната октава като линия, огъната във формата на кръг. 
Можем ли да я намерим като линия, начупена във формата на многоъгълник? 

Видимо от горното е нещо твърде ясно – сферата е винаги това, което е. Докато 
многоъгълниците са много и различни видове. По-точно – колкото поискаме. 

Това е обяснимо. Лесно е да се досетим, че понятие като „видове сфери” не съществува. 
Ако пред нас има много на брой различни сфери, тяхната разлика би могла да бъде в някои 
второстепенни признаци – като например размер, цвят, блясък, прозрачност и т.н. Няма 
как да са различни като форма – тя е ясна изначално. Формата е сфера. 

Поглеждайки към Ян-полярността, ще видим друга гледка. Споменатото като дуална 
опозиция понятие начупен многоъгълник може да се появи пред нас в безброй различни 
форми. Нека си представим кубчетата лед в хладилника; или пък техните големи братя, 
плуващи из океана. После да се вгледаме във формата на остроъгълните камъчета, 
украсяващи градинската пътека. Няма да намерим две еднакви, нито ще открием краен 
брой на техните многообразни като форма вариации. 

Това е обяснимо. Знаем: 

 Ин символизира съвършенството, или постигането.
 Ян символизира търсенето, или пътя.

Пътищата са различни, но постигнатото съвършенство, ако е такова, е едно. 

Тук настъпва времето да построим парадоксалната фраза съвършен многоъгълник. Тя ни 
е необходима, за да тръгнем въобще отнякъде в света на многоъгълниците. Парадоксална 
е, защото многоъгълникът, както казахме, не притежава съвършенството на сферата. Ще 
трябва да помислим за критерии, които свеждат многовариантността до краен брой. 

И настъпва точният момент да си припомним, че вървим по стъпките на някой – ако 
трябва да сме по-конкретни, древният мислител Платон – вече сторил нужното за нас. 
Нека да погледнем пак към неговите точни и обосновани принципи, полагащи основите.  
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Да си припомним характерните особености на петте Платонови многостена, към които 
се обърнахме при размислите си покрай числото Пет: 

„Платоновите тела (наричани още правилни многостени) са тези многостени, които имат 
еднакви многостенни ъгли и чиито стени са еднакви правилни многоъгълници. 

Съществуват само пет правилни изпъкнали многостена. 

Обяснението е в това, че за многостенен (телесен) ъгъл с n ръба, сборът от ръбните ъгли 
трябва да бъде по-малък от 360 градуса, като ъглите на правилните многоъгълници могат да 
бъдат само 108, 90 и 60 градуса, съответстващи на петоъгълник, четириъгълник и триъгълник. 
Така в един връх на Платоново тяло могат да се срещат три петоъгълника, три 
четириъгълника, и три, четири или пет триъгълника. Поради тази причина съществуват само 
пет Платонови тела (правилни многостени). Така подредени, те се наричат:  

 додекаедър (дванадесетостен);
 хексаедър (шестостен), по-често наричан куб;
 тетраедър (четиристен);
 октаедър (осмостен) и
 икосаедър (двадесетостен).” 1

Платоново 
тяло 

Стени 
Брой 

стени 
Брой 

ръбове 
Брой 

върхове 
Брой стени през 

връх 
Картинка 

Тетраедър триъгълник 4 6 4 3 

Хексаедър 
(куб) 

квадрат 6 12 8 3 

Октаедър триъгълник 8 12 6 4 

Додекаедър петоъгълник 12 30 20 3 

Икосаедър триъгълник 20 30 12 5 

1 Текст и таблица: Платоново тяло (без автор). В: Уикипедия, 2007-2019. 
https://bg.wikipedia.org/wiki/Платоново_тяло (посетен на 27.10.2019) 
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Така разбираме критериите, заложени в понятието правилен многостен. 

Условията, за да бъде един многоъгълник такъв, са всъщност само две. Резюмирани 
накратко, те звучат така: 

 Всички стени трябва да бъдат еднакви:
 всички могат да бъдат само триъгълници, четириъгълници или

петоъгълници – но не и смесица между различните форми;
 всички трябва да бъдат с еднакъв размер и пропорции.

 Всички ъгли трябва да бъдат еднакви:
 стените, събирайки се една в друга, оформят върхове и ъгли,
 чиито размер в градуси трябва да бъде един и същи от всички страни.

Както е изведено още от древния мъдрец, съществуват само пет такива многостена. 

 Три от тях са базирани върху триъгълника:
 тетраедър,
 октаедър,
 икосаедър.

 Един – върху четириъгълника:
 куб (наричан също хексаедър).

 Последният е изграден чрез петоъгълника:
 додекаедър.

Вече споменахме додекаедъра като пряк първообраз на съотношението пет по 
дванадесет, което се съдържа в квинтовия кръг. Сега е време да погледнем всички. 

Виждаме, че четири от тях имат способността да се допълват, съчетавайки се по красив и 
хармоничен начин. 

 Кубът и октаедърът са взаимно симетрични:
 кубът съдържа шест стени и осем върха,
 октаедърът съдържа осем стени и шест върха.

 Това води до твърде интересно взаимно допълване.
 Ако поставим октаедър вътре в куба:

 всеки връх на вписания вътре октаедър ще се допира до точния
център на всяка от стените на обгръщащия го куб.

 Ако – обратно – поставим куб вътре в октаедъра, достигаме до същото:
 всеки връх на вписания вътре куб ще се допира до точния център на

всяка от стените на обгръщащия го октаедър.
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 Додекаедърът и икосаедърът също са взаимно симетрични:
 додекаедърът съдържа дванадесет стени и двадесет върха,
 икосаедърът съдържа двадесет стени и дванадесет върха.

 Това води до съвсем същото взаимно допълване.
 Ако поставим додекаедър вътре в икосаедъра:

 всеки връх на вписания вътре додекаедър ще се допира в точния
център на всяка от стените на обгръщащия го икосаедър.

 Ако поставим икосаедър вътре в додекаедъра:
 всеки връх на вписания вътре икосаедър ще се допира в точния

център на всяка от стените на обгръщащия го додекаедър.

Петият от правилните многостени – тетраедърът, остава сам. И в следващото 
търсене на петото различно, именно оттук ще тръгнем. 

Както споменахме в размислите, посветени на числото Пет, тълкуванието на Петицата в 
контекста на играта „Добави Едно” е твърде често следното: 

 четири първоелемента (стихии), познати от духовните традиции на Запада:
 земя, вода, въздух, огън;

 към които се добавя петото различно, за което знаем от духовността на Изтока:
 дърво.

Неведнъж сме стигали до обстоятелството, че четирите са съответствие на Ин и Ян по 
схемата на:  

 Четирите Символа в И-Дзин:

 Логиката Х1+Х2, вплетена в последованията на информатиката:

Дадено Търси се Решение 

Категория 1 Категория 2 Резултат 

X1 X2 Y 
Земя 
Действие 
Реализация 

Ин Ин 
Ин 

в състояние 
Ин 

Вода 
Творение 
Проект 

Ин Ян 
Ин 

в състояние 
Ян 

Въздух 
Формиране 
Принцип 

Ян Ин 
Ян 

в състояние 
Ин 

Огън 
Еманация 
Идея 

Ян Ян 
Ян 

в състояние 
Ян 
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Това веднага ни показва ясно, че четирите са разположени по двойки.  

 По критерий Х1 – или по своята същност – симетричните двойки са:
 Ин – Земя, Вода;
 Ян – Въздух, Огън.

 По критерий Х2 – или по своето състояние – двойките, съответно, са:
 Ин – Земя, Въздух;
 Ян – Вода, Огън.

Както и да ги погледнем, тези четири са в състояние да образуват симетрични съчетания. 
За разлика от тях веднага виждаме, че петото е друго.  

Бихме могли спокойно да се спрем върху логично следващото заключение: 

 Петото различно е тетраедърът,  защото не е в симетрична двойка с никой. 

Но ако се върнем малко по-назад, ще видим друга версия. Подсказана ни от самия Платон, 
тя звучи така: 

„Правилните многостени стават известни като "петте Платонови тела", тъй като 
Платон обяснява с тях устройството на вселената. Това е направено в съчинения от 
него диалог "Тимей" (IV в. пр.н.е.). Там четирите "стихии" (земя, вода, въздух, огън) са 
представени съответно като състоящи се от кубове, икосаедри, октаедри, тетраедри. 
На оставащия пети многостен, додекаедъра, е приписано представянето на космоса 
като цяло.” 1 

От тук следва друго заключение: 

 Петото различно е додекаедърът.

Ако сме объркани, е нужно да си спомним следното: обикновено няма нужда да избираме, 
защото верни се оказват – като правило – и двете заключения.  

Нека да си спомним още първите ни размишления върху числото Седем, свързани с 
енергията на човека и пресечните ѝ точки в чакрите. Седмото различно можеше да бъде: 

 четвърто – Любов,
 седмо – Просветление.

В света на Пет и Седем винаги ще срещаме това. Впрочем, ще го срещаме навсякъде – 
защото е втъкано в цялата действителност около нас. Каквото и да търсим, трябва да сме 
сигурни, че отговорите ще бъдат два и ще са вписани в дуалност.   

Сега настъпва времето да опознаем по-отблизо тетраедъра. Различността му ще ни 
отведе до изумителните очертания на триизмерната октава, въплътена в неговите 
линии, стени и върхове. 

1 Платоново тяло (без автор). В: Уикипедия, 2007-2019. https://bg.wikipedia.org/wiki/Платоново_тяло 
(посетен на 27.10.2019) 



Преди това – нека да се запознаем с един твърде интересен начини за видоизменяне на 
многоъгълните фигури, известен с наименованието стелация. 

Коренът (stella) на тази дума има връзка с близостта си до значението „звезда”, което 
притежава в ред езици (италиански – stella, испански – estrella). В английския език този 
корен е залегнал в определението stellar (звезден), както и в stellated (звездовиден). Така 
достигаме до твърде странната за превод глаголна форма, която рядко се среща дори и в 
речниците по английски. Тя е позната като stellation – което, ако трябва да бъде преведено 
буквално, би изисквало използването на несъществуващата в българския език дума 
„озвездяване”.  Тоест – става дума за привеждане на дадена фигура в звездовидна форма.  

„В геометрията, стелацията е процес на разширяване 
на многоъгълник в две измерения, многостен в три 
измерения или като цяло политоп в n измерения, за да се 
образува нова фигура. Започвайки с оригиналната 
фигура, процесът разширява специфични нейни елементи 
като ръбове или лицеви равнини, обикновено по 
симетричен начин, докато те не се срещнат отново, за 
да образуват затворената граница на нова фигура. 
Новата фигура е „звезда” на оригинала. Думата 
stellation идва от латинското stellātus, „звезда“, което 
от своя страна идва от латинското stella.” 1 

На изображението по-горе е показана стелация на дванадесетоъгълник. Фигурата в 
центъра (в сиво) представлява първоначалния многоъгълник с дванадесет ъгъла. След 
това, всяка негова страна се продължава чрез линия в двете посоки. В определени места 
линиите се срещат, образувайки нова затворена фигура. 

Трябва да се има предвид, че този процес твърде често би могъл да бъде продължен – за 
което намекват леко замъглените краища на линиите, продължаващи извън ръба на 
скицата. При някои видове многоъгълници с неуспоредни страни, линиите биха се 
срещнали отново (някъде далеч извън картинката), образувайки следваща стелация. 
Лесно можем да видим, че в рамките на изображението по-горе се виждат четири 
стелации. Тоест – четири размера „звезди”, образувани при пресичането на линиите на 
четири различни разстояния от центъра. 

1 Текст и изображение: Stellation (без автор). В: Wikipedia, 2003-2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Stellation 
(посетен на 27.10.2019)  
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Тръгвайки по следите на това геометрично разширяване, достигаме до ред от знакови и 
често срещани в символиката на духовността познати фигури. Например: 1 

 пентаграмът се явява стелация на пентагона. Впрочем – единствена,
доколкото линиите не биха се събрали повече;

 хексаграмът е стелация на хексагона; освен това е
симетрично съчетание на два триъгълника.

 септаграмът представлява стелация на септагона. Къде сме
срещали посланията на тази фигура, със сигурност си спомняме –
това е прословутата Звезда на маговете, знайна и като Халдейски
кръг, залегнала в симетрията на Розетата от Плиска и
разказваща ни за невидимата връзката между наименованията на
дните и планетите.

Какво се получава при стелация на многостен, или тримерен многоъгълник? Разликата е 
в следното: 

 не чертаем линии като продължение на страни;
 вместо това, чертаем плоскости като продължения на стени.

Например: 

Взимаме октаедър, 2 Трансформираме: Получаваме стелация. 3 

 Мислено продължаваме
всяка от стените му.

 Спираме дотам, където
тя би се срещнала с 
продължението на 

друга стена. 

1 Изображения: Stellation (без автор). В: Wikipedia, 2003-2019.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Stellation (посетен на 27.10.2019) 
2 Изображение: Octahedron (без автор). В: Wikipedia, 2001-2019.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Octahedron (посетен на 27.10.2019) 
3 Изображение: Stellated Octahedron (без автор). В: Wikipedia, 2005-2019. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Stellated_octahedron (посетен на 27.10.2019) 
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И забелязваме, че последното – погледнато под малко по-различна перспектива и 
вписано в куб – ни е познато. Видяхме го в раздела, посветен на Пет. Да си припомним: 

За тайните, които крият шестте стени,  осемте ъгъла и дванадесетте ръба на тялото, 
познато като куб, вече споменахме. Ако в контекста на по-горе казаното (в предния раздел) 
погледнем към значението на тези цифри в музиката, виждаме това: 

 Числото осем отговаря на функциите:
 1 – Тоника,
 2 – втора степен,
 3 – трета степен,
 4 – Субдоминанта,
 5 – Доминанта,
 6 – шеста степен,
 7 – седма степен,
 8 – Тоника – в горната октава, завършек на втория тетрахорд.

 Числото дванадесет отговаря на хроматичните полутонове между тях.

Нека към това добавим и симетрията, заключена в пропорциите на първия от споменатите по-
горе многостени – тетраедъра. 1 

Тетраедър: Два тетраедъра, вложени един в друг 
(една от стелациите на октаедъра) 

Второто от горните изображения дава наистина основен ключ към твърде много аспекти на 
проявената действителност около нас. Често може да бъде срещнато с названията Stella 
Octangula или Звезден Тетраедър, както и с едно от най-мистериозните – Меркаба: 2 

1 Източник на изображенията: Tetrahedron (без автор). В: Wikipedia, 2001-2019. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tetrahedron (посетен на 27.10.2019) 
2 Източник на изображението: Stellation (без автор). В: Wikipedia, 2003-2019. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Stellation (посетен на 27.10.2019) 
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Ако погледнем към горното изображение – Звезден Тетраедър или Меркаба – в определен ракурс 
(отпред и отстрани под ъгъл) ще осъзнаем, че то перфектно се вписва в куб. 1 

Именно това е фигурата, която ще отключи много тайни в следващите по-нататък 
разсъждения за триизмерната проекция на музикалната октава.  

И ето че настъпи времето – точно в раздела, посветен на триизмерната проекция на 
музикалната октава – да си припомним за това. 

Магичната фигура Звезден Тетраедър, или Меркаба, е няколко неща едновременно: 2 

 тя е стелация на октаедъра;

 в същото време, тя представлява съчетание от
два тетраедъра, поставени един в друг;

 в същото време, ако е вписана в куб – тя дава
диагоналите на всяка от стените му.

Защо това е, всъщност, триизмерната октава – ще установим след малко. 

1, 2 Източник на изображенията: Stellated Octahedron (без автор). В: Wikipedia, 2005-2019. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Stellated_octahedron (посетен на 27.10.2019) 
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Златният ключ към тълкуванието на релацията между октавата и геометрично 
съвършените пропорции на вплетените един в друг два тетраедъра – срещани също с 
наименованията Звезден Тетраедър и Меркаба – е положен в нашите ръце от 
изключителния съвременен мислител и изследовател на духа Бернард Перон. Доста по-
известен с името, изписано върху кориците на книгите му – Друнвало Мелхизедек, той е 
един от най-задълбочените изследователи на вечните загадки на мистичната Сакрална 
Геометрия – и при това, съвсем не само в наши дни. 

В неговата книга, озаглавена „Древната тайна на Цветето на Живота”, откриваме 
изключително обяснение относно вечната загадка на октавата – двата полутона след 
трета и седма диатонични степени – изведено чрез фигурата на звездния тетраедър: 

„Движението се извършва в една триъгълна плоскост, а стъпките между нотите са 
абсолютно еднакви. Обаче, за да достигне до четвъртата и последна нота фа … трябва 
да премине в нова плоскост (полустъпка), като по този начин промени посоката си. 

Фиг. 12-5…От долната точка до е избрана едната плоскост, за да се достигне до ре и ми; за да 
се премине към фа на другия връх на тетраедъра, трябва да се смени посоката (полутонът) и 
така да се завърши първият тетрахорд на гамата. 

фиг. 12-6. За движението е избрана основата на тетраедъра. Следователно, на последния връх 
трябва да се постави нотата фа (на схемата се намира в средата „горе"). 
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… Когато Духът се намира в Пустотата или в нищото, формите, които създава, също 
са нищо. Правилата, които той избира, са такива, че всяко нещо може да се разглежда 
или като двуизмерно, или като триизмерно, но най-напред трябва да е двуизмерно. 
Двуизмерната реалност е първоначална и предхожда триизмерния свят. 

Когато Духът гледа към движението в една плоскост на тетраедъра и после смени 
посоката, на половината път от първите две движения по триъгълника се появява 
сянката на двуизмерния свят (изминатото разстояние изглежда като сянка). 
Геометрично тази сянка е малко по-дълга от половината и според мен това е така и в 
действителност. Но се определя като полустъпка. 

Фактически това е същото разстояние, колкото до другите три ноти, но на практика 
за духа изглежда като половината от движението, в резултат от което в този свят 
имаме полутон между ми и фа, защото, както вече казах, източник тук е двуизмерният 
свят. … 

Фиг. 12-7. Полутоновете между третата и четвъртата нота. Смяната на посоката на 120° е 
необходима, за да се премине към следващата плоскост и да се стигне до фа на последния връх. 

В този момент енергията трябва да премине от женския към мъжкия тетраедър (фиг. 
12-8). Тя прави това, като се движи от фа директно през центъра на звездния
тетраедър (взаимно проникващите мъжки и женски тетраедри) или „пустотата”, за
да стигне до сол – първата нота от мъжкия тетраедър. Така полярността се променя
от женска в мъжка.

Фиг. 12-8. Движението на енергията между тетраедрите. 
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Енергията се движи пак по същия начин, както го е правила в женския тетраедър, но 
плоскостта, по която трябва да продължи, е ограничена от основата на мъжкия 
тетраедър (сол, ла, си). След като избере един от трите възможни върха за сол (№ 5 
вляво), тя избира ла и си, за да завърши движението в тази плоскост. 

Фиг. 12-9. Мъжкият тетраедър, при който посоката се сменя и тръгва към до - цялата нота 
(връх) на следващия тетраедър. 

Сега отново трябва да смени посоката, за да завърши движението си окончателно, 
както го е направила при женския тетраедър. Тя поема в тази посока (фиг. 12-9), за да 
достигне последната нота до, която се превръща в първата нота на следващия 
тетраедър. Смъртта се превръща в живот, преход от една форма към друга. Мъжкото 
става женско и процесът започва отново. 

Отново ли? Да, защото във всички системи, за които говорим, съществува комплекс – 
или поне верига – от звездни тетраедри. Също както при музикалните гами, над и под 
тази октава има други и теоретично погледнато, така продължава до безкрайност. 
Това важи както за музиката, така и за съзнанието, дори за нивата и измеренията … 
Този факт може да се разглежда като геометричен израз на безсмъртието.” 1 

В търсенията си върху следващите страници ще подържим в ръце ключа, дарен ни в тези 
редове. Ще видим как отключва пътя към създаването на единен геометричен модел, 
базиран върху тетраедър и куб и синтезиращ връзката между: 

 Музика,
 Математика, Информатика, Астрономия, Физика;
 Астрология, Йога, И-Дзин, Геометрия;
 Мистика, Философия.

Но преди това нека погледнем по-отблизо фигурите, представляващи основа на модела – 
тетраедъра и куба, за да уловим заключените в тяхната симетрия послания. 

1 Мелхизедек, Друнвало. Древната тайна на Цветето на Живота. Том 2, стр. 74-76.  
http://orendabg.com/wp-content/uploads/2019/09/Друнвало-Мелхизедек-Древната-тайна-на-цветето-на-
живота-том2.pdf (посетен на 27.10.2019) 
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Когато неизкушен в геометрията наблюдател види за пръв път тетраедър, естествената 
асоциация, възникваща в съзнанието му, най-често може да бъде описана чрез израза 
„триъгълна пирамида”. 

Ето няколко изображения, представящи проекции на външния му вид – погледнат от 
различни гледни точки: 

1 2 3 4

Ако се запитаме коя е най-съществената разлика между тетраедъра и пирамидата – 
визирайки, в частност, популярната форма правилна пирамида с квадратна основа, която 
познаваме от великите исторически образци в Египет – можем да си отговорим така:  

 тетраедърът е Платонов правилен многостен, защото стените му са еднакви –
той е съставен от четири равностранни триъгълника.

 пирамидата с квадратна основа не е, защото стените ѝ не са еднакви – основата ѝ
е квадрат, а другите четири стени са триъгълници.

Това ни води към следното логично заключение: 

 пирамидата има ясно определима основа – различната стена, която е квадрат;
 тетраедърът няма такава – той може да се върти всякак, като всяка от стените

му може да послужи за основа.

Тази способност на тетраедъра да заема – въртейки се – всякакви равнопоставени и 
неразличими едно от друго положения в пространството, има пряка връзка с понятието 
модулация. Ще наблюдаваме това в детайли по-нататък. 

1 Изображение: Creating a Labeled Tetrahedron (без автор). 
https://tex.stackexchange.com/questions/174317/creating-a-labeled-tetrahedron-with-tikzpicture (посетен на 
28.10.2019) 
2 Изображение: Noujeim, Emad. What is a Tetrahedron? https://www.quora.com/What-is-a-Tetrahedron 
(посетен на 28.10.2019) 
3 Изображение: MacLean, Kenneth James Michael. The  Tetrahedron. 
https://www.kjmaclean.com/Geometry/Tetrahedron.html (посетен на 28.10.2019) 
4 Изображение: Tetrahedron (без автор). 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tetrahedron-4-3D-balls.png 
(посетен на 28.10.2019) 
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Има още една много важна разлика между пирамида и тетраедър: 

 пирамидата има пет върха,
 тетраедърът има четири.

Защо четирите върха на тетраедъра представляват толкова специална негова особеност?  

За да си отговорим, нека да се върнем към нещо, изведено в предходния раздел „Пет по 
Дванадесет”: 

Частите, в каквото и да е, са винаги с една повече от връзките. Това е проявление на танца 
между четно и нечетно, подаряващ ни играта „Добави Едно”. 

В ежедневието си всеки се е сблъсквал с този тривиален факт, когато е планирал отпуската 
през почивните си дни. Знаем – три дни престой на някое уютно ваканционно място означава, че 
хотелът трябва да се ангажира с две нощувки помежду им.  

Именно по тази причина, за да имаме дванадесет хроматични полутона, най-напред трябва да 
имаме тринадесет тона. Така разбираме, че тонът „до” на горната октава е – в еднаква 
степен – неделима част от долната. И седемте диатонични степени са, по неволя, осем – точно 
колкото са ъглите на куба. Двата тетрахорда, вписвайки се в уравнението 2 х 4 са всъщност 
симетрични, а четвъртото е първо. 

Че „тетрахорд” и „тетраедър” са пределно идентични, вече е напълно ясно – 
достатъчно е да се върнем към цитирания горе текст из „Древната тайна на Цветето на 
Живота”, за да намерим тяхната еквивалентност, при това представена в прав текст.  

Именно оттук прозира най-същественото: тетраедърът (тетрахордът) е фигурата, 
която отваря вратите към разбирането ни за третото измерение. В контекста на 
основното за целия ни свят число Три, можем да кажем същото така – тетраедърът 
(тетрахордът) крие ключа към разбирането ни за третото различно. 

Защо така представените термини, в чиито корен има „тетра”, тоест – „четири”, ни 
предоставят ключ към третото? 

За да го разберем, ще трябва да се върнем пак към горното: частите винаги са с една 
повече от връзките. Виждаме го – впрочем, повече от ясно – в геометрията: 

 две точки ще ни бъдат нужни, за да очертаем едно измерение – защото те оформят
линия;

 три точки ще ни бъдат нужни, за да очертаем две измерения – защото те оформят
плоскост;

 четири точки ще ни бъдат нужни, за да очертаем три измерения – те оформят…
всъщност, тетраедър.
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Този факт ни е добре познат от всекидневния ни опит. Знаем, че стойка с три крачета 
(статив, триножник) няма как да бъде нестабилна. Между трите ѝ опорни точки винаги, 
от само себе си, се очертава плоскост. Същевременно – предмет, стоящ на четири опорни 
точки (маса, стол) – дори при трудно видима неравност на терена, се изправя пред 
проблем. Може би звучи парадоксално, но е факт – четвъртото е в третото. Тоест, 
четвъртата опорна точка се явява атрибут на третото пространно измерение. 

Така достигаме до тайната на тетрахорда: 

 три еднотипни тона плюс четвърти различен,
 сключват помежду си:

 два еднотипни интервала плюс трети различен.

Именно това е и разковниче към формулата 4х3, която ни дарява с изобилие от ключове, 
отключващи какво ли не. Например: 

Формулата 4х3 в октавата: 

до ре ми фа♯ сол♯ ла♯ 

до♯ ре♯ ми♯ сол ла си 

Формулата 4х3 в квинтовия кръг: 

фа до сол ре ла ми 

си фа♯ до♯ сол♯ ре♯ ла♯ 

В първия пример – тоест в октавата, където се намират тетрахордите – е видно следното: 

 трите тона са част от триада,
 четвъртият тон е част от друга триада.

Първите тетрахорди на до-мажор и фа♯-мажор имат този вид: 

до ре ми фа♯ сол♯ ла♯ 

до♯ ре♯ ми♯ сол ла си 

А вторите им тетрахорди, респективно – този: 

до ре ми фа♯ сол♯ ла♯ 

до♯ ре♯ ми♯ сол ла си 
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В горните илюстрации виждаме следното: 

 последният тон на първия тетрахорд се отклонява – преминавайки в другата
целотонна гама;

 последният тон на втория тетрахорд се отклонява – преминавайки в горната
октава.

В тази връзка можем да си спомним и това, с което встъпихме (в началото на този дял) 
сред тайнството на измеренията. 

Живеем в триизмерен свят. 
Но всъщност, колко са познатите ни измерения? 

Нека помислим. 

 Има две основни направления, наричани от нас хоризонтал и вертикал.
 Разделяме едното от двете – хоризонтала или вертикала – пак на две, като

последното получено наричаме дълбочина (напред-назад).
 И получаваме три. Но забелязваме, че има лек нюанс.

В условията на планетата Земя добре разбираме от ежедневния си опит, че вертикалът не е никак 
лесно постижим поради тъй познатата ни сила – гравитацията. Кога сме се опитвали (последно) да 
преодолеем разстояние в посоката „нагоре”? Още от детската си възраст помним трудността на 
приключението, наречено „катерене”. Алтернативното му наименование – изкачване – е с нас през 
целия ни жизнен път. То има и преносен смисъл, но да се поспрем в началото на прекия, за да признаем 
очевидното – изобщо не е лесно. 

Нека да погледнем сетивата си. Ще видим, че по отношение на тези две от тях, които са най-
подходящи за пространствено локализиране на обкръжаващите ни обекти – зрение и слух, сме 
всъщност подчертано двуизмерни. Усещаме, че търсеното и недостижимо за очите ни е вече 
измерението, наречено дълбочина. Достатъчно е да се запознаем с технологията на съвременното 
кино, масово навлязла в ежедневието ни с абревиатурата 3D и ще започнем да разбираме с какви 
премъдри фокуси е нужно да залъгваме самите себе си, за да накараме двете очи да почнат да 
долавят третата координатна ос на триизмерното ни обкръжение. 

Виждаме, че изразът 2+1 е в състояние да сменя съдържанието на своите съставки, но обикновено е 
валиден. 

Двете са кристално ясни, постижими, лесни. 
Третото, за разлика от тях, е друго. 

Същото (макар и казано с различни думи) – в „Древната тайна на Цветето на Живота”: 

„… Когато Духът се намира в Пустотата или в нищото, формите, които създава, също са 
нищо. Правилата, които той избира, са такива, че всяко нещо може да се разглежда или като 
двуизмерно, или като триизмерно, но най-напред трябва да е двуизмерно. Двуизмерната 
реалност е първоначална и предхожда триизмерния свят.” 1 

1 Мелхизедек, Друнвало. Древната тайна на Цветето на Живота. Том 2, стр. 75.  
http://orendabg.com/wp-content/uploads/2019/09/Друнвало-Мелхизедек-Древната-тайна-на-цветето-на-
живота-том2.pdf (посетен на 28.10.2019) 
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Нека се завърнем и към илюстрациите, които вече срещнахме – пак там. Те показват 
първия тетраедър (тетрахорд) от две различни гледни точки – отстрани и отгоре.  

Поради споменатата забавна особеност на тетраедъра – способността му да бъде еднакъв 
отвсякъде – перспективата е трудно различима. Нека да се вгледаме в изписаните край 
ъглите му тонове до-ре-ми-фа, които ни ориентират най-добре за разположението на 
тетраедъра в пространството: 1 

Виждаме следното: 

 на първото изображение, плоскостта до-ре-ми е изобразена вляво, а върхът фа сочи
надясно;

 на второто изображение – поради избраната различна гледна точка към същото –
плоскостта до-ре-ми е изобразена долу, а върхът фа сочи нагоре, тоест – визуално
се намира в центъра.

Тук достигаме до смайващото заключение,  изведено от автора така:  

„Фактически това е същото разстояние, колкото до другите три ноти, но на практика 
за духа изглежда като половината от движението, в резултат от което в този свят 
имаме полутон между ми и фа, защото, както вече казах, източник тук е двуизмерният 
свят.” 2 

Тоест – в 3D-перспективата на втората картинка, разстоянието ми-фа изглежда по-
малко – и точно това е причината, поради която на това място в октавата има полутон. 

Впрочем, нещо твърде любопитно. На първото изображение (с изглед отстрани), визуално 
умаленото разстояние е ре-ми. Останалите две разстояния – до-ре и ми-фа – изглеждат 
нормални. Веднага виждаме какво стои пред очите ни – началото на до-минор. 
Осъзнаваме, че виждаме перспективата на другия диатоничен лад. 

1 Изображения: Мелхизедек, Друнвало. Древната тайна на Цветето на Живота. Том 2, стр. 75.  
http://orendabg.com/wp-content/uploads/2019/09/Друнвало-Мелхизедек-Древната-тайна-на-цветето-на-
живота-том2.pdf (посетен на 28.10.2019) 
2 Пак там. 



250 

Най-важно е това: 

 в двуизмерния свят разстоянията изглеждат различни,
 в триизмерния свят те са еднакви.

Именно до този извод стигнахме, придвижвайки се по алтернативния възможен път – на 
овалните геометрични форми – чрез 3D-проекцията на кръга: 

Бихме могли да обобщим идентичния резултат, достигнат по двата различни пътя, така: 

 в света с много измерения, разлики в размерите на интервалите няма;
 например, такива не виждаме в квинтовия кръг.

 в света с малко измерения, разлики в размерите на интервалите има;
 например, такива виждаме в октавата.

Най-важното е – полутонът е специално място, за което вече знаем следното: 

 в проекцията на тетраедъра това е място на пречупване – в което стигаме до
извода, че „изкривяването” представлява гледна точка от позицията на висше
измерение;

 в проекцията на кръга това е мястото на перспектива – в което пак достигаме до
извода, че „изкривяването” представлява гледна точка от позицията на висше
измерение. Но този път – буквално:

 това е гледната точка, чрез която нашата Слънчева система би била видима
откъм центъра на Галактиката. Тоест, това е мястото, което свързва:

 системата (слънчева), в която се движи планетата ни,
 с висшата система (галактическа), из която центърът на нашата се

движи.



251 

Идва времето да свържем тетрахордите в октава. Нека, първо, пак да хвърлим поглед 
към изображението, което дава ключ:1 

Виждаме тримерната геометрична форма, знайна с наименованията Звезден Тетраедър и 
Меркаба – тоест тази, вече срещана от нас като: 2 

 стелация на октаедъра;

 съчетание на два тетраедъра, поставени един в друг;

 вписана в куб – оформяща диагоналите на всяка от
стените му.

В контекста на октавата тази фигура е точно това, което виждаме във втората точка – 
два тетраедъра (тетрахорда), поставени един в друг. Именно сега настъпва времето, в 
което ще се запознаем с тях отблизо. 

1 Изображение: Мелхизедек, Друнвало. Древната тайна на Цветето на Живота. Том 2, стр. 76.  
http://orendabg.com/wp-content/uploads/2019/09/Друнвало-Мелхизедек-Древната-тайна-на-цветето-на-
живота-том2.pdf (посетен на 28.10.2019) 
2 Изображения: Stellated Octahedron (без автор). В: Wikipedia, 2005-2019. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Stellated_octahedron (посетен на 27.10.2019) 
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Всеки, който е обръщал по-задълбочено и обстойно своя взор към тази фигура, рано или 
късно е разбрал напълно недвусмислено и еднозначно следното: тя е мистична. Начинът, 
по който възприятията ни могат да приемат формите ѝ се променя неусетно, като никога 
не спира да ни изненадва. Сключените в нейните пропорции закономерности съдържат – 
недоказано, но твърде вероятно – всичко. 

Ключът, свързан с музикалната октава, вече е добре познат за нас. Но да допълним, че – в 
добавка – чрез пропорциите на този многоъгълник ще видим всичко, за което стана дума 
от началото на книгата дотук. Вече обещахме – и ще се опитаме да бъдем честни в 
изпълнението му – това: 

 единен модел,
 синтезиращ връзката между:

 Музика,
 Математика, Информатика, Астрономия, Физика;
 Астрология, Йога, И-Дзин, Геометрия;
 Мистика, Философия.

Ако нещо е пропуснато, защото не сме го съзрели вътре, то причината е в нашите очи. 
Допълването на представения списък, всъщност, надали ще стигне някога до крайна 
спирка. 

Да започнем с очевидното: това е многостен, способен на безброй превъплъщения. Всяка, 
даже малка смяна на перспективата, разкрива пред очите нови и неподозирани 
съотношения на форми и пропорции, които виждаме като че винаги за пръв път. 

За да стигнем до това, ще ни е нужно триизмерно моделиране. Няма как тримерното 
богатство на изменчивите до безкрай съотношения да стане видимо, ако разглеждаме 
двумерни скици върху лист. Всеки, имащ интерес, би могъл да се заеме с най-доброто: 
ръчна изработка на макет. Хубаво е, впрочем, да се знае, че това не става много лесно. 

За начало – да се върнем към проекцията на октавата. Тръгваме от двата тетрахорда, 
засега все още поотделно:1 

1 Изображения: Мелхизедек, Друнвало. Древната тайна на Цветето на Живота. Том 2, стр. 75-76.  
http://orendabg.com/wp-content/uploads/2019/09/Друнвало-Мелхизедек-Древната-тайна-на-цветето-на-живота-
том2.pdf (посетен на 28.10.2019) 
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Стигаме до нещо твърде важно. Погледнато отдолу, тоест – откъм тази стена, служеща за 
основа: 

 очертана чрез ъглите до-ре-ми за първия тетраедър,
 на изображението попадаща вляво;

 очертана чрез ъглите сол-ла-си за втория тетраедър,
 на изображението попадаща отдолу.

Забелязваме особеност, която е от първостепенно значение за 
верността на по-нататъшните изчисления. 

 В първия тетраедър, притежаващ Ин-полярност:
 посоката на движението до-ре-ми се развива по

часовниковата стрелка.
 Във втория тетраедър, притежаващ Ян-полярност:

 посоката на движението сол-ла-си се развива обратно на часовниковата
стрелка.

При втория, забелязването на тази особеност изисква известно въображение. Тъй като го 
гледаме отгоре, ни се струва, че посоката сол-ла-си върви по часовниковата стрелка. 
Да, но е точно обратното – защото трябва да го погледнем отдолу. Именно така достигаме 
до истинското направление на ротацията. 

Идва време да си спомним и за илюстрацията, която ги обединява: 

Забелязваме нещо твърде съществено. Стените, служещи за основа: 

 лявата стена на долния Ин-тетраедър, очертаваща движението до-ре-ми,
 долната стена на горния Ян-тетраедър, очертаваща движението сол-ла-си;

се оказват разположени под ъгъл, чийто размер е точно 60 градуса. 

Къде сме виждали това? 
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Нека си припомним тази илюстрация:1 

На малката картинка в долния край на изображението2 виждаме цифра, характеризираща 
ъгъла между плоскостите на Слънчевата Система и Млечния Път, изобразена със 
стойност 62 ъглови градуса. Трябва да се има предвид, че авторът на скицата тук е 
приложил леко усредняване. За да разберем точния размер на този ъгъл, се обърнахме към 
университетски източник с насоченост към астрономията: 

„Галактическата равнина е наклонена под ъгъл 63 градуса към небесния екватор и под 
ъгъл 60 градуса към еклиптиката”3 

Важното за нас е именно последното: ъгълът между галактическата равнина и 
еклиптиката е с размер точно 60 градуса. 

Разбираме, че преходът между двата тетрахорда е белязан със същия ъгъл, какъвто 
виждаме между системата и галактиката. 

Случайност? Нека продължим нататък.  

1 Изображение: Risinger, Nick. Photopic Sky Survey. http://media.skysurvey.org/interactive360/index.html  
(посетен на 28.10.2019) 
2 Изображение: Panakkal, Chandramohan. What is the Angle Between the Earth's Orbit and the Galactic Plane of Our Milky 
Way Galaxy? https://www.quora.com/What-is-the-angle-between-the-earths-orbit-and-the-galactic-plane-of-our-Milky-Way-
galaxy (посетен на 28.10.2019) 
3 Galactic Plane (без автор). В: COSMOS - The SAO Encyclopedia of Astronomy - Swinburne University of Technology. 
https://astronomy.swin.edu.au/cosmos/G/Galactic+Plane (посетен на 28.10.2019) 
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Поглеждайки към тези две изображения1, забелязваме една твърде озадачаваща неточност. 

Лявото представлява горния тетраедър, дясното – обединение на двата (горен и долен) в 
общата фигура на звездния тетраедър. Публикувани са на една и съща страница, като са 
разположени едно под друго. 

Веднага забелязваме, че нещо не съвпада. Посоката на движение по долния триъгълник 
(основата сол-ла-си) е различна. 

 На лявото изображение виждаме логичната Ян-полярна посока – гледано отдолу,
движението е обратно на часовниковата стрелка.

 На дясното изображение посоката е обърната – гледано отдолу, движението е по
часовниковата стрелка.

За да елиминираме възможността за грешка в превода, потърсихме англоезичното 
издание. Разминаването, ясно видимо и в този източник, е същото. 2 

1 Изображения: Мелхизедек, Друнвало. Древната тайна на Цветето на Живота. Том 2, стр. 76.  
http://orendabg.com/wp-content/uploads/2019/09/Друнвало-Мелхизедек-Древната-тайна-на-цветето-на-живота-
том2.pdf (посетен на 29.10.2019) 
2 Изображения: Melchizedek, Drunvalo. Ancient Secret of The Flower of Life (vol.2), p. 97. http://www.tachyon-
aanbieding.eu/Documentation/Ancient%20Secret%20of%20The%20Flower%20of%20Life%20(vol.2).pdf  
(посетен на 29.10.2019) 
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След кратък анализ, свързан най-вече със структурата на опозициите в контекста на 
редица други системи (сред които са добре познатите ни И-Дзин, Астрология и 
информатика) достигнахме до извода, че става дума за техническа грешка при 
изработката на дясната скица. Двете изображения са от един и същи източник, като 
дори са публикувани едно под друго на една и съща страница, поради което няма как да 
търсим разлики в концепцията.  

Вярната поредност на седемте диатонични степени, подредени върху осемте върха на 
постройката, би трябвало да бъде тази: 

Тръгвайки оттук, ще видим как – по най-невероятен начин – тази фигура се въплъщава в 
ролята на обобщен модел за почти всичко, за което можем да се сетим. Нека видим как. 

В началото, трябва да погледнем фигурата на звездния тетраедър в триизмерен ракурс – 
доколкото това въобще е възможно върху двуизмерните страници на стоящата пред нас 
книга. За целта ще използваме серия от изображения, генерирани с помощта на софтуер 
за 3D-визуализация. Ще се обърнем към следните платформи, предоставящи онлайн 
услуги за триизмерно моделиране и разполагащи с готови модели на необходимата ни 
фигура в нейните 3D-проекции: 

GrabCad – https://grabcad.com – the largest online community of professional designers, 
engineers, manufacturers, and students 

Stella Octangula – https://grabcad.com/library/stella-ottuangula-octangula-star-1 
Merkaba model – https://grabcad.com/library/merkaba-1 

SketchFab – https://sketchfab.com – publish & find 3D models online 

Tetrahedron Dual – https://sketchfab.com/3d-models/tetrahedron-dual-9704e2050eef4fdbb23005e9ece4d3dc 
Tetrahedron Dual – https://sketchfab.com/3d-models/merkaba-8c85b155d71649c9b4561cbadbfce51c  
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Ще представяме моделите чрез изображения, генерирани с една от двете описани по-горе 
онлайн платформи и по-точно – чрез четирите 3D-проекции, указани в линковете под тях, 
като – за сравнение – ще разполагаме картинките една до друга в следния ред: 

 плътно изображение,
 ефирно изображение (рамка).

Да започнем с най-разпознаваемата проекция – гледка откъм върха на единия тетраедър, 
респективно – откъм основата на срещуположния. 

Приликата на това с хексаграма е очевидна. Впрочем – точно така, както хексаграмът 
представлява съчетание на два вписани един в друг триъгълника, звездният тетраедър 
представлява съчетание на два вписани един в друг тетраедъра. Тоест – на пръв поглед 
той е триизмерен хексаграм. Но само на пръв поглед, тъй като е много повече.  

Не трябва да се удивляваме, че виждаме тук ясно: 

 схемата на въглерода – шестте плюс център – като, разбира се, гледано отзад ще
видим втората половина на същото около другия му център;

 схемата на шестте духовни магистрали на човечеството в пределите на източния
и западния свят;

 схемата на шестте цвята, при това точно разположени като две по три – тоест,
RGB / CMY – едните върху предния тетраедър, а другите върху задния – обединени
около център. Не трябва да забравяме, че центровете са два – отзад, точно по
средата, е разположен още един връх. Точно така, в центъра на цветовете –
спомняме си – може да се намира едната от двете дуалности, черното или бялото.
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Нека, след това, осъществим няколко плавни последователни ротации в посока наляво. 

С удивление установяваме, че шестолъчната звезда се превръща в осмоъгълен куб.  
След това, продължаваме с въртенето надолу и наляво: 
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Играта, впрочем, продължава до безкрай. От опит знаем, че многообразието на 
променливите форми и пропорции е почти неразбираемо за възприятията. Още по-
безбрежно става то, когато сложим номерация на върховете – което, впрочем, ще 
направим скоро. Тогава вече няма да е все едно как точно е ориентирана постройката ни, 
тоест – кой от върховете ще играе център, кой ще се качи нагоре, ще отиде вляво или пък 
едва ще се показва зад конструкцията на фигурата – тъкмо възприела форма на квадрат, 
решетка или остроъгълна звезда в мига, преди загатнатата форма да се разтопи сред 
очертанията на следващата. 

За да се завърнем на познатите ни форми – нека да обърнем фигурата към проекцията, 
ползвана от Друнвало Мелхизедек при разшифровката на музикалната октава: 

След което – нека да се запознаем с тази нейна форма, на която ще се спрем при 
визуализациите оттук нататък: 
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Горното изображение е постигнато чрез фигура, генерирана с 3D-симулатора на GrabCad 
(на адрес https://grabcad.com/library/merkaba-1), след което е обработена с фото-
редактираща програма – така, че двата тетраедъра, вплетени в общата форма, да станат 
визуално различими за окото чрез използване на подходящи цветове. 

Съответно: 

 тетраедърът, чийто връх е долу (в земен цвят) е този, който е с полярност Ин:
 неговите върхове съответстват на тоновете до-ре-ми-фа;

 тетраедърът, чийто връх е горе (в небесен цвят) е този, който е с полярност Ян:
 неговите върхове съответстват на тоновете сол-ла-си-до.

Впрочем – в тази връзка, идва времето да осъзнаем нещо много важно: 

 това не са тонове,
 това са степени.

Добре знаем, че тониката в до-мажор е до – и сме свикнали да ползваме това безспирно, 
за спестяване на време и усилия, изписвайки краткото „до” вместо  „първа степен” или 
„тоника”. Добре, но тук е мястото да спрем – защото разсъжденията ни скоро ще ни 
доведат до интересните ротации на тази фигура, които могат да намерят съответствието 
си в модулациите. Тогава с удивление ще разберем, че върховете на конструкцията 
изобщо не са тонове – защото всъщност, ясно е, че те са функции. 

За тази цел ще възприемем един малко по-различен стил на съкратеното изписване. Ще 
номерираме ъглите с цифри – от едно до осем. Когато стигнем до сравненията между 
музиката и всичко останало, ще разберем и за редица други проявления на тези цифри. 

Имайки предвид това, нека да видим базовия вариант на схемата, която ще използваме за 
визуализация оттук нататък: 
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Да си припомним нещо твърде важно: звездният тетраедър има пряка връзка с куба. 

 Звездният тетраедър има точно дванадесет ръба.
 Шестте стени на куба имат точно дванадесет диагонала.

Както се вижда от третото изображение,1 ръбовете на звездния тетраедър всъщност са 
диагоналите на куба.  

Съответно – ако нарисуваме куб върху проекцията на нашето базово изображение, ще 
получим същото: 

1 Изображение: Stellated Octahedron (без автор). В: Wikipedia, 2005-2019. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Stellated_octahedron (посетен на 29.10.2019) 
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Идва време да си спомним всичко, казано за куба в раздел Дванадесет. За да не товарим 
погледа си с връщане десетки страници назад, на следващите редове ще го повторим: 

Изкушаваме се да открехнем мъничко завесата към продължението, което ще ни занимава 
по-нататък в „Измеренията”. Накратко, става дума за това: 

Седемте са всъщност Осем, но едно е скрито. Вижда се чрез неслучайната геометрична 
форма на едно от Платоновите тела, което е добре познатият ни куб. Неговите ръбове, 
диагонали и стени са важна част от триизмерната проекция на проявената 
действителност. Схемата е дадена по-долу, като на логичния въпрос – защо редът на 
номерацията в ъглите е точно този – ще се спрем в раздела „Триизмерната Октава”. 

Видимите ъгли отговарят на: 

 седемте видими небесни тела в Астрологията,
 седемте диатонични степени на музикалната октава.

Невидимото осмо, всъщност, се явява първото на горната октава. То е извън системата, 
която виждаме в момента.  

Ако сме върху така скицирания куб и искаме да тръгнем на нелесно пътешествие от някой 
негов ъгъл към съседен (или противоположен), имаме три опции за преки пътища: 

По ръб на страната По диагонал на страната През центъра на куба 
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Нека си припомним какво стои зад номерацията: 

Номер Астрология 
(небесно тяло) 

Музика 
(диатонична степен) 

1 Слънце Първа Тоника  
2 Луна Втора 
3 Меркурий Трета 
4 Венера Четвърта Субдоминанта  
5 Марс Пета Доминанта  
6 Юпитер Шеста 
7 Сатурн Седма 

Същото, нанесено в тримерната проекция на куба, е на следващата скица – за краткост ще 
запишем степените като тонове в тоналност до мажор. 

Ако се върнем на темата за опозициите в Астрологията, ще видим как всяка от трите 
отговаря на скок през пустотата. С други думи – преминаване през центъра на куба. 
Заедно с това ще видим обръщенията на нашите диатонични интервали, подредени в 
съответствията си: секунда-септима, терца-секста, кварта-квинта. 

Опозиция Венера-Марс 
4-5, кварта-квинта

Опозиция Юпитер-Меркурий 
3-6, терца-секста

Опозиция Луна-Сатурн 
2-7, секунда-септима
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Последният преход през центъра на куба, отговарящ на посоката 1-8, е обръщението 
прима-октава. В Музиката то ни е добре познато. В Астрологията, обаче, тази най-
загадъчна пътека е все още скрита. 

Нека пак да се завърнем към това, което споменахме преди малко. Тези три прелитания през 
самата празнота на центъра, които са ни нужни за намиране на пътя между трите 
опозиционни двойки, всъщност са: 

 трите измерения, които очертават прилежащите им шест посоки,
 три основни линии на нашите стремежи и желания – или, с терминологията на

музиката – три посоки на тежнения, налични изначално в нашата природа.

Диагоналът 2-7, в избраната от нас перспектива, се покрива до голяма степен с диагонала 1-
8. Така разбираме защо Слънце, Луна и Сатурн оформят обща линия в астрологичната ни
карта.

Това поставя, впрочем, като важен именно въпроса за перспективата. Ще говорим доста за 
това в раздела „Измеренията”. Тук, накратко, ще скицираме основното: 

Ако си изработим триизмерно кубче (примерно от хартия), след това надпишем ъглите му и 
го завъртим така, че ъгъл първи да застане точно пред очите ни, ще видим ясно трите 
линии на опозициите – симетрично. А четвъртата, която отбелязват ъглите 1 и 8, ще е 
скрита. Именно това стои в основата на много от познатите ни шестолъчни или 
шестостенни символи на древната духовност.  
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Картината ще бъде с този вид: 

Така трите основни противостоения застават пред очите ни. 

 Ляво (4, Венера) и Дясно (5, Марс).
 Голямо (6, Юпитер) и Малко (3, Меркурий)
 Назад (1, Слънце) и Напред (8, Слънце – в горната октава).

 Докато двумерната перспектива не ни позволява да съзрем невидимия път към
горната октава, търсим тази трудна за намиране посока в линията, която
очертават 2 и 7.

А защо това е отражение на най-основните тежнения в човешката природа – нашите 
стремления, мечти и въжделения? 

За перспектива Ляво - Дясно (Венера - Марс) е излишно да говорим. Любовта е тук, както и 
почти всичко (според някои от основателите на все още младата наука психология) сред 
това, което движи някого към нещо. 

Перспективата Голямо - Малко (Юпитер - Меркурий) може да се нарече, освен това, 
перспектива Горе срещу Долу. Тук можем да открием всички пориви, които водят към 
израстване. То може да е материално – устременост към богатство, власт или 
обществена значимост. Но може да е и духовно – порив към растеж чрез мъдрост и 
познание.  

Третото ни противопоставяне, което се оказва поделено сред небесния диагонал на ъглите 
1-8 (Слънце-Слънце) и неговата земна сянка, очертана от срещулежащите ъгли 2-7 (Луна-
Сатурн) е може би най-важно. Можем да го наречем диагоналът на Материята и Духа. По
този път, наистина, не всеки тръгва. Даже тръгналите рядко стигат до проекцията на
невидимото измерение, което идва над октавата, в която се намираме.

Всеки от диагоналите е свързан с най-неразбираемото изпитание за пътника – това е скок 
през Пустотата. Да се движим по стените на куба ни, означава да сме в рамките на 
точната, привична и позната схема. Имаме опора, яснота  и „почва” под краката.  

След това – поне веднъж в живота – идва времето за скок. Най-ярки спомени, разбира се, 
оставя поривът на любовта, за който вече споменахме при разходката сред чакрите. Това е 
скокът между ъгли четири и пет. 



И така, да се завърнем към диагонала между ъгли четири и пет. В различните проекции е 
винаги един и същи, но изглеждащ като че ли все различен: 

Това е генерална опозиция – самият преход между двата тетраедъра. 

Разбира се – напълно ясно е, че всяка от четирите ни опозиции е генерална. Но ако 
следваме движението на степените в музикалната октава, тогава ъгли четири и пет 
заемат място с първостепенно значение. 

Какво е то? Естествено, това на субдоминантата и доминантата. 
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Нека да погледнем и това: 

Разбираме, че всички съответствия, които наблюдавахме дотук, базирани върху:  

 шест елемента в периферията,
 седми (винаги невидимо дуален) в центъра,

…са всъщност израз на едно и също – на заложените изначално опозиции. Посланието им 
е кодирано в десетки – все различни, но все казващи едно и също – извори на мъдрост и 
духовност, чието единение е крайно време да започнем да съзнаваме. 

И така – настъпва време за обединение на почти всичко, скицирано дотук на тези 
страници, чрез всеобхватните проекции на този фантастичен многоъгълник.  

Да си припомним: 

Звездният тетраедър, заедно с неговата втора същност – кубът, притежават: 

 осем върха – които в двуизмерната проекция са винаги:
 седем видими,
 един невидим;

 дванадесет линии, които са:
 ръбове (в проекция два тетраедъра),
 диагонали на стени (в проекция куб);

 шест плоскости, които са:
 стени на куб;

 четири опозиции през центъра между:
 осемте върха;

 три опозиции през центъра между:
 центровете на шестте стени.
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В Музиката, макар и накратко, дотук насочихме вниманието си към следните основни 
елементи: 

 два симетрични тетрахорда, съдържащи осем тона;
 самите осем тона, съставени от:

 седем диатонични степени,
 първия от горната октава.

 дванадесет хроматични полутона;
 три основни функции:

 тоника, субдоминанта, доминанта;
 четири обръщения в рамите на октавата:

 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.
 четири групи, съставени от по три елемента, които са различими:

 в квинтовия кръг,
 в октавата;

 геометрична прогресия от вида 1-2-4-8-16… – тоест, кратна  на четири и
осем:

 при всяко октавово удвояване в рамките на звукореда.

В Астрологията работим със следните базови понятия: 

 четири първоелемента:
 земя, вода, въздух, огън;
 които, чрез познатата информационна редица X1 – X2 – Y образуват

осем базови варианта на Ин-Ян разпределение;
 седем видими небесни тела:

 Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн;
 които, точно както и седемте диатонични степени в октавата,

водят към горната октава и се групират в същата симетрия, позната
ни от тетрахордите.

 дванадесет базови зодиакални архетипа;
 шест нива на схемата на тяхното подреждане, които са:

 Слънце-Луна,
 Меркурий,
 Венера,
 Марс,
 Юпитер,
 Сатурн;

 шест основни опозиции между дванадесетте, които се редуцират до:
 три основни опозиции между шестте – които, от своя страна, водят към:

 трите далечни небесни тела,
 шестте посоки, видими сред трите измерения в пространството.
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В Йога виждаме: 

 два потока на енергия:
 Ин,
 Ян;

 седем чакри – следващи дословно симетрията на:
 седемте диатонични степени в музикалната октава,
 седемте видими небесни тела,

които водят за пореден път към формулата 2х4 – като отново имаме предвид, 
че осмото е винаги невидимо, защото се явява първо в новата система. 

В И-Дзин работим с: 

 две полярности:
 Ин,
 Ян.

 четири символа,
 получени чрез информационната логика X1-X2.

 осем триграми,
 получени чрез:

 информационната поредица на бинарния код,
 информационната логика X1-X2-Y.

В химията: 

 въглерода;

Във физиката: 

 цветовете.

В редица най-различни източници на духовността: 

 играта „Добави Едно” – заедно с удвоеното си отражение, в което има
винаги две скрити:

 Шест  –   Дванадесет,
 Седем  –   Четиринадесет,
 Осем   –   Шестнадесет.
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В Информатиката: 

 седем – определящи структурата на всичко –
логически елемента:

Обединихме някои от горните закономерности чрез двуизмерна обща схема. 

Сега настъпва времето да ги обединим чрез триизмерна. 

Удивително е как ще видим в нейните пропорции не само 
някои от гореизброените, а всички. 



271 

Ще започнем с Астрологията. Навярно, тъй като е твърде древна област на познанието – 
значително предхождаща във времето дори и Питагоровия темпериран звукоред – то 
първият ни ключ за скритите в тримерния модел закономерности ще видим точно в нея. 

В началото – да си припомним базовите положения. 

 Четири стихии (първоелемента):
 Земя (Ин),
 Вода (Ин),
 Въздух (Ян),
 Огън (Ян).

 Десет основни небесни тела, сред които:
 седем видими с невъоръжено око,
 три далечни:

2 
Слънце 
Луна 

5 

Меркурий 
Венера 
Марс 
Юпитер 
Сатурн 

3 
Уран 
Нептун 
Плутон 

Дадено Търси се Решение 

Категория 1 Категория 2 Резултат 

X1 X2 Y 
Земя 
Действие 
Реализация 

Ин Ин 
Ин 

в състояние 
Ин 

Вода 
Творение 
Проект 

Ин Ян 
Ин 

в състояние 
Ян 

Въздух 
Формиране 
Принцип 

Ян Ин 
Ян 

в състояние 
Ин 

Огън 
Еманация 
Идея 

Ян Ян 
Ян 

в състояние 
Ян 
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 Дванадесет зодиакални знака:
 четните са Ин,
 нечетните са Ян.

 Те са разпределени по стихии (първоелементи), следвайки формулата 4х3:

Дадено Търси се Решение 

Кардинални Подвижни Фиксирани 
Земя 
Действие 
Реализация 

Козирог Дева Телец 

Вода 
Творение 
Проект 

Рак Риби Скорпион 

Въздух 
Формиране 
Принцип 

Везни Близнаци Водолей 

Огън 
Еманация 
Идея 

Овен Стрелец Лъв 
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 Седемте небесни тела управляват дванадесетте зодиакални архетипа, следвайки
следната структура:

 Същото – но визуализирано чрез древната схема, завещана ни от Птолемей, в която
отношенията на управление стават ясни от пръв поглед:

 Шестте опозиции между дванадесетте знака, които се свеждат до три:

Венера / Марс 
(кварта / квинта) 

Юпитер / Меркурий 
(секста / терца) 

Слънце-Луна / Сатурн 
(секунда / септима) 

Небесно тяло Ян-знак Ин-знак 
Огън Въздух Земя Вода 

Марс 1. Овен
Венера 2. Телец

Меркурий 3. Близнаци
Луна 4. Рак
Слънце 5. Лъв

Меркурий 6. Дева
Венера 7. Везни

Марс 8. Скорпион
Юпитер 9. Стрелец

Сатурн 10. Козирог
Сатурн 11. Водолей

Юпитер 12. Риби
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 Обобщената схема на трите главни опозиции, оглавени от трите далечни небесни
тела – заедно с начина, по който в това са закодирани шестте посоки на трите
пространствени измерения:

 И накрая – съответствието, което ще е с ключово значение в обединението на
моделите.
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 След този кратък преговор, нека си припомним звездния тетраедър. 

Ключовете към постройката му, всъщност, започват от алхимията: 1 

1 Изображение: Free High-Quality Chart of Alchemy Symbols (без автор). 
https://buildingthemagic.wordpress.com/2016/08/03/print-this-free-high-quality-chart-of-alchemy-symbols-
make-your-next-rpg-more-mystical (посетен на 02.11.2019) 



Нека да погледнем към четирите големи символа в началото на горното изображение, 
изведени в едър план. 

  Огън   Вода Въздух Земя 

След това – да ги сравним с формата на звездния тетраедър, като за целта ще използваме 
проекции с поглед от два съвсем малко различаващи се ъгъла. 1 

С огромно удивление разбираме следното: древните алхимици, завещали ни символите 
на четирите първоелемента, са имали предвид точно това. 

 Елементите Огън и Вода, отбелязани с непресечен триъгълник, стилизират първото
от горните изображения.

 Елементите Въздух и Земя, отбелязани с пресечен триъгълник – второто.

Ако искаме да обособим три симетрични лъча, разполагаме с две опции: 

Събират се във връх: Оформят триъгълник – основа: 

1Генерирани с 3D симулатор: Stella Octangula, https://grabcad.com/library/stella-ottuangula-octangula-star-1 
(посетен на 02.11.2019) 
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Съответно: 

 Елементи Огън и Вода са тези, които формират триъгълник;
 Елементи Въздух и Земя са тези, които формират връх – визуално е очевидно как

оформената от тях фигура се оказва пресечена по средата.

  Огън     Вода Въздух  Земя 

И така – благодарение на древната символика, първата стъпка в разрешаването на задачата 
е вече факт. Ако искаме да разпределим дванадесетте зодиакални архетипа върху 
дванадесетте ръба на звездния тетраедър, трябва да поставим: 

 трите огнени (Овен, Лъв, Стрелец)
 и трите водни (Рак, Скорпион, Риби) така:

 трите въздушни (Близнаци, Везни, Водолей)
 и трите земни (Телец, Дева, Козирог) така:



Бързо осъзнаваме, че вариациите всъщност тепърва започват. Разпределението на четири 
елемента в комбинации „две основи – два върха” води до наличието на четири варианта: 

Дефинирането на възможностите, впрочем, се движи точно по логиката на осемте 
триграми, на дванадесетте клетки в схемите на информатиката, както и на много други 
като тях. Видно е, че това е начинът, по който се подрежда разрешаването на немалко от 
рационалните задачи в обкръжаващата ни действителност. 

Ако тези четири варианта изглеждат не твърде страшни – нека веднага да добавим още 
една подробност. На следваща стъпка, те се умножават по дванадесет. 

Така е, защото в триизмерното пространство кубът има точно дванадесет ротации 
около своите три оси: 

Четири завъртания 
около ос X: 

Четири завъртания 
около ос Y: 

Четири завъртания 
около ос Z: 

Това е важно, тъй като не трябва да забравяме – звездният 
тетраедър, всъщност, е вписан именно в  куб.  

Впрочем, споменатите дванадесет завъртания твърде 
много ни напомнят на дванадесетте тоналности:  

 пропорциите във фигурата се запазват,
 разположението ѝ се променя.

Но за това, както и за преобразвуането на 12 в двойното 24, 
ще стане дума по-нататък върху следващите редове.  

Ин-тетраедър, връх: Въздух Земя Въздух Земя 

Ин-тетраедър, основа: Огън Огън Вода Вода 

Ян-тетраедър, връх: Земя Въздух Земя Въздух 

Ян-тетраедър, основа: Вода Вода Огън Огън 
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Нека споменем и следващите комбинации: 

 всеки три зодиакални знака могат да се разположат един спрямо друг по шест
различни начина – три ротации в подреждане 1-2-3 и още три в подреждане 1-3-2;

 това води до комбинации с брой 6 х 6 х 6 х 6, тоест – 1296;
 като финал, умножаваме всички споменати досега комбинационни стойности една

с друга: 4 х 12 х 1296,  за да получим числото 62 208.

Нека да припомним, че решението на задачата едва започва. Звездният тетраедър съдържа 
далеч не само астрология. Следващите стъпки ще ни водят към добавянето на: 

 дванадесетте хроматични полутона,
 шестте цвята,
 осемте триграми,
 седемте логически елемента,
 …

Обезсърчаването, впрочем, е напълно неуместно. Затрупващите ни като лавина стойности 
на комбинациите биха били страшни само за изследовател, който не познава логиката на 
процесите и същността на вътрешните връзки между елементите в системата.  

За наше щастие, такива връзки има много – и ще видим как те ще ни послужат като 
пътеводни светлини, превеждащи ни сред великото море от варианти. 

В сферата на Астрологията, в която се намираме в началото на занимателната и 
вълнуваща задача, нашите решаващи съюзници ще бъдат: 

 небесните тела и по-конкретно, техните взаимовръзки с архетипите;
 опозициите между архетипите.

Започваме с опозициите. 

В дуалния ни свят, всъщност те са главното. Още първият поглед към пропорциите на 
конструкцията, съдържаща два тетраедъра, четири диагонала, шест стени, осем върха и 
дванадесет ръба ни подсказва, че всяко нещо вътре има своята дуална противоположност. 

И ако усетим, че ни липсват нечетните числа – които всъщност са безкрайно важни – 
нека да си спомним, че кубът (звездният тетраедър) има център. Именно това е 
елементът, който влиза в ролята на трето, пето, седмо, девето, единадесето и 
тринадесето. Но сега – нека да погледнем опозициите в рамките на четните числа. 
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Както знаем, в астро-картата имаме три опции за построяване на опозиционни двойки: 

Опозиции по 
вертикал  

преминаващи през 
хоризонталната ос 

Опозиции през центъра Опозиции по 
хоризонтал 

преминаващи през 
вертикалната ос 

В звездния тетраедър разполагаме същo с три опции за опозиционни линии, които – 
както ще установим по-нататък – са абсолютно еквивалентни. 

На срещуположни стени: 
кръстосани 

На една и съща стена: 
кръстосани 

На срещуположни стени: 
успоредни 
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Горното ще ни ориентира по прекрасен начин относно разположението на знаците един 
спрямо друг – доколкото, следвайки известните класически опозиции, добре описани в 
системата на Астрологията, ще сведем комбинациите с брой 6 х 6 х 6 х 6 = 1296 до 
значително по-скромно число. 

Но – пред нас все още стои другата задача: изборът на взаимни разположения на 
елементите. Тоест, във формулата 4 х 3 трябва да позиционираме, взаимно една спрямо 
друга, четворките. 

Комбинациите все още са тези: 

Бихме могли да се спрем на логичното разпределение, при което: 

 долният Ин-тетраедър има връх с Ин-полярен елемент – тоест, на върха му стои
Земя.

 горният Ян-тетраедър има връх с Ян-полярен елемент – тоест, на върха му стои
Въздух.

Така оставаме с два варианта: 

Кой от тях да изберем? 
За да решим, ще трябва да потърсим отговорите в небесните тела. 

Но за да узнаем тяхното послание, ще трябва най-напред да се докоснем и до древните 
загадки на една, неспоменавана дотук, мистична сфера на познанието. Настъпва времето – 
в последователните стъпки на проблясващата нишка към познанието – да се обърнем към 
нумерологията. 

Ин-тетраедър, връх: Въздух Земя Въздух Земя 

Ин-тетраедър, основа: Огън Огън Вода Вода 

Ян-тетраедър, връх: Земя Въздух Земя Въздух 

Ян-тетраедър, основа: Вода Вода Огън Огън 

Ин-тетраедър, връх: Земя Земя 

Ин-тетраедър, основа: Огън Вода 

Ян-тетраедър, връх: Въздух Въздух 

Ян-тетраедър, основа: Вода Огън 
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Както всяка древна област на духа – каквито са, например, вече споменатите нееднократно 
Астрология, Алхимия, И-Дзин – Нумерологията се характеризира с две неща: 

 притежава велики тайни, завещани ни от древните предци;
 които се оказват изкривени до неузнаваемост от огромен брой невежи и

повърхностни интерпретации, в чиято мъгла – отдавна – е потънало всичко.

Всъщност, великите науки на древността са опорочени от едно генерално неразбиране на 
тяхната фундаментална природа. То се изразява в следното: 

Те нямат, нито пък някога биха искали да имат, каквото и да било общо с егото. 

Така „клиентът”, занимаващ Астрологията, Нумерологията, И-Дзин и т.н. древни сфери 
на познанието – с „важните” въпроси за парите си, успеха си, имуществото си и кариерата 
си, всъщност просто се опитва да се подиграе с тях.  

Естествено е, че – без даже да му позволят да разбере – те му отвръщат с абсолютно 
същото. 

Истинската мъдрост на системите от древността държи ключовете към скрития 
проект на мирозданието. 

Те отговарят, при това с охота – и с невероятни, изумителни в сърцевината си послания – 
само на въпроси, свързани с едно-единствено тежнение в човешката природа: 
стремежът към познание. Когато някой се досети да попита: „всъщност, как изглежда 
Мирозданието?” – тогава той внезапно получава отговори. 

Ключът към скритите съкровища е този: във въпроса трябва да отсъстват вечните, 
заели цялото ни полезрение местоимения в първо лице единствено число, по-точно:  
„Аз”, „Мен”, „Моето”. Когато стигнем до изстраданата истина – нашепваща, че 
мирозданието не почва и не свършва с нас самите – именно тогава мирозданието започва 
да разкрива тайните си. Впрочем, пазени с любов за нас. 

И така, нумерологията. Добре известният подход на редуцирането на числа, залегнал в 
нейните основи, дава ключове – понякога неподозирани – към ред неща около нас. 

Този популярен метод, впрочем, е добре познат на много хора. Ще го илюстрираме с 
нагледна калкулация: 

 взимаме за пример датата, на която пишем тези редове: 03.11.2019.
 Извършваме следното: 0 + 3 + 1 + 1 + 2 + 0 + 1 + 9 = 17;
 1 + 7 = 8.
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Удивително е следното: крайният резултат остава един и същ, независимо дали го 
получаваме със или без групиране на числата по някакъв признак. 

Нека да пробваме. Първо сумираме по групи – ден / месец / година, след което събираме 
резултатите от всяка група в обща сума: 

 ден: 0 + 3 = 3;
 месец: 1 + 1 = 2;
 година: 2 + 0 + 1 + 9 = 12; 1 + 2 = 3;
 краен резултат: 3 + 2 + 3 = 8.

Сега да вземем алтернативния резултат в „година” (двуцифреното число 12), след което, с 
негово участие, да извършим калкулацията в последния ред: 

 краен резултат: 3 + 2 + 12 = 17; 1+ 7 = 8.

Сега, да групираме цифрите по случаен признак – 03.11.2019 се превръща в 031.120.19: 

 първа група: 0 + 3 + 1 = 4;
 втора група: 1 + 2 + 0 = 3;
 трета група: 1 + 9 = 10; 1 + 0 = 1;
 краен резултат: 4 + 3 + 1 = 8.

Сега, да повторим сметката с алтернативния резултат от трета група: 

 краен резултат: 4 + 3 + 10 = 17; 1 + 7 = 8.

Това математическо съвършенство най-учтиво казва следното – разбира се, единствено на 
можещите да го чуят: не става дума нито за „старинни отживелици”, нито пък за 
„занимателни приумици”. Съдещите, точно тук, е хубаво да спрат да съдят. 

Ако все още не са спрели, в допълнение ще им разкажем следното: принципът на този 
метод е заложен и в едно наистина мистично направление, битуващо в света на 
съвременните информационни технологии – създаването на т. нар. hash-string, или хеш-
поредица, известна в някои от приложенията си с името контролна сума. Именно това 
стои в основите на системата Blockchain, която в своята сърцевина е нещо много повече от 
всеизвестната ни база за появата на електронните валути. 

Наличието на контролна сума води до следното: в малък по обем низ от символи може да 
се вмести – в синтезиран вид – информация за цялата система. Не е учудващо, че 
виждаме това в духовния принцип: „човекът е в света, и светът е в човека”. Всеки 
елемент на света (човек), може в синтезиран вид да съдържа контролната сума на целия 
свят. Не трябва да се учудваме, че почти същото послание се съдържа в сакралните думи 
на Левски: „времето е в нас а ние сме във времето; то нас обръща и ние него 
обръщаме”.1 Макар и произнесени в различен контекст, тези думи носят златен ключ. 

1 Левски, Васил. Писмо до Панайот Хитов, 10-ти май 1871 г. В: Уикипедия, 2010-2019. 
https://bg.wikipedia.org/wiki/Времето_е_в_нас_и_ние_сме_във_времето (посетен на 03.11.2019) 
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Да си припомним, че по върховете на мистичния и завладяващ звезден тетраедър ни 
очакват, покорили ги отдавна, осем цифри. 

Време е да се заемем с тяхната контролна сума. За целта, групираме ги по стени: 

Стена на куба 

разположение върху 
горната 
илюстрация  

Стена на куба 

описана чрез 
заобикалящите я 
ъгли 

Формула Краен резултат 

редуциран до 
едноцифрено число 

Дясна 2-6-4-8 2 + 6 + 4 + 8 = 20 2 
Задна 2-5-3-8 2 + 5 + 3 + 8 = 18 9 
Горна 3-7-4-8 3 + 7 + 4 + 8 = 22 4 
Долна 1-5-2-6 1 + 5 + 2 + 6 = 14 5 
Предна 1-6-4-7 1 + 6 + 4 + 7 = 18 9 
Лява 1-5-3-7 1 + 5 + 3 + 7 = 16 7 

Когато стигнахме дотук, ни се наложи да поспрем за миг, за да преодолеем недоверието 
към собствените си очи. 



285 

Нека сравним това с добре познатата ни илюстрация, показваща в най-точен вид 
взаимоотношенията между небесните тела и знаците на зодиака. 

Стена на куба 

разположение върху 
горната 
илюстрация  

Стена на куба 

описана чрез 
заобикалящите я 
ъгли 

Формула Краен резултат 

редуциран до 
едноцифрено число 

Лява 1-5-3-7 1 + 5 + 3 + 7 = 16 7 
Предна 1-6-4-7 1 + 6 + 4 + 7 = 18 9 
Долна 1-5-2-6 1 + 5 + 2 + 6 = 14 5 
Горна 3-7-4-8 3 + 7 + 4 + 8 = 22 4 
Задна 2-5-3-8 2 + 5 + 3 + 8 = 18 9 
Дясна 2-6-4-8 2 + 6 + 4 + 8 = 20 2 

За да намерим съответствието, трябва: 

 да разположим по ъгли:
 седемте небесни тела, съответстващи на:
 осемте ъгъла на куба;

 да разположим по стени:
 седемте небесни тела, съответстващи на:
 шестте стени на куба.

Че става дума за добре позната забава на играта „Добави Едно”, е ясно. Нека поиграем. 
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Стъпка 1 – припомняме си сравнителната таблица, илюстрираща връзката между седемте 
небесни тела, седемте чакри, седемте логически елемента и седемте диатонични тона – 
изведена в раздели Седем и Дванадесет. 

Стъпка 2 – нанасяме имената на небесните тела по върховете на звездния тетраедър. 
Върховете са номерирани, небесните тела в таблицата – също, поради което просто 
следваме номерацията.  

За последния връх с номер осем удвояваме Слънцето – защото, както знаем, това е 
мястото за до от горната октава. Тоест – то е осмото, удвояващо първото и завършващо 
втория тетрахорд. 

Ниво Чакра (значение) Степен Логически 
елемент 

Небесно тяло 

7 Седма И-Не-Или Сатурн 
6 

 Просветление 
 Ясновидство Шеста И-Не Юпитер 

5  Познание и открития Пета (Доминанта) Или Марс 

4  Любов Четвърта (Субдоминанта) Не Венера 
3 Трета И-Или Меркурий 
2 

 Власт, слава, богатство 
 Сексуалност Втора Не-Или Луна 

1  Живот Първа (Тоника) И Слънце 
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С горните две стъпки – впрочем, доста бързо – разрешихме половината от нашата задача: 
съответствията по върхове.  

Продължаваме към втората ѝ част – намиране на съответствията по стени. 

Стъпка 3 – нанасяме небесните тела в таблицата, съдържаща изведените (чрез 
нумерологично редуциране) хеш-суми на стените. 

Стена на куба 

разположение 
върху 
илюстрацията 

Стена на куба 

описана чрез 
заобикалящите я 
ъгли 

Краен резултат 

редуциран до 
едноцифрено 
число 

Небесно тяло 

съответстващо по номер 

Лява 1-5-3-7 7 Сатурн (7) 
Предна 1-6-4-7 9 Меркурий (3) + Юпитер (6) 
Долна 1-5-2-6 5 Марс (5) 
Горна 3-7-4-8 4 Венера (4) 
Задна 2-5-3-8 9 Меркурий (3) + Юпитер (6) 
Дясна 2-6-4-8 2 Луна (2) 

Стъпка 4 – нанасяме така намерените съответствия върху стените на куба. 
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Най-удивителното е това: 

 опозициите между стените на куба,
 изведени като хеш-суми от номерацията на върховете чрез метода на

нумерологичното редуциране
 и съпоставени с небесните тела,

 съвпадат абсолютно точно с традиционната астрологична схема,
 завещана ни от древногръцката традиция
 и илюстрираща класическите опозиции между небесните тела.

 опозициите между самите върхове на звездния тетраедър, очертана чрез
диагоналите между срещуположните ъгли, преминаващи през центъра на куба:

 изведени от пътя на диатоничната октава (пътя на придвижване по двата
тетрахорда)

 и съвпадащи с обръщенията на диатоничните интервали: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5,
 също съвпадат абсолютно точно с традиционната астрологична схема:

 завещана ни от древногръцката традиция,
 илюстрираща класическите опозиции между небесните тела.

Играта „Добави Едно” е, впрочем, ясна – тръгнахме от седемте; в контекста на шестте 
стени изключихме Слънцето; в контекста на осемте върха го удвоихме. 

А това, че предната и задната стена на куба ни изглеждат двойствени – с контролна сума 
9, която е равна на Юпитер (6) + Меркурий (3) – съдържа изключително дълбок смисъл. 
Той ще стане ясен малко по-нататък, щом навлезем в И-Дзин и в преддверията към 
владенията на информатиката. Засега, да очертаем следното: 
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Знаците, управлявани от Юпитер (Стрелец и Риби) и Меркурий (Дева и Близнаци) са 
четирите подвижни знака в зодиака. Ролята им е специална. Те наистина се движат – 
в което скоро ще се уверим с очите си. Именно затова е и запазена общата им контролна 
сума, позволяваща размяна на местата на стените, която – ще видим ясно по-нататък – е 
в пряка връзка с действието на логическия елемент „Не”. 

Засега, нека само да погледнем пак към астро-картата и да се спрем на следното: четирите 
знака (Стрелец, Риби, Близнаци и Дева), единствени сред всички опозиционни, образуват 
симетричен квадрат. 

Оттук нататък, избирането на единствения измежду 62208-те  варианта – тоест, 
разполагането на 12-те зодии върху 12-те ръба на тетраедрите – вече е детска игра. 

Стъпка 1 – оформяне на четирите стихии Земя, Вода, Въздух, Огън – тоест, четворката 
от формулата 4 х 3 – според разшифровката, произхождаща от символите на Алхимията. 

При създаването на този първи по ред работен вариант използвахме следната логика: 

 долният Ин-тетраедър съдържа Ин-полярните знаци,
принадлежащи към елементи Земя и Вода:

 трите земни знака са около връх 1;
 трите водни са в основата, очертана от върхове 2, 3 и 4.

 горният Ян-тетраедър съдържа Ян-полярните знаци,
принадлежащи към елементи Огън и Въздух:

 трите въздушни знака са около връх 8;
 трите огнени са в основата, очертана от върхове 5, 6 и 7.
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Това е почти готово – ще има нужда от две (само) следващи ротации, за да добие точния 
си вид. Тоест – този, който сред милиони варианти (защо са толкова, ще кажем по-нататък) 
може да изпълни хармоничните изисквания на всяка от разглежданите тук системи: 

 Музика,
 Астрология,
 Астрономия,
 Нумерология,
 Алхимия,
 Йога,
 И-Дзин,
 Математика,
 Информатика.

Затова настъпва времето да тръгнем пак по пътя, за да търсим точната му форма. Нека 
продължим. 

В разпределението на горното изображение, един детайл е не съвсем изряден – 
опозициите през центъра. Става дума за това: 

Опозициите през центъра би трябвало да имат вида, 
илюстриран горе. Тоест, би трябвало да се пресичат върху 
една и съща стена. 

А виждаме, че в изведения работен вариант (вдясно) това 
не е така. Например – върху горната стена се пресичат 
Везни-Скорпион, което е опозиция по вертикал. За да бъде 
опозиция през центъра, би трябвало да бъде: 

 Везни-Овен, или симетричното:
 Телец-Скорпион.
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Това е много лесно за промяна – достатъчно е просто да се спрем на другия вариант за 
разположението на четирите първоелемента. Както си спомняме, от четирите 
първоначални варианта ни останаха два:  

При изработката на нашия работен модел 
(вдясно), първоначално се спряхме върху 
втория вариант – с презумпцията, че на 
долния Ин-тетраедър (този в земен цвят) 
трябва да стоят Ин-елементите – Земя и 
Вода.  

Да, но сега е време да изпробваме и другата 
опция. Както ще видим, тя – всъщност – ще 
ни донесе много по-прегледна и красива 
симетрия на Ин и Ян. 

Така достигаме до следващия вариант. 

Той е значително по-добър. Виждаме: 

 опозициите върху всяка стена вече са
от този тип, който в астро-картата
отговаря на опозиция през центъра;

 относно баланса между Ин и Ян –
забелязваме нещо, което дори не бяхме
предполагали:

 гледано откъм връх 1, с един
поглед виждаме наведнъж
всички Ин-знаци – земните и
водните.

 гледано откъм връх 8, съответно,
виждаме наведнъж всички Ян-
знаци – въздушните и огнените.

Ин-тетраедър, връх: Земя Земя 

Ин-тетраедър, основа: Огън Вода 

Ян-тетраедър, връх: Въздух Въздух 

Ян-тетраедър, основа: Вода Огън 
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Спирайки се върху втория вариант, забелязваме, че има още няколко детайла за корекция:  

 върху долната стена, която – според нумерологичната си сума – съответства на
планетата Марс, би било много подходящо да се намира знакът Овен – който в
Астрологията винаги най-пряко се свързва с Марс;

 двете симетрични стени – предната и задната – които са с еднаква
нумерологична сума 9, в една и съща степен отговарят като съответствие както на
Меркурий (3), така и на Юпитер (6). Но забелязваме следното:

 на предната стена е разположен връх 6,
 на задната стена е разположен връх 3;

 съответно – знакът Стрелец, който най-пряко се свързва с енергията
на планетата Юпитер (6), би трябвало да се намира върху предната
стена.

Бързо разбираме, че всичко гореуказано може да се коригира с едно просто действие: 
завъртане на цялата конструкция на 180о около хоризонталната ос X. 



293 

Така достигаме до този вариант, който оттук нататък ще използваме като основен. 

Впрочем, нещо любопитно. Що се отнася до броя на възможните вариации, в началото 
споменахме числото 4 х 12 х (6 х 6 х 6 х 6) = 62 208. Но много важно е да се има предвид, 
че вече бяхме приложили първия ключ – символите на Алхимията.  

Ако не бе така, то комбинациите – които с терминологията на математиката се наричат 
пермутации – щяха да се определят с простата, но страшна формула факториел 
дванадесет. Или казано по друг начин: 1 х 2 х 3 х 4 х 5 х 6 х 7 х 8 х 9 х 10 х 11 х 12. 
Резултатът е 479 001 600.  

Няма как това число да се преодолее в три стъпки – нито даже и в хиляда хиляди по три – 
без помощта на логиката и закономерностите, даващи ключа към всичко. 
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Тук може би възниква и логичният въпрос – защо се спираме на точно този вариант като 
специален? 

Ще разберем това на следващите страници, когато стигнем до И-Дзин и информатиката. 
Работата е в това, че сложността в подреждането на модела ни нараства с всяка следваща 
система (област на познанието), която ще добавим в него. 

Дотук заложихме в геометричните му форми само Астрологията – като, за да се справим, 
се допитахме и до Алхимията и Нумерологията. С всяка следваща система, включена в 
модела, трудността в намирането на единен вариант нараства. 

А сега е време да добавим музиката – като разположим върху двата тетраедъра 
дванадесетте хроматични полутона.  

Нека се обърнем към това: 

Ще го приложим. Виждаме, че вариантите са два – което, впрочем, ще е винаги така. Ще 
видим как това неспирно удвояване ще продължи и по-нататък – като отглас от играта 
между Огледалото и Отражението, която никога не свършва. 
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Нека подредим тоновете според съответствието на горния син кръг – До = Овен.  

Виждаме следното: осите на системата, изобразяваща тримерната октава в кръг – 
очертани чрез сивите линии, които преминават през: 

 Близнаци (Ми) – Стрелец (Фа♯),
 Дева (Си/Ла) – Риби (Ла/Си),

попадат в центъра на подвижните стени на куба (в проекцията на изображението по-
горе – предната и задната) – които, както вече споменахме, могат да сменят местата си. 
Всъщност, именно там става смяната на посоките – както по кръга, така и в куба. 
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Оттук нататък става твърде интересно.  
Нека да си спомним за това: 

 Дадено Търси се Решение Дадено Търси се Решение 

Категория 1 Категория 2 Съчетание T S D 

X1 X2 Y X1 X2 Y 

Диатоничен Минор 
Диатоничен 

минор 
(a-moll) 

Ла Ре Ми 

Диатоничен Мажор 
Диатоничен 

мажор 
(C-dur) 

До Фа Сол 

Алтерован Минор 
Алтерован 

минор 
(dis-moll) 

Ре♯ Сол♯ Ла♯ 

Алтерован Мажор 
Алтерован 

мажор 
(Fis-dur) 

Фа♯ Си До♯ 

Виждаме, че именно дванадесетте степени в хроматичния звукоред ни дават ключ, 
който досега сме нямали.  

Те представляват – нито повече, нито по-малко – единицата и нулата в системата на 
всеобхватния и съвършен модел, наречен звезден тетраедър.  

 диатоничните са въплъщение на едната полярност,
 алтерованите – на обратната.

Логичният въпрос: кои ще са коя? 

Тук отговорът е напълно, даже изненадващо очакван: няма значение. 
Те са две – в света на двете просто няма трето, което да им служи за ориентир. 

Как, във всекидневието си, знаем коя е лявата посока и коя е дясната? 
Отговор – спрямо лицето си. Добре разбираме, че ако се обърнем, лявото и дясното се 
сменят. 

А ако третото (тоест – посоката наречена лице) въобще го няма, то как ще разберем кое е 
ляво и кое е дясно? 

Така че, да ги разположим – просто някак, за да има как да продължим – така: 

 диатоничните ще са Ин – или нула;
 алтерованите ще са Ян – или едно.
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Продължаваме със следващата част от пъзела: 
всеки връх на тетраедър представлява триграма. 

Сега разбираме защо в древното учение И-Дзин основното число е осем. Просто кубът 
има осем върха.  

Вече знаем, че алхимиците – тоест, древните западни мистици – са гледали точно това, 
което се намира пред очите ни. Защо да смятаме, че източните им събратя са гледали 
нещо друго? 

Впрочем, в И-Дзин има още едно базово число – 64. Може би сме чували, че според 
каноните на древното учение: 

 след постройката на осемте триграми,
 следва тази на шестдесет и четирите хексаграми.

Числото шестдесет и четири е равно на осем на квадрат, или 82. Когато стигнем до 
взаимоотношенията между огледалото и отражението, ще се досетим как едното, 
заедно с другото, е равно на квадрата на което и да е от тях. Но нека засега да 
продължим с конструкцията на осемте. 

В изображението по-горе виждаме: 

 ръбовете в земен цвят са Ин (или нула);
 ръбовете в небесен цвят са Ян (или единица);
 във всеки връх се събират три ръба, оформяйки триграма от добре познатия ни вид:

0-0-0,    0-0-1,    0-1-0,    0-1-1,    1-0-0,    1-0-1,    1-1-0,    1-1-1.



298 

В изображението виждаме добре и следното: 

Докато конструкцията е в базовия си вид – тоест, Ин-тетраедър и Ян-тетраедър, 
вплетени симетрично един в друг – триграмите са само две: 

 0-0-0,
 1-1-1.

Това означава следното: 
няма движение. 

В тази базова конструкция, отношенията между Ин и Ян са базови – те още не са 
почнали да се развиват. Танцът предстои. 

Какво е нужно, за да има танц? На първо място музика. 

Както споменахме, именно дванадесетте степени в хроматичния звукоред ще 
предизвикат възникването на движението. В тази връзка не трябва да забравяме и 
особената роля на тона си, който е алтерован – въпреки, че се е скрил зад бял клавиш. 
Особеното му значение на ключов елемент, определящ успеха или неуспеха в 
начинанието „строеж на звезден тетраедър”, ще ни забавлява доста в следващите редове. 
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Може би не е лесно да си представим колко трудно е разполагането на осем триграми 
върху осем върха на звезден тетраедър. 

Простият ни отговор е: много трудно. 

Всъщност е безкрайно лесно – ако разполагаме с готовия модел, представен няколко 
страници по-горе. В него те са вече на местата си. 

Но малкият ни пропуск бе в това: в началото, когато тръгнахме към разшифроването на 
постройката, не бяхме се досетили за символите на Алхимията. А знаем – точно те са 
притежатели на първия и доста важен ключ, свеждащ 479 001 600-те варианта до почти 
незначителните 62 208. 

Ако, впрочем, се обърнем към изчистените формули отново, виждаме едно още по-
успокояващо число: възможните комбинации между осем триграми, разположени на осем 
върха, е равно на факториел осем – което е равно само на 40 320. 

Тук ще си признаем нещо: прегледахме всички. Разбира се, не на ръка и не върху бял лист. 
В компютърния свят, подобни начинания отдавна са придобили гражданственост с 
миловидното название „brute force”. Съставихме калкулативна таблица, придружена с 
кратък скрипт за генериране на пермутации и за последващото им пренасяне в матрица. 
Резултатът беше изненадващ – не постигнахме решение. 

А такова има. Просто метод, носещ името „брутална сила”, твърде често – както и в 
живота – се проваля там, където с лекота успяват интуицията и логиката, ако се разбират. 

За да бъде по-прегледно – най-напред да дефинираме задачата. За начало, нека си 
припомним осемте триграми: 

Върху фигурата на звездния тетраедър ще ги нанасяме чрез графични изображения: 

Ниво 3 0 1 0 1 0 1 0 1 
Ниво 2 0 0 1 1 0 0 1 1 
Ниво 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Следвайки съответствието между зодии и тонове, изведено в кръговата диаграма на 
тримерната октава, нека да нанесем тези, стоящи върху предната и задната стена на 
куба – Стрелец, Близнаци, Дева, Риби – използвайки тоновете, намиращи се върху горния 
син кръг: 

След това – да оцветим тези линии, които съответстват на алтерованите тонове. 
Те ще бъдат линиите с полярност Ян: 
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След това – нанасяме триграмите. 

 Забелязваме, че благодарение на оцветяването четири от върховете се сдобиха с
полярност от типа Ин-Ян-Ин.

 Това означава, че върху тях можем да поставим триграмите, съдържащи две нули и
една единица. Те са тези:

 Триграма 2:  0-0-1,
 Триграма 3:  0-1-0,
 Триграма 5: 1-0-0

Съвсем точно казано – разглеждаме 
съответствията като валенции: 

 връх, който съдържа две сиви и
една синя линии,

 може да приюти до себе си всяка
триграма, съдържаща две сиви и
една синя клетки

И тук – виждаме добре – достигнахме до първия си казус: 

 върху горното изображение се очертават четири върха с две сиви / една синя
„валенции”;

 но в системата на триграмите има само три възможни опции, притежаващи
конфигурация две нули / една единица.

Това е така, защото все още не сме подредили системата в цялост. 

Всъщност, подреждането на това твърде много напомня за подреждането на добре 
известния в миналото Рубик-Куб.  

 В началото е безкрайно лесно – вариантите са в изобилие.
 В края става безкрайно трудно – варианти почти няма.
 В повечето случаи – малко преди края – подреждащият разбира, че е в глуха улица

и се налага да започне всичко отначало.
 Има точно определен алгоритъм, по който трябва да се върви от самото начало, за

да се стигне до края. Но който не го знае, никога не стига до края.
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Впрочем, да уточним – наместването само по „валенции” става бързо и лесно, в рамките 
на няколко минути. Но това не е достатъчно. Трябва да достигнем до точната подредба.  

Както виждаме – ако отчитаме 
единствено „валенциите”, още в първия 
си опит разполагаме с няколко 
възможни и напълно равностойни 
комбинации – всяка триграма от типа 
„две нули – една единица” може да 
застане до всеки от върховете от типа 
„два диатонични – един алтерован”.  

Да, но има разположения, които водят 
напред; а има и такива, които вкарват 
подреждащия в глуха улица. 

Нека да добавим очевидното. 

 Управляваме полярностите на върховете, като променяме полярностите на
линиите:

 ако поставим на някоя от линиите диатоничен тон, тя ще е сива. Ако
поставим на същата линия алтерован тон, тя ще засияе в син нюанс.

 Така виждаме и следващата част от казуса:
 всяка линия се допира до два върха;
 което значи – променяйки полярността на една линия, променяме

полярностите не само на един, но едновременно на два върха.

Сега – най-важното. Нека си представим, че не разполагаме: 

 нито със съответствието зодии – линии, което изведохме чрез вникване в загадките
на Астрологията, Алхимията и Нумерологията;

 нито със съответствието зодии – тонове, които изведохме чрез разшифровката на
формулата 4 х 3 в пределите на квинтовия кръг, последвано от съчетанието им в
триизмерната октава.

Как бихме решили задачата? 

Отговор – с последователно и методично подреждане на всички възможни 40 320 
варианта. 

Направихме го, но не решихме задачата. Причината е, че в началото не знаехме какво да 
търсим. Разбрахме го, когато се обърнахме към скритите послания на информатиката. 
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Време е да си припомним съвършената конструкция на седемте логически елемента. 

1. Всеки от редовете в шестте еднотипни елемента е триграма.
2. Редовете в елементите са 24. Триграмите в И-Дзин са 8.
3. В двадесет и четирите реда на горното изображение са разположени, абсолютно

точно и всяка една по три пъти, осемте триграми – в ред, съдържащ закодирани
загадки и послания.

Голяма част от тях ще видим тук: 

Всъщност, всички отговори се намират тук. Но нашите очи са твърде слаби, за да ги 
съзрат докрай. Нека тръгнем, за да видим колкото успеем. 



Търсим следното: 

 гледаме горната стена;

 четем триграмите отдолу нагоре:
 връх 7 – триграма 0-0-1
 връх 3 – триграма 0-1-0
 връх 4 – триграма 1-0-0
 връх 8 – триграма 1-1-1

 ясно виждаме, че:
 върху горната стена,
 се образува елементът

И-Не-Или.

Именно това е истинската – и пределно трудна – задача, свързана подреждането на 
триграмите по върховете на конструкцията. Вече, може би, разбираме защо сравнихме 
тази дейност с всеизвестното подреждане на Рубик-Куб.  

Виждаме как първата стена се прави за минута. Да, но следващите? 

 Изменяйки полярността на една линия – както вече споменахме – изменяме
едновременно два върха.

 Всеки връх принадлежи на три стени.

 Извод: промяната на една линия води до едновременна промяна в пет стени:
 тази, върху която лежи линията,
 заедно с четирите околни.
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„Brute Force” методът, пренареждащ  за минути всичките 40 320 възможни варианта, не 
успя да намери нито един, при който шестте логически елемента излизат едновременно 
върху шестте стени. Защо? 

Няма как да не излезе, си повтаряхме неспирно – просто няма как това да не е скрито тук.
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Трябваше ни много време, за да разберем причината, която с Brute Force никога не бихме 
осъзнали. Тя е следната: 

 логическите елементи могат да се образуват по стени – чрез отчитане на
четирите върха, заобикалящи всяка стена, като всеки от тях представлява триграма;

 но логическите елементи могат да се образуват и по върхове – чрез отчитането на
самия връх, заедно с трите заобикалящи го.

Така излиза, при това прекрасно. Трябва да се има предвид, че крайният вариант винаги е 
комбинация между: 

 четири плюс две:
 четири логически елемента, образуващи се по върхове, плюс:
 два логически елемента, образуващи се по стени, или:

 две плюс четири:
 два логически елемента, образуващи се по върхове, плюс:
 четири логически елемента, образуващи се по стени.

Използваните на тази и на предходната страница изображения илюстрират части от 
реалния модел, избран от нас като основен, при който: 

 логически елемент „И” се формира около връх 8 (илюстрирано на горното
изображение);

 логически елемент „И-Не-Или” се формира върху стена 4 (илюстрирано на
предходната страница).
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Уважавайки статистиката, ще изтъкнем следното: валидните варианти, при които 
логическият елемент „И” се формира около връх 8, са точно 36.  

Нека да погледнем към изображението, извлечено от съдържащата всички варианти 
(40 320 броя) калкулативна таблица при следното филтриране: 

 филтър 1 – всички валидни варианти, при които звездният тетраедър съдържа
шестте логически елемента (480);

 филтър 2 – измежду горните: тези с разпределение четири плюс две – четири
логически елемента, образуващи се по върхове, плюс два логически елемента,
образуващи се по стени (288);

 филтър 3 – измежду горните: тези, при които елемент „И” се формира около връх
осем (36).
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Тук виждаме най-изумителното – спазени са опозициите. 

Нека си припомним – елементите си имат опозиции. Защото те са огледално подредени в 
две триади:  

 горна (първоначална),
 долна (огледална – след намесата на „Не”).

Виждаме опозициите между горната и долната триада. Те остават точно толкова 
симетрични: 

 по стени и по върхове,
 със или без филтриране,
 както и при всички негови възможни варианти.

Впрочем, важно е да си припомним откъде започнахме: от музиката.  

Именно разпределението на дванадесетте хроматични степени в две групи: шест 
диатонични плюс шест алтеровани – извежда единицата и нулата. Тоест, Ин и Ян – 
които раждат всичко. 
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Време е да се насочим към ротациите. Както казахме, те в същността си представляват 
отражение на модулациите. 

Нека си припомним – кубът има точно 12 ротации в триизмерното пространство: 

Четири завъртания 
около ос X: 

Четири завъртания 
около ос Y: 

Четири завъртания 
около ос Z: 

 три измерения,
 по четири завъртания,
 в резултат – дванадесет.

Всеки би предположил, че това са 12-те тоналности – тоест, половината от 24-те. 
После, наблюдателят би избрал заглавие за така дефинираната половина, например:  

 всички мажорни,
 или всички диезни,
 или всички, построени върху диатоничните тонове  (фа-до-сол – ре-ла-ми),

произтичащи от формулата 4 х 3.

Предполагаме това с достатъчна убеденост, изхождайки от собствения си опит – самите 
ние тръгнахме по този път. В търсене на „изгубената половина” достигнахме до ротации, 
свързани с четвъртото измерение (за които ще стане дума по-нататък). И почти бяхме 
решили, че задачата ни е изпълнена, когато в един неочакван момент достигнахме до 
нещо коренно различно: 

 трите изображения по-горе,
 тоест – 12-те ротации на куба,

 съдържат точно 24 тоналности.
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Как се получава това? 

Аргументацията изисква прилагане на една много дълга таблица – което ще направим. 
Всъщност, нямаме информация дали някъде другаде е прилаган точно този модел, поради 
което би било добре да го изложим тук в характерната за него логическа 
последователност. 

Стъпка 1 – моделиране на кубче от хартия, пластмаса или друг подходящ материал, 
последвано от надписване на неговите стени в познатата конфигурация – произлизаща от 
нумерологично изведените контролни суми на върховете: 

Относно двусмислената опозиция предна стена – задна стена (Юпитер / Меркурий), за 
които – както знаем – имаме еднаква хеш-сума 9, предприемаме разпределение, чиято 
обосновка ще разберем в края на тази глава: 

 предната стена получава обозначение 3 (Меркурий),
 задната сетна получава обозначение 6 (Юпитер).

Тази първа стъпка има решаващо значение. Опитът недвусмислено показва, че в света на 
загадъчното трето измерение (което, както знаем от изкачването или от 3D-киното е 
като че познато ни, но всъщност не напълно) е от решаващо значение да се доверяваме на 
реални триизмерни обекти. Всякакви компютърни симулации или изчислителни 
алгоритми, които биха се опитали да заместят тяхната естественост, крият доста сериозен 
риск от грешки. 



Стъпка 2 – осъществяване на известните ни дванадесет ротации, с помощта на 
реалното кубче, в реалното триизмерно пространство, съпроводено с точни записки за 
разположението на стените при всяко от четирите завъртания, осъществени около трите 
пространствени оси. 

Четири завъртания 
около ос X: 

Четири завъртания 
около ос Y: 

Четири завъртания 
около ос Z: 

Още тук разбираме, че началната идея 12 ротации = 12 тоналности е несъстоятелна. 
Защото първият, петият и деветият ред са еднакви. Става дума за тези редове, 
отбелязани с чертичка в колоната „посока”. Впрочем, много лесно е да си го представим: 

Ротациите около трите оси започват от едно и също начално положение. 
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На практика, в тримерното пространство имаме десет първоначални ротации. 

Това, впрочем, е великолепен резултат. Признаваме, че числото Десет много ни 
липсваше. То е силно застъпено в древното мистично учение Кабала, където един от най-
важните символи – Дървото на Живота – съдържа десет сефири. Опитите те да бъдат 
приравнени към базата Дванадесет датират от хилядолетия. Тук, може би, нагледно 
виждаме една възможност за това – защото става ясно от пръв поглед как дванадесетте 
ротации са, всъщност, десет. 

Но къде са дванадесетте тоналности, които трябва да са двадесет и четири? 

По-горе неслучайно употребихме израза „първоначални ротации”. Всъщност, тук 
започваме. 

За да разшифроваме тайнството на двадесет и четирите, трябва да преминем през друго 
сакрално число – 144. То е изключително специално, защото: 

 представлява произведението 12 х 12,
 стои на важно място в редицата на Фибоначи,
 споменава се нееднократно в различни сакрални текстове, принадлежащи към

източници от най-висок ранг.

В контекста на дванадесетте ротации, точно то ще разплете загадката. Защото: 

 всяка от изобразените на горната таблица дванадесет ротации,
 може да бъде основно положение за 12-степенен цикъл от ротации.

Ако избрахме любимото ни положение 4-5-3-6-2-7 като основно – защото именно то е 
изписано на хеш-сумите по стените на куба ни – то това е само едната възможност. 
Възможностите, общо, са дванадесет. 

Така достигаме до следващата стъпка. Тя ще включва: 

 постройката на горната таблица, съдържаща дванадесет ротации;
 дванадесет пъти – като:

 всеки от редовете в първоначалната таблица,
 ще послужи като основа на нова, самостоятелна таблица;

 общият брой на таблиците ще бъде 12;
 общият брой на включените в тях редове – тоест, ротации – ще бъде 144.

Навлизаме в стъпка 3 – изграждане на система от 12 таблици със 144 вариации. 
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Стъпка 4 – извеждане на всички резултати в обща таблица със 144 реда (3 х 48). 
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Стъпка 5 – подреждане на резултатите като нарастващи последователни числа, с което 
ясно се открояват дублиранията: 
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Стъпка 6 – маркиране на дублираните стойности: 
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Стъпка 7 – извеждане на уникалните стойности, оставащи след филтриране на 
дублираните, в самостоятелна таблица. 

Двадесет и четирите изгряха.  
Търсени звезди, блещукащи сред необятното. 

И така – завъртяхме куба във всички възможни ротации на трите измерения. 

Сега ни предстои нещо много по-вълнуващо. Ще го завъртим отново – но този път около 
четвъртото измерение. 

Как – би попитал всеки – ще успеем да придвижим фигурата из селенията на измерение, 
което няма как да видим? 
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Отговор: по аналогия.  
Трябва, по логичен път, да си отговорим на следното: 

 как протичат ротациите в познатите ни три измерения,
 каква точно е разликата между:

 всяка от ротациите,
 и следващата ѝ.

След което трябва просто да направим следващата. 

Тук отново бе неоценима помощта на кубчето. Впрочем, в този случай е добре при 
изработката му да не е използвано най-здравото лепило, защото преобръщането през 
невидимото измерение ще бъде свързано с разглобяването му. 

Ще се опитаме да илюстрираме процеса с двуизмерни скици. 

Стъпка 1 – тримерният обект се надписва: 

 освен с маркиране на всяка от стените му,
 също и с маркиране на всяка граница (ръб) на всяка от стените му:
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Стъпка 2 – осъществяваме завъртане на 180о около вертикалната ос Y: 

Изходно разположение Разположение след завъртане 

 Стени горна / долна, през които минава оста на въртене, не сменят местата си.

Стъпка 3 – осъществяваме завъртане на 180о около хоризонталната ос X: 

Изходно разположение Разположение след завъртане 

 Стени дясна / лява, през които минава оста на въртене, не сменят местата си.
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Стъпка 4 – осъществяваме завъртане на 180о около хоризонталната ос Z: 

Изходно разположение Разположение след завъртане 

 Стени предна / задна, през които минава оста на въртене, не сменят местата си.

Нека, след това, да направим две последователни обръщания: 

 първо около оста Y,
 после – от положението, достигнато при първото обръщане – около оста X.

С удивление разбираме, че при последната стъпка получихме съвсем същия резултат, 
който бихме имали, ако обърнем кубчето около третата пространствена ос Z – 
чийто вид можем да си припомним веднага, ако върнем погледа си към горната част на 
настоящата страница. 
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Изводът е следният: 

 при две последователни обръщания около осите на две от измеренията,
 получаваме резултат, напълно еквивалентен на едно обръщане около третото.

Това означава: 

 ако искаме да получим резултат напълно еквивалентен на едно обръщане около
четвъртото,

 трябва да направим три последователни обръщания около осите на трите
измерения.

Освен това идва време да насочим вниманието си и към ръбовете на стените, които така 
акуратно надписахме. Именно тук ще стигнем до ситуация, донякъде неприятна за 
кубчето, защото това, което видяхме при ротациите по-горе, е следното: 

 ръбовете на стените винаги свързват една с друга тези две стени, към които
принадлежат;

 което означава, че:
 когато направим третото обръщане през четвъртото измерение,
 и това доведе до размяна на последната, трета двойка стени помежду си,
 техните ръбове, свързващи ги с останалите, трябва да продължат да ги

свързват с тях.

Изходно положение 

Тръгваме от положението, получено: 

 след две последователни ротации около
оси Y и Х,

 които на практика са равни на ротация
около оста Z.

Предстои ни следващото обръщане през 
измерение, което не познаваме. 

Резултат 

1. Разменяме местата на последната двойка
стени – предна / задна.

2. Всички ръбове трябва да продължат да
свързват същите стени, което означава:

 предна и задна стени се разменят,
 конструкцията на заобикалящите ги

четири стени се обръща наопаки.
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В следващите редове ще видим начина, по който тъй различният и винаги подвижен 
елемент на логиката „Не”, заедно с четирите подвижни знака в зодиака, предизвиква 
именно пречупването – даващо начало на дуалността между познатия ни свят и 
следващия. 

Време е да се завърнем към звездния тетраедър, който е скритата същност на куба. 
Нека си припомним този вариант на неговото подреждане, избран от нас за основен – 
отговарящ на сложните изисквания на всички приложени дотук системи, изброени по реда 
на тяхното включване в симетричните му очертания: 

 Алхимия,
 Астрология,
 Нумерология,
 Музика,
 И-Дзин,
 Информатика.
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Идва време да го обърнем през четвъртото измерение, за да получим абсолютно същото 
съвършенство – но подредено огледално.  

Нека да обърнем пак внимание на тези две стени – предна и задна, които са призвани да 
разменят местата си при това тайнствено обръщане. 

Забелязваме следното: 

 това са стените с еднаква хеш-сума – което означава, че именно те могат да
бъдат взаимно заменяеми една с друга, без да нарушат симетрията.

 това са стените, върху които се оказват разположени четирите подвижни знака в
Зодиака: Стрелец, Близнаци, Дева, Риби. Видно е, че те наистина се движат.
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Време е да кажем нещо твърде важно относно самото понятие ротация. В хода на това 
действие, номерацията на върховете не се променя. 

Можем да си го обясним нагледно чрез следната подходяща визуализация: 

Нека за момент си представим, че – както е изобразено по-горе – отделяме куба от 
звездния тетраедър. Малката конструкция (тетраедърът) се върти свободно вътре в по-
голямата, която остава на мястото си. 

 Към вътрешната конструкция принадлежат:
 триграмите, зодиите, тоновете, тетраедрите (диагоналите на куба)

 Към външната конструкция принадлежат:
 върховете (номера), върховете (небесни тела), ръбовете на куба.

Защо, би попитал наблюдателят? 

Отговорът не е сложен. За да има ротация, трябва да има ориентир. Опорна точка, спрямо 
която се извършва ротацията. 
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Ако държим кубче в ръцете си и решим го обърнем, спрямо какво го обръщаме? Виждаме, 
че около нас е пълно с ориентири – мебелите в стаята ни, къщата ни, самите ние, 
планетата Земя. 

Ако разполагаме с една абстрактна конструкция, която в същността си е проект: 

 тя няма място в мирозданието,
 защото мирозданието е в нея.

Тогава сме в голямо затруднение. Спрямо какво ще я въртим? 

Самата конструкция трябва да вземе решение да се раздели на две същности: 

 статична част,
 динамична част.

Идва време да извършим и обръщането. Спазваме същата поредност, която изведохме с 
любезното съдействие на нашето чудесно кубче:  

 ще завъртим цялата конструкция на 180о около оста Z (преминаваща през
центровете на предната и задната стени).

 после ще разменим местата на предната и задната стени,
 в хода на тази размяна ще обърнем всички останали около техните надлъжни оси.

Преди завъртане: След завъртане: 



327 

Нека да погледнем как изглеждат следните основни елементи на конструкцията: 

 съответствията между характеристиките на стените, произтичащи от техните
контролни суми, и разположените върху тях знаци;

 логическите принципи, произтичащи от разположението на триграмите.

Относно характеристиките на знаците и стените – виждаме, че съответствието преди 
завъртане е абсолютно същото, каквото е след него. Нека си припомним – върху всяка 
стена се кръстосват два опозиционни знака – те могат да бъдат подвластни на Марс / 
Венера, на Юпитер / Меркурий или на Слънце-Луна / Сатурн. Като пример: 

 Преди завъртане:
 върху стена 5 (Марс) стоят знаците:

 Овен (Марс), Везни (Венера).
 След завъртане:

 върху същата стена 5 (Марс) стоят другите два възможни знака:
 Скорпион (Марс), Телец (Венера).

Преобръщането просто разменя местата на двойките, но принципът остава в сила. 

След това, достигаме и до Логическите принципи на информатиката. Те са 
разположени в симетрия, която удивява погледа: 

Тази красота внезапно ни подсказа нещо много важно – без да искаме, открихме 
неочакваното. Пред нашите очи застава изненада: принципът на елемента „Не”.  

Нека да си спомним за това: 

Дадено Търси се Решение 

Кардинални Подвижни Фиксирани 
Земя 
Действие 
Реализация 

Козирог Дева Телец 

Вода 
Творение 
Проект 

Рак Риби Скорпион 

Въздух 
Формиране 
Принцип 

Везни Близнаци Водолей 

Огън 
Еманация 
Идея 

Овен Стрелец Лъв 
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Виждаме: 

 принципът „Не”, или „Търси се”, в Астрологията е въплътен в характера на
подвижните знаци;

 именно те стоят на подвижните стени 3-6, които – разменяйки се – предизвикват
съвършената симетрия на шестте логически елемента.

Извод: 

 седмият елемент „Не” е самият процес на размяната,
 който се намира между всички други – тоест, в центъра на куба.

Какво е Центърът? 
Той е мястото, в което се пресичат трите. 
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Всяка стена на куба представлява квадрат с четири ъгъла. След това, самият куб има 
шест стени. Това означава: 

 на ниво стена – тоест, в двуизмерния свят – центърът на
всяка стена е петият елемент – петото различно.

 на ниво куб – тоест, в триизмерния свят – центърът е
седмото различно.

Така разбираме – числото Три е: 

 проекция на центъра, съществуващ в триизмерния свят,
 върху центровете в двуизмерния – които изглеждат

шест, но заедно с общия за всички тях са седем.

Това е, всъщност, еманация на библейския принцип „Почитай Седмия Ден”, който ни 
въвежда в принципа на Седем. Илюстриран в съвършените проекции на геометрията, той 
е пред нашите очи. 

Шестте центъра са свързани чрез Трите. Те самите  произлизат от Едното. 

От изчисленията разбрахме следното: разполагаме с 480 валидни ротации, при които 
всички шест логически елемента се появяват върху звездния тетраедър.  

Това означава, че богатството на трансформациите между вариантите съвсем не се 
изчерпва само с примера върху изображението, представено по-горе. Чрез него се 
опитахме да опознаем принципите, определящи различните възможности за тяхното 
взаимодействие. 

Това, в което сме напълно убедени, може да се изрази така: 

 най-много отговори биха се получили при тяхното (на положенията преди и след
обръщане) разглеждане съвместно, в симетрична двойка;

 двете заедно имат общо 480 валидни варианта. Съчетанията им могат да разкрият
истинско съкровище от знание пред всеки, който прояви желание да ги попита.

В раздел „Пет по Дванадесет” изведохме, че всеки цикъл, стъпил върху важното числото 
Дванадесет, е всъщност двоен. Такива са не само часовникът (24-те часа) или кръговете, 
построени на основата на квинтата и квартата (24-те тоналности). Такива са и много 
други цикли като тях. 
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Коренът на тази удвоеност виждаме кристално ясно в съвършените проекции на 
фигурата, построена чрез куба и тетраедъра. Защото: 

 тя съдържа два еднакви тетраедъра;
 които, следвайки законите на всички вложени в конструкцията им системи на

духовността – като е без съмнение, че музиката е сред водещите между тях –
формират свое отражение, с което цялата конфигурация се удвоява.

Нека, в тази връзка, да си спомним и за тази интересна двойка: 

Тук са два 12-елементни цикъла, придвижващи се противоположно. Вече видяхме как 
релацията между тонове и зодии събуди звездния ни тетраедър, за да заблести със 
светлините на плеяда древни и загадъчни системи на Духа – доказвайки, че всички са в 
единство, даже с най-модерните прояви на съвременния дигитален свят. 

Какво би се получило по съответствията на другия ни кръг, който – изобразен в червено – 
е с обратно направление? Веднага ще изложим хипотеза, при това – маркирайки още сега 
най-важното в сигнален цвят. 
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Играта на два от подвижните знаци – Дева и Риби – въобще не е завършила. Те, като 
забавляващи се весели деца, не спират да поднасят изненади. Да погледнем: 

Превръщането на ла в си (и обратно) предизвиква хаос във всичко. Както виждаме по-
горе, всички други тонове запазват своята полярност като диатонични / алтеровани, 
еднакво в двата кръга. И подмяната им, всъщност, не влияе. 

Но – донякъде. Когато тонът си реши да размени позицията си с ла, става това: 

Горен кръг (син цвят), До = Овен: Долен кръг (червен цвят), До = Лъв: 
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Сравнявайки подвижните ни знаци с весели деца, да си припомним истината – именно 
децата ще спасят света. По аналогия – това очакваме от двата движещи се знака, 
овладели пътя към превключването между тайнството на тоновете си и ла.  

Как ще стане? Както знаем, са подвижни – значи имат привилегията да се движат. И 
сега очакваме да го направят пак, за да възстановят баланса – като се обърнат на 90о, 
разменяйки позициите си. 

До = Лъв 
Преди обръщане на задната стена 

До = Лъв 
След обръщане на задната стена 

Случва се следното: 

 Задната стена се обръща на 90о, при което синият лъч започва да сочи нагоре
към връх 8, а сивият – към връх 3. Балансът на И-Дзин и на логическите елементи в
информатиката е възстановен.

 Балансът на опозициите в Астрологията не е
нарушен, защото подвижните знаци са
единствените, при които опозициите през
вертикала и през хоризонтала на картата
образуват симетричен квадрат. Тоест – тези
два вида опозиция при тях са взаимно
заменяеми.
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Така постигнахме това, което търсехме. 

Пред нашите очи са ООггллееддааллооттоо  и ООттрраажжееннииееттоо.  

ООггллееддааллооттоо  
  ДДоо  ==  ООввеенн  

ООттрраажжееннииееттоо  
  ДДоо  ==  ЛЛъъвв  
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Идва време да погледнем Огледалото и Отражението в цялост. Можем да ги наречем 
Творецът и Творението, или Духовен и Материален свят. Бихме могли да се завърнем 
към непреходните символи на Пътя и Постигането, или просто да използваме Родител 
и Дете. 

Те винаги са заедно. Всъщност, са едно и също – преминаващо през трансформациите, за 
да продължи напред по пътя. Огледалото създава Отражение, което се превръща в 
Огледало и създава Отражение. 

Начинът, по който те са свързани, е удивителен. Връзка е възможна през всеки два 
срещуположни върха, притежаващи огледална Ин-Ян полярност на триграмите: 

 върхове 6 – 3,
 върхове 4 – 5.

Предвид характера на връзката 
между Родител и Дете, най-
подходящи са именно 6 – 3. Това 
са, както знаем, Голямото и 
Малкото. Така Родителят е 
винаги зад своето Дете, което ще 
порасне, за да бъде пак Родител.  
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Впрочем, вечната загадка на дванадесет, което всъщност представлява скритото число 
четиринадесет, е ясна.  

Ако си представим, че всеки от двата куба има: 

 четири върха с положителна полярност:
 разположени отгоре,

 четири върха с отрицателна полярност:
 разположени отдолу.

Виждаме, че: 

 сумата от броя на всички върхове е
шестнадесет;

 но там, където Огледалото и Отражението се свързват – и където, както
споменахме, полярността на върховете винаги е противоположна,

 върховете, служещи за връзка, просто се анихилират, тоест – неутрализират се
взаимно – и оттам нататък вече не участват при броенето.

 остават четиринадесет.
 Но в двуизмерната проекция, както и да ги погледнем, винаги ще има два, които

не се виждат. Просто кубът е обречен на това – освен ако, разбира се, не е
прозрачен. Човекът никога не ще успее да погледне осемте му върха наведнъж.

 И обобщението е това:
 начален брой – 16,
 минус два анихилирали се помежду си, тъй като са връзка – 14,
 видими – 12.

Диатоника и Пентатоника, съвсем нагледно пред очите ни. 

Огледалото – или Творецът – е на заден план, отпред сме ние. 

 върху предния, по-близък до самите нас и до характера ни
куб, са седем видими.

 четири са тетрахорд,
 за трите търсим, някъде извън октавата, четвърто.

 върху по-далечния куб виждаме по-трудно разбираемите за
сетивността ни пет, застанали на групи като две плюс три.
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Нещо не по-малко удивително: 

Виждаме как общият връх, в който са съединени върховете 6 и 3, е вече 9. Нека, знаейки 
това, да изчислим нова контролна сума за предната стена. 

1 + 7 + 4 + 9 (деветката замества бившата шестица) = 21; 2 + 1 = 3. 

После да направим същото за задната стена. Родителят, разбира се, е бил Дете, което 
си е имало Родител – значи неговият връх под номер 3 е бил събран с предишен номер 6.   

5 + 2 + 8 + 9 (деветката замества бившата тройка) = 24; 2 + 4 = 6. 

Двете стени, които досега не бяха 
дефинирани се изясняват, щом 
Детето и Родителят са заедно. 
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Огледалото и Отражението са – като че ли – две неща. Но всъщност, пътищата им 
въобще разделяли ли са се някога? 

В тази твърде интересна хипотеза виждаме: 

 когато погледът се движи по начертания спираловиден път,
 ще прочете точно тези тонове (и в същата поредност), които би прочел, ако се

движи по единия от двата кръга.

Знаем – мястото на връзката не е случайно. 
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Дуалностите, частите и връзките. Великият Предел 

Противоположностите са във вечния си танц около нас. За да усетим тяхното вълшебство, 
нека да намерим мястото, където се докосват. 

В мъдростта на Изтока преди хилядолетия е казано: ако желаем да узнаем отговори на 
въпросите, които вечно ни вълнуват, трябва да достигнем до Великия Предел.  

Виждаме това веднага, щом погледнем към непреходната красота на нашия уютен дом. 

Великият Предел е границата. Между всеки две дуалности е мястото, в което е 
безкрайно трудно да застанем, но което е магично. 

Идващият ден докосва отминаващата нощ, за да настъпи изгрева. Щом нощта поиска да 
се върне, ни дарява с чудното сияние на залеза.  

Между съня и будността намираме вълшебството на медитацията. 

Между жената и мъжа стои детето. 

Между всички тях е Любовта. 

Когато искаме да разберем защо дуалностите са в единство, трябва да погледнем точно 
там, където се докосват. 
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Как да го направим? 
Има точно три възможности. 

Възможност първа – не успяваме да го направим. 
Влизаме в едната. Обявяваме я за „достойна”, 
„правилна”, „законна”. След което в нас се появява 
вечният стремеж да се преборим с другата. Винаги 
решаваме – защо, изобщо не е ясно – че стоим в деня, а 
опонентите ни са в нощта. Разбира се, самите наши 
опоненти твърдо са решили, че в нощта сме ние, а в 
деня са те. Играта е безспирна.  

Възможност втора – след години, векове или еони на 
израстване успяваме да се издигнем. Да пораснем, да 
погледнем пак, да видим. Да усетим със сърцето си, че 
двете са едно. 

Възможност трета – докато сме още малки, 
просто да застанем по средата. 

Къде сме днес, в началото на двадесет и първи век? 
Както вече знаем, тук. 
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Огледалото и Отражението символизират два различни свята, винаги прегърнати в 
едно. 

Защо навсякъде неспирно виждаме, че всичко е по две? Нека се опитаме да разберем, като 
използваме най-трудно разгадаемата за сърцето ни дуалност – тази, очертаваща 
безкрайната борба между добро и зло. 

Доброто е създаване на връзки (Любов), които свързват правилно изградени структури 
(Познание). 

Злото е разрушаване на връзки (омраза) или възпиране създаването на връзки (страх), в 
резултат на което се установяват разкъсани и неправилни структури (невежество). 

Най-трудното за разбиране е това: и двете са нужни. 

Когато се създадат всички връзки и се установи съвършена структура (максимална изява 
на доброто) – уви, движението спира.  

Злото представлява бунт срещу установения ред, който руши връзките на любовта и 
съвършената структура на познанието – дарявайки ни с възможност за ново движение. 

Какво знаем за вселенските цикли? Има ли периоди от време, в които рушим и такива, в 
които градим? 

Индийската древна духовност нарича великите цикли с названието юги. Разбира се, през 
хилядолетията и това дълбоко познание – като всяко друго – заспива, обвито в мъгла от 
погрешни тълкувания. 

Колко са дълги великите цикли? Ще срещнем различни твърдения. Но да се върнем към 
този от тях, който познаваме – цикъла на прецесията с дължина 25 920 земни години, през 
който космическият часовник отмерва космическо денонощие. В множество древни 
послания, цикълът на прецесията е описан именно като денонощие – с две равни по 
дължина фази: 

космически ден, 
космическа нощ. 

Кога ще е изгревът? 
Поглеждайки към развитието на прогреса, разбираме – точно сега. 
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Това е заложено тук. 

Защо не го знаем? Всеки от часовете на този космичен часовник е с продължителност, 
равна на две хиляди сто и шестдесет  земни години. Историята, странно защо, пази 
сведения само за два-три часа назад. Всички научно потвърдени исторически данни се 
губят, достигайки границата от (приблизително) пет хилядолетия преди днес. Как е 
протекло предишното денонощие, ние просто не знаем. Знаем го, впрочем, но само в 
сърцата си. Музиката е закодирана тъй, че го носи в непреходна, съвършена симетрия на 
пропорции с вечно значение. 

Какво знаем? Знаем например това, че в последните сто земни години скоростта на 
движението на човека нарасна от пешеходната до космическата. 

Нека си спомним за нещо, загатнато по-рано тук. 

… В съвременния свят това е ясно илюстрирано чрез все по-масово навлизащите 3D 
(триизмерни) принтери, работещи така: 

 На входа апаратът черпи електрическа енергия. Освен това, на входа има
неоформен материал, очакващ бъдещата си структура (най-често полимер,
тоест – пластмаса).

 На друг вход – информационен, се зарежда файл с информация. Той е проект.
 На изхода излиза нашият обект, изглеждащ както пожелаем.

Можем само да гадаем как ще се развият технологиите. Впрочем, следвайки 
динамиката на развитието, то ще дойде твърде скоро. Засега владеем формата на 
разпечатката (обекта), изработен от материал – най-често полимерен, който не умеем 
да преструктурираме.  

Но когато майсторството ни се спусне към основата на молекулите и атомите, ще 
бъдем в състояние да преоформяме и материала.  
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Не е далеч денят, в който бихме сипали каквото и да е (например няколко лопати пясък) в 
триизмерния си принтер, след което – имайки, разбира се, най-важното – файл с точна 
информация за търсената структура – ще отпечатваме без труд последния модел 
Ферари, триетажен мезонет или комплект изящни амфори от чисто злато. Близкото ни 
бъдеще е трудно предвидимо. И определено, интересно.  

Така разбираме, че скоро всичко ще е друго. Отражението – тоест всички ние, цялото 
човечество – точно в днешните значими дни, има шанс да се превърне в Огледало. 

Разбираме добре, че трябват само две неща, за да се овладее всичко материално: 

 първичната частица (байт),
 структурата на всичко, което би могло да се изгради с комбинациите на тази

частица.

Нека да си спомним за огромните възможности, например, на адронния колайдер. Не е 
трудно да съобразим, че на места като това отдавна се работи върху първата задача. 
Втората е лесна – тя ще стане факт от само себе си, защото информацията е навсякъде и е 
всеобща. А развитието на познанието, очевидно, следва линията на прогресия от неописан 
вид – която даже и геометричната не може да застигне. 

Когато двете станат ясни, няма да има какво да се купува и продава. Всичко ще може да 
бъде направено от шепа пръст. В момента купуваме и продаваме труд. Трудът е начин за 
преоформяне на нещо от една структура в друга. С напредъка на прогреса това вече няма 
да е необходимо. 

За съжаление, до това тъй добро бъдеще ще се стигне след трудности. Някои професии ще 
отпаднат по-бързо от други. Отпадналите все още ще имат нужда да купуват, но няма 
да има какво да продават. 

В този момент е нужен алтруизъм. Тези, които имат, ще трябва да дадат на тези, които 
нямат. Тези, които нямат, ще трябва да не злоупотребяват. Всъщност, пътят е само един – 
отказ от егото. 

Едно интересно сравнение: в развитието на човека, възрастта около 13-14 е особена. 
Благословена е с внезапната поява на великолепна творческа искра. Точно такъв момент, 
всъщност, настъпва днес в развитието на човечеството. 

Характерното за тази възраст, през която всички в нашия живот сме минали, е следното: 

 човекът вече е творец – достигнал е до зрелост, позволяваща създаване на
същество, което е като самия него;

 макар да може и да създаде друг като себе си, човекът е все още твърде млад –
не знае как да разбере самия себе си.
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Съчетанието от тези две посоки е велико. Едновременно с това – рисковано. 

Внезапно появилият се творчески импулс може да прерасне в ярка индивидуалност, 
уникални творчески способности, талант – което е велико. Но може да премине и по пътя 
на „освобождение” чрез тъй примамливите изкушения на алкохола, опиатите и 
удоволствията – което е рисковано. 

Човечеството е достигнало етапа, в който може да създава. Вечните, изконни принципи – 
великата дуалност на Едно и Нула, необятната прогресия на И-Дзин, логическите 
принципи на базата на вечните числа Три, Седем и Дванадесет са вече осъзнати. Те са 
претворени в следваща реалност, за която ползваме най-често прилагателното 
„виртуална” – неусетно появила се пред нас, сред нас и между нас, създадена от нас. 

Придвижвайки се към пиедестала на създатели, дори не забелязваме това. Защото, 
виждаме добре – в света около нас науката си е наука, а духовността си е духовност. 
Те въобще не си говорят, докато вървят – макар прегърнати – по вечна и потъваща в 
безкрайността пътека, много преди нас наречена с великото и древно име Пътят Дао. 

Днес съвременната мисъл на човечеството, по един наистина особен начин, предпочита да 
остане сляпа именно за очевидните неща. Навсякъде ще срещнем източници на духовност, 
при това безкрайно стойностни, които водят всички нас към извисяването. Да, но никой 
не желае да погледне очевидното, което е: 

Посоката нагоре и посоката надолу са едно и също. 

Ясно повече от всичко, но оставащо невидимо, е следното: 

Ако човечеството иска да се извиси нагоре – до състоянието на Творец, то трябва да 
работи без почивка именно в посоката надолу – сътворявайки Творение. 

Ако сме на първото стъпало на висока стълба и желаем да се изкачим – как виждаме, че 
сме отишли по-нагоре? Отговорът е пределно прост: отдолу, под това стъпало – по-
високото, достигнато чрез трудното изкачване – се появява друго. 

Няма как човечеството да се изкачи до званието на Творец, ако не премине зрелостния 
изпит – сътворяването на модел. След това, ще дойде и създаването на Творение. 

Диалогът на духовността с науката днес има облик, който е особен. Творците чувстват 
защо е важно да стане това. Учените все по-добре владеят отговора на въпроса как трябва 
да стане това. 

След което, увлечени в своето знание, те – едновременно – пропускат да видят "това". 
Тоест – важната крачка напред, която ги чака по Пътя. 

Тази крачка е важна, защото духовността и науката отразяват най-висшата, вечна 
дуалност. Тя вплита в сърцето си двете, стоящи в началото. 



344 

Те са навсякъде и във всичко, завинаги заедно. Където и да погледнем, ще виждаме тях: 

Любов и Познание. 

Ключът към разбирането на великата дуална двойка е заложен в името на „Книгата за 
Пътя и Постигането”, подарена ни от древния мислител Лао Дзъ. По един невероятен 
начин, в самото наименование на книгата, този мистичен автор е посочил двата 
първоелемента на самото мироздание. Те са всичко, от което са създадени основите на 
всички светове. 

Какво е Пътят? В ежедневието го виждаме добре – той е връзката, съединяваща две 
точки. 

Нека заменим думата „Постигане” с „частица”, а думата „Път” – с „валенция”. 

Получаваме двете основни градивни субстанции на всичко материално: 

 това, което е; 
 това, което свързва неговите части. 

След това, да заменим „Постигане” с „Познание”, а думичката „Път” – с „Любов”. 

Получаваме двете основни градивни субстанции на всичко духовно. 

Стигаме до следващата тайна, видима навсякъде. Тя гласи, че всичко в този свят се състои 
от само две субстанции: Пътя (Любовта) и Постигането (Знанието). 

Любовта е връзката между Твореца и Творението, връзката между самите нас. 

Ако се обърнем към селенията на квантовата физика, ще стигнем до прочутия закон на 
Хайзенберг. Той казва следното: за една частица може да бъде изчислено или нейното 
местоположение, или направлението на нейното движение, но никога и двете заедно. 

Тук виждаме още две красиви имена на същата дуалност, вече срещани от нас – динамика 
и статика. 

Статиката е Постигане, Динамиката – Път.  
Виждаме релацията – Любовта е път. Всъщност, тя е Пътят. 
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Намираме го в тази всеобхватна фигура, която представлява еманация на ключови 
послания сред скъпоценните съкровища на знанието, изградено върху принципи. 

В проекцията на двуизмерния ни лист хартия виждаме система от пресечки между 
линиите. 

Тайната е в следното: в тримерното пространство някои от тях са истински, но 
други никога не са се случвали. 

Кои са истинските? 
Те са само тези между линиите, притежаващи полярност с противоположен знак. 

Битките в света са илюзорни, Любовта е истинска. 
Точно тя грижливо пази Пътя, който е безкраен. 
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