
Пентаграмът е окултен символ, съществуващ от дъл-

бока древност в школите на Бялото Братство. Но пентаг-

рам с картини, символи, имена на добродетелите и впи-

сана мисълта „В изпълнението Волята на Бога е силата на 

човешката душа“ е нов и бележи отварянето на Школата 

на Бялото Братство в България.  
 

На годишния събор в Търново през 1911 г. на стената в 

стаята, където са се провеждали заседанията, до образа на 

Христос е била окачена нова картина – черно-бял Пентаг-

рам (вж. задната корица), a големият цветен Пентаграм 

(вж. предната корица) е представен на Търновския събор 

през лятото на 1922 година с думите:  
 

„Няма болест, която да не може да се излекува 

пред тази картина. Това е оригиналът. Този образ 

да бъде постоянно в ума ви.“ 
 
 

В Пентаграма – символ на Школата – са изписани пет 

думи: Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Добродетел. 

Тези пет добродетели са качествата, които човек трябва 

да изработи в себе си, за да стане съвършен.  

Любовта, Мъдростта и Истината са по-ясни и по-поз-

наваеми, но какво е Правда? Под понятието Правда или 

Справедливост се разбира нещо много по-дълбоко от об-

щоприетото. Всяко същество, което срещаме, заслужава 

да бъде почитано, уважавано и обичано, защото – като 

творение на Бога – има своя мисия, определена от Бога. 

Това същество, дори сега да е на ниска степен на развитие, 

има велико бъдеще. То ще се издигне постепенно в пътя 

на съвършенството. Такива отношения трябва да има чо-

век към всички същества. Благата, дадени от Бог, трябва 

да се разпределят справедливо и според нуждите на 

всички, понеже са за всички.  

Другото, което се разбира под понятието Правда, е 

следното: всяко същество се ражда с определен бюджет –

кредитира се от Невидимия свят и обществото трябва да 

му даде всички условия за развитие. Ако това се приложи, 

тогава е спазен Законът на Правдата. 
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А какво значи Добродетел? Любов, Мъдрост, Истина, 

Правда, Добродeтел са все добродетели в широк смисъл 

на думата. Но какво се разбира под думата добродетел в 

тесен смисъл? – Добротворство, правене на добри дела. А 

в още по-тесен смисъл на думата – служене на Бога.  
 

В Пентаграма са изписани буквите В, У и Ж, които оз-

начават Великото училище на живота. Пентаграмът 

представя картинен образ на Великото училище на жи-

вота, в което сме поставени.  
 

Пентаграмът има три кръга, отговарящи на трите ка-

тегории хора в света: Външният кръг отговаря на свет-

ските хора, Средният кръг – на окултните ученици, на 

духовните хора, а центърът – на Учителите на човечест-

вото – Великите Посветени.  

Засега може да се говори по-подробно само за първите 

два кръга. Светските и духовните хора имат по пет стъпки 

за израстване – по пет фази, през които трябва да минат, 

за да завършат един цикъл от своето развитие.  

Външният кръг представлява светът, опитностите, 

земното училище. Самият кръг е символ на безкрайност 

и казва, че това, което не можеш да постигнеш в един жи-

вот, в безкрайността ще го постигнеш. Когато човек за-

почне своето развитие като млада душа и добива опит-

ности, той извървява външния кръг на Пентаграма.  

Това са хората, които признават правото на силата на 

своите пари (ако са капиталисти), на силата на своето зна-

ние (ако са учени) или на силата на своята власт (ако са 

политици). Техният живот е ограничаване и използване 

на останалите. В Пентаграма това е изобразено със Са-

бята – символ на пътя на насилието. Защото в началото 

на своето развитие, когато е още млада, неопитна душа, 

човек си служи с насилие. Той мисли, че всичко му е поз-

волено, че може да прави насилие, неправди и всичко, 

каквото си иска, без да мисли за последствията. 

Капиталистите със своите пари, учените със своето 

знание, политиците със своята власт и т.н. имат силата в 
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своите ръце. Тази сила е груба и егоистична – служи само 

за тяхното благоденствие, а не на всички хора.  

В света обаче съществува един неотменим закон, наре-

чен Закон на кармата, който връща на всеки онова, което 

е направил на другите – добро или зло.  

И когато някой забогатее с пари, със знание или с 

власт и започне да използва другите за своя лична полза, 

т.е. когато е взел сабята в ръцете си, след известно време 

ще се намери на мястото на използваните и ще изпита на 

гърба си онова, което им е причинил.  

Той ще плати за извършеното многократно повече, от-

колкото е взел, според Христовия закон: „От всеки, ко-

муто е много дадено, много и ще се иска, и комуто много 

е поверено, от него повече ще се изисква.“  
 

Друг важен окултен закон гласи: „Насилието ражда 

насилие.“ – За онзи, който върши насилие, ще дойдат 

последствията – страданията. Така че всеки насилник 

или използвач ще си научи урока рано или късно.  

Това е представено от втория символ – Чашата.  

Страданието е метод на пробуждане на човешката 

душа. Чрез него човек започва да разбира, че насилието и 

несправедливостта не са методи, с който трябва да си 

служи. Именно чрез страданието човек добива този урок. 

Може би той невинаги разбира връзката между насили-

ето, което е вършил, и страданието, което идва след него. 

Но когато след смъртта отиде в духовния свят, ясно вижда 

тази връзка и взема решение: като дойде отново на Зе-

мята да води по-добър живот, за да не страда отново. 
 

Друг окултен закон гласи: „Страданието се превръща 

в любов.“ – Страданията, през които минава човечест-

вото, подготвят новия човек – човека на любовта. 
 

Учителя прави следното сравнение: Както, когато 

бият млякото, то дава масло, така и от страданието в чо-

века се пробужда любовта. Страданието е временно явле-

ние в живота. Ще дойде време, когато страданията ще из-

чезнат от света, защото ще изчезнат причините за тях. 
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Страданието има и друго значение: Новите идеи идват 

от Слънцето. Човек не може да ги възприеме, ако не е под-

готвен и калѐн неговият организъм, затова винаги ражда-

нето на една нова идея в човека се предшества от страда-

ния. Значи страданието представлява родилните мъки за 

раждането на новите идеи в човека. Обаче в бъдеще човек 

ще възприема новите идеи без да минава през страдания, 

понеже ще има пречистен и подготвен организъм. 

В тази фаза човек изпива до дъно горчивата Чаша, в 

която са събрани всичките страдания, причинени от него 

на другите, и то преумножени. Тогава у него, подобно на 

болен, който взема някакво лекарство, настъпва едно 

приятно подобрение.  
 

Излекуван вече от една болест, човекът е научил урока 

си – да живее без да използва хората. Чрез страданията 

човек започва да изучава законите на живота и гледа да 

ги спазва. Това състояние е символизирано в Пентаграма 

с Книгата – човек е прочел от Великата книга на живота 

един урок, който никога вече няма да забрави. Обаче в 

тази фаза той е още в началото на своето пробуждане – 

чете в книгата на живота първите уроци и започва да 

мисли как да живее, за да подобри живота си, но не както 

преди – със Сабята. Защото по-ранното подобрение на 

живота му се е оказало всъщност влошаване.  
 

В процеса на това мислене човек добива просветление, 

защото да мислиш правилно всъщност значи да светиш. 

Ученикът вече знае къде върви и какво върши. Тази фаза 

от неговото развитие е символизирана в Пентаграма със 

Запален светилник. Чрез тази светлина човек започва 

да вижда величието и красотата на Божествения план, 

който води човека от тъмнина към светлина, от робство 

към свобода, от несъвършенство към съвършенство, от 

греховност към чистота, от невежество към знание. 
 

Когато върви с този Светилник, с него придобива вли-

яние и власт над другите, но вече не като властта на Са-

бята. По-рано е живял, за да взима, а сега, със светлината, 
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която сам излъчва, живее, за да дава. И само когато може 

да дава, може и да получава. Това пето състояние е сим-

волизирано в Пентаграма с Жезъла.  

Сабя и Жезъл са два символа на власт: на светската 

власт, която взима и убива, и на духовната власт, която 

дава и възкресява. Тези два вида власт взаимно се изк-

лючват и не могат да действат заедно. Следователно онзи, 

който държи Сабята на капиталиста, учения или поли-

тика, и казва, че служи на Бога, лъже и себе си, и другите. 

Той сам ще се увери в това, когато му отнемат Сабята и го 

поставят на мястото на онези, които е управлявал със Са-

бята. Само тогава той ще разбере, че още е на първото стъ-

пало на пътя – на широкия светски път, а не на духовния, 

както може би си е мислил.  

Чрез просветлението човек добива известна власт над 

себе си – именно това символизира Жезълът. Той вече е 

извлякъл поука от грешките си и се старае да не ги пов-

таря. Учителя казва: „Човек трябва да стане цар, но цар на 

себе си, да владее себе си.“ 

Жезълът означава, че човек вече има известно самооб-

ладание. Той гледа да се въздържа, когато му дойде жела-

ние да прояви своята низша природа. Той се учи да я вла-

дее, контролира и управлява. Това е Жезълът. 

С този момент, когато човекът запалва светлината на 

своя собствен ум и добива Жезъла на знанието, завършва 

светския цикъл на неговото развитие и той влиза във вто-

рия кръг – вече духовен. Там символите са изобразени на 

върховете на Пентаграма, докато първите пет картини са 

извън Пентаграма. Това показва, че човек минава през 

тях несъзнателно – преди да стане ученик.  

След това той минава през една вътрешна криза, чув-

ства се неудовлетворен и търси по-дълбокия смисъл на 

живота. Тогава започва съзнателно да работи върху себе 

си – за своето усъвършенстване. Поема еволюцията си в 

своите ръце. Това значи влизане в Божествената Школа. 

У ученика в тази фаза се явява желание да върви в Божия 
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път, да изпълнява Волята Божия. Той съзнателно работи 

за изработването на Божествените добродетели, които ха-

рактеризират съвършения човек. Един английски писа-

тел казва: „Когато видя, че един човек работи върху сво-

ето усъвършенстване, аз се изпълвам със свещено благо-

говение, един свещен трепет ме изпълва. Чувствам, че се 

намирам пред нещо велико. Всички преходни работи 

бледнеят пред това.“ 
 

С влизането на човека в Пътя на ученика, започват из-

питанията му. Разбира се, когато човек е в началото на 

своето развитие, дават му се по-леки изпити, които той 

може да издържи. Затова се започва с картина, предста-

вяща Стълба с удобни стъпала.  

Изпитите са най-разнообразни. Например човек се съ-

бужда през нощта с желание да се помоли. Ако си каже 

„Студено ми е, уморен съм“ и не стане, не е издържал из-

пита си. Той трябва да победи своята инертност, да стане 

и да изпълни Божествения подтик. 

В края на Стълбата виждаме Арката, през която учени-

кът влиза в Школата. Този символ е разположен до върха 

на Истината, понеже на този етап в съзнанието на уче-

ника проблясва Истината, но не цялата, защото достига-

нето до пълната Истина е работа за вечността. 
 

Щом ученикът мине през прага на Школата, негова 

задача е да открие Великият Учител Христос в духовния 

свят и да позволи на Христовия Дух да работи върху него 

и чрез него. Разбира се, това е само началото, а не пълното 

вселяване на Христовия Дух в човека. Спасителят започва 

да го ръководи отвътре и ученикът започва постепенно да 

се променя, докато прави първите стъпки в Пътя на Прав-

дата. А в бъдеще, напредвайки, той постепенно ще раз-

бира Правдата във все по-голяма дълбочина. 
 

На следващата стъпка той достига до Стръмен каме-

нист път, водещ до тясната врата, през която минава 

всеки напреднал духовен ученик. За тази пътека говори 

Христос – тя означава отказване до известна степен от 
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светските неща, които дотогава са съблазнявали и отвли-

чали пътника. А когато той поеме по пътеката на самоот-

ричането и се откаже от интересите на своята личност, то-

гава достига до Пътя на Любовта.  

В тази фаза на своето развитие, ученикът се сблъсква 

с по-трудни изпити. Кръв ще потече от краката му, докато 

се качва по този път до Храма. Тук важат думите Хрис-

тови: „Влезте през тясната врата, защото просторни са 

вратите и широк е пътят, който води към гибел.“ 

Ето няколко примера от тези по-трудни изпити: 

Един от изпитите е любовта към врага. Когато някой 

ти е враг и ти прави пакост, ти да не се озлобяваш, да му 

простиш и да го обикнеш. Любовта към врага е една от 

най-трудните задачи. Има закон: Истинско прощаване 

има, когато е придружено с любов към онзи, на когото 

прощаваш. Затова Учителя казва: „Кои хора са велики? – 

Тези, които имат любов към врага.“ 
 

Друг пример: Когато минаваш през някое голямо 

страдание, например тежка болест, да не се обезсърчиш и 

обезвериш, но да запазиш спокойствието и радостта си, 

като съзнаваш, че всичко е за добро. Това е изпитът на 

Йов. Всеки ученик в пътя на своя възход непременно ще 

мине през изпита на Йов. Това е изпит за получаване на 

Посвещение. Изпитът на Йов е най-големият изпит през 

тази фаза на развитието на ученика.  

Една сестра попита веднъж Учителя в разговор: „На-

шите страдания не са ли подобни на изпита на Йова?“ –

„Не. Вашите страдания са от страданията на актьора, 

който играе на сцената.“ 
 

Трети пример: Ако един ученик се съблазни от жажда 

за власт, слава, богатство и други подобни и заради тези 

неща изневери на своето убеждение, на своята връзка с 

Бога, той е пропаднал в изпита си. 
 

След като издържи изпитите, ученикът е вече пречис-

тен и готов да приеме любовта. Тогава той усеща, че досе-

гашният му живот е бил подготовка за истинския живот. 
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Щом се развие в ученика Божествена Любов, тя води 

към Мъдростта, символизирана от Всевиждащото око. 

Когато е бил във външния кръг, ученикът е приел външно 

знание, а сега вече влиза в храма на Божествената Мъд-

рост, чиито порти се отварят само за човека на Любовта. 

Защо? – Защото няма да злоупотреби с Божественото зна-

ние за лични цели и интереси, а ще го използва за слу-

жене на Бога, на всички. Ако биха поверили това знание 

на онзи, който не е минал през Любовта, той ще докара 

големи нещастия на себе си и на околните. 
 

Петата фаза е изобразена с Дървото на живота. 

Ученикът има вече дълбок вътрешен живот, който се изя-

вява чрез Добродетелта. Това е петото качество, което 

ученикът изработва в себе се след Любовта, Правдата, Ис-

тината и Мъдростта. 

Добродетел значи да правиш добро. Но кое е най-вис-

шето добро, което човек може да прави? Това е служене 

на Бога. В тази фаза на живота ученикът се озарява от 

идеята, че единственото осмисляне на живота му е в из-

пълнението Волята на Бога. Учителя казва: „Щом проя-

вяваш Любовта, ти служиш на Бога.“ 

Обаче коя е най-висшата форма на служене на Бога? – 

Да покажеш на другите пътя към Бога, да помогнеш за 

пробуждането на тяхното съзнание, за да познаят Бога. Да 

печелиш души за Бога. 

Учителя дава отговор и на въпроса как се разбира дали 

сме спечелили някоя душа: „Човек е спечелен за Бога, ако 

и той от своя страна започне да печели души за Бога.“ 

Когато ученикът добие Любовта и Мъдростта, достига 

до Дървото на живота и животът му дава плодове. Тогава 

разбира, че смисълът на живота е в служенето на Бога. 
 

Така завършва вторият кръг в развитието на ученика. 

След него идва третата фаза на неговото развитие, която 

е в центъра, наречен Светая Светих, където има две 

змии, кръг, кръст и пак кръг. Змиите показват, че учени-

кът се бори със своята низша Природа, със злото в себе си 
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– побеждава и минава през кръста, символизиращ пъл-

ното самоотричане. Оттук насетне той не гледа своите 

лични интереси, а гледа да работи само за Бога. Така той 

завършва човешката си еволюция и става равноангелен.  

Затова казваме, че Пентаграмът показва пътя на чо-

вешката душа – великото училище, което трябва да мине 

човек, за да добие съвършенство и вечен живот. 
 

Тук става сливане на човешката душа с Бога, при което 

човек запазва своята индивидуалност. Но за да дойде до 

този Божествен център, той ще мине един голям изпит. 

Това е изпитът на Голгота. Ще бъде оставен сам, сякаш 

всички са го изоставили, всичките му стремежи и коп-

нежи са били напразни и всичко е изгубено. Голяма тъм-

нина е около него – минава през един тъмен тунел. 

В този момент той мисли, че е изоставен, обаче много 

Светли Същества бдят и треперят над него – гледат той да 

издържи този най-тежък изпит. Ако в този момент се 

обезсърчи и отпадне духом, той е пропаднал на изпита. А 

ако съзнава, че макар да е изоставен от всички, има Един, 

Който го обича и е винаги с него, той е издържал послед-

ния изпит. В този момент той съзнава, че опората му е 

само в Бога. Щом разбере това, влиза в един нов живот на 

блаженство. Той е завършил вече човешката степен на 

развитие. Това е изпитът, водещ към Възкресение. 
 

Всички тези изпити, през които минава ученикът, са 

необходими – чрез тях той развива ума и сърцето си, ка-

лява волята си. А изпитите, придружени със страдания, 

пречистват низшата природа на човека. Много мисли и 

чувства изгарят в огъня, през който душата минава. Те са 

били пречка за проява на Божественото и едва сега Бо-

жественото, висшата му природа се проявява. 
 

В Училището на живота от всяко преживяване, поста-

вено на пътя му, човек се учи на нещо, напредва, развива 

своите способности и добродетели. През опитностите, той 

развива своите ум, сърце и воля. От всеки човек, с когото 

се среща в живота, той се учи, защото всеки човек е 
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специфична проява на Бога. Не само общението с хората 

го учи и възпитава, но и общението с цветя, дървета, 

звезди, планини, реки и т.н. Всичко, което вижда около 

себе си, му въздейства, учи го, развива нови страни от 

него. Препятствията, трудностите, които среща в живота 

си, укрепват неговата воля, карат го да мисли, да разсъж-

дава, за да намери начин да ги отстрани. 

Ученикът, като се учи във Великото Училище на Жи-

вота и като изминава всички стъпки, които са показани в 

Пентаграма, пътеводна звезда в живота му става идеята, 

че в изпълнението Волята на Бога е силата на човешката 

душа. Това е крайният резултат от целият път, който из-

вървява. Това е венецът на неговите придобивки. 

Целта на настоящата фаза от развитието ни е изобра-

зена с 3 молещи се ангела над цветната дъга, обкръжа-

ваща Пентаграма, а отдолу виждаме 5 малки, чисти Бо-

жествени деца – каквито сме били всички, когато сме из-

лезли от Бога. 
 

Картината на Пентаграма има силно въздействие. 

Учителят казва: „Някои считат Пентаграма като една 

мъртва форма, без никакво действие. Те много се лъжат.“ 
 

„Вие носите Пентаграм, но това е идолопоклоничес-

тво. Вие го носите като украшение. Вие трябва да знаете, 

че от Пентаграма излиза динамична сила. Пентаграмът е 

извор на светлина. Един ясновидец ще види как излизат 

лъчи във всички посоки. Като знаете, че излиза такава 

сила, носете го съзнателно, а не несъзнателно. Ако го но-

сите несъзнателно, тогава сте идолопоклонници.“ 
 

Гьоте е познавал окултните закони и е знаел за влия-

нието на тази фигура. Когато Фауст начертава Пентаграм 

на прага на своята стая, Мефистофел не е могъл да го 

прекрачи, за да влезе в стаята.  
 

Ако човек съзнава каква сила има Пентаграмът, каква 

светлина излиза от него, тогава Пентаграмът може да му 

служи като мощно оръжие. Всяко място, където има Пен-

таграм, е оградено, силни вибрации излизат и това място 
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се огражда от лоши влияния и същества. Правилно пос-

тавен Пентаграмът е с върха нагоре и никога не трябва да 

се поставя с върха надолу. Ако се обърне с върха надолу, 

има отрицателно действие. Влад Пашов разказва дейст-

вителен пример: „В един провинциален град един човек 

построил в своята външна стълба каменен парапет от ред 

пентаграми, обърнати с върха надолу. Това семейство 

съвсем пропадна, завърши катастрофално и трябваше да 

се изсели от града.“ 
 

Друг пример: Един брат получава Пентаграм от Учи-

теля, занася го вкъщи и го закача на стената в стаята си. 

От този ден всичките му работи тръгват наопаки: Започва 

да губи в търговията, с която се занимава, членовете на 

семейството му се разболяват, накрая се запалва къщата 

му и едва я спасяват от пълно изгаряне. Отива при Учи-

теля и му казва за нещастията, които са го сполетели след 

като е занесъл Пентаграма в дома си и му иска обяснение. 

Учителя му казва: „Брат, иди да видиш как си поставил 

Пентаграма на стената.“ – Той отива в стаята си и вижда, 

че картината е закачена с върха надолу. Чрез Пентаграма, 

обърнат с образа на Христос надолу, в неговия дом идват 

всички адски сили от центъра на Земята. Той веднага оп-

равил Пентаграма с образа на Христос нагоре и от този 

ден животът му рязко се променил в положителна посока, 

а страданията изчезнали от дома му. 
 

Вибрациите, излизащи от Пентаграма, са силни и дей-

стват благотворно върху човека, повдигат го, вливат сили 

в него. Който има Пентаграм, добре е да го постави не в 

коя и да е стая, но където рядко влизат чужди хора и къ-

дето той се моли. Там не трябва да се мислят и говорят 

лоши неща, понеже излизат сили от Пентаграма и ако 

срещнат противодействаща сила, става катастрофа. Ако в 

стая, където има Пентаграм, се вършат лоши постъпки, 

Пентаграмът действа разрушително, защото се смесват 

два вида влияния – положително и отрицателно. 
 

Когато човек се моли пред Пентаграма, добре е да си 
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представи 3 изречения. Най-вътрешното е: „В изпълне-

нието Волята на Бога е силата на човешката душа.“ 

След това да си представи мислено, че около този кръг 

има още два. В средния кръг пише: „Бог толкова възлюби 

света, че даде своя Единороден Син, за да не погине всеки, 

който вярва в Него, но да има живот вечен.“  

А в най-външния кръг да си представи изречението: 

„Търсете първо Царството Божие и Неговата правда и 

всичко друго ще ви се приложи.“  

Като се моли, човек да си представи тези изречения и 

Пентаграмът има по-голяма сила. Тези изречения са да-

дени от Учителя – те са невидима част от Пентаграма. 
 

Човек може в случай на нужда или на опасност да си 

представи следното нещо: с ръка да образува около своето 

тяло Пентаграм. Отначало мислено, после с ръка и после 

да се концентрира върху тези 3 изречения около Пентаг-

рама. Много препятствия ще се разпръснат. Пентаграмът 

е мощно оръжие, за да бъде запазен човек от външни пре-

пятствия и от вътрешни борби със зли сили. 
 

Щом човек притежава Пентаграма, трябва да работи 

за славата Божия. Ако човек го използва правилно, тогава 

Пентаграмът ще бъде източник на сили и благословение. 

Но задължително, човек ако иска правилно да използва 

Пентаграма, твърдо да реши в себе си, че ще служи на 

Бога, и да няма връщане назад. 

Учителя допълва: „Казах следното на Пеню Киров, от 

когото получаваха Пентаграмите: „Когато даваш Пентаг-

рам на един брат или сестра, ще му кажеш: „Ти съгласен 

ли си да служиш на Бога?“ – Той като каже: „Съгласен 

съм“, ще му дадеш Пентаграма. Ако няма това съзнание в 

себе си, този Пентаграм ще му навреди.“ 
 

„Пентаграмът представлява метод за разрешаване на 

задачите. Той представя човека, който работи, който 

трябва да работи, да е в движение и да служи на Бога. 

Пентаграмът представя малкия свят – човека. Значи 

всички разумни сили и всички добри желания у човека 
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трябва да бъдат впрегнати за изкупване, за поправяне на 

неговите погрешки. В Пентаграма има образци и пра-

вила, чрез които можем да поправим една грешка. 

Когато човек е заробен духовно от някакви низши 

сили, той трябва да отправи ума си нагоре към Бога. За да 

се освободи, той непременно трябва да отправи ума и сър-

цето си към Бога. Първият подтик на ума трябва да бъде 

към Бога. Не направи ли така, може да мисли колкото 

иска, но всичкото му мислене ще отиде на вятъра. Съе-

дини ли се обаче с Бога по ум и по сърце и воля, веднага 

ще почне да пълзи нагоре като охлюв… 

Божественият Промисъл, Напредналите Същества и 

Бог са с него, помагат му и го крепят. Той винаги в своя 

път ще чувства пръста на невидимия свят. Когато е в бе-

зизходно положение, идва му помощ отгоре. Това е проя-

вата на Божествения Промисъл. Значи човек в пътя на 

своя живот се ръководи от една любяща ръка.“ 
 

Учителя е дал Пентаграма на учениците по 2 причини: 

Първо, в Пентаграма нагледно и картинно е изложен 

по един по-ясен и жив начин Пътят на ученика, по който 

Учителя води своите ученици. И второ, понеже Пентагра-

мът е извор на светлина, която се излъчва във всички по-

соки, той има благотворно влияние върху ученика – съз-

дава наоколо благоприятна аура. Затова на събора през 

1911г. Учителя казва: „Тази година ще ви се раздаде кар-

тината на Пентаграма, за да се занимаете с нея и да я про-

учите, защото у вас искаме да образуваме огнище, олтар 

за Господа. Господ се проявява в един народ само тогава, 

когато има огнище за Него. Когато Господ пребъдва в 

един народ, само тогава той се благославя.“ 
 

„Пентаграмът вписан в един кръг – това е пътят, който 

ученикът трябва да извърви… Пентаграмът като символ 

трябва да оживее у вас, за да може да се ползвате от него. 

Пентаграмът – това е човекът. Върхът е главата, двете 

ръце и двата крака са другите върхове. Главата е Исти-

ната, десният крак е Правдата, дясната ръка – Мъдростта. 
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Левият крак – Добродетелта, а лявата ръка – Любовта. 

Тези пет върха са пет центъра, през които непрестанно се 

изливат токове, протичат енергии, сили, за които няма 

ограничение. Те изграждат човека.“ 

 

Рудолф Щайнер: 

„Характерното за етерното 

тяло е, че е съставено от раз-

лични потоци, които текат 

през него. То е всъщност ар-

хитектът, създателят на фи-

зическото тяло.  

Като океана, то се пре-

сича от много течения в раз-

лични направления, сред 

които има пет главни тече-

ния. Когато застанете с разк-

рачени крака и протегнати ръце, можете точно да просле-

дите направленията на тези течения.  

Те образуват един Пентаграм. 

У всеки човек са скрити тези пет течения. Здравото 

етерно тяло изглежда така, сякаш тези пет течения са не-

говата костна структура, скелета му...  

Когато окултно се говори за Пентаграм, като за фигура 

на човека, това не е нещо измислено, но всъщност окул-

тистът в този случай говори, както анатомът говори за 

скелета. Тези фигури действително ги има в етерното 

тяло. Това е факт.“ 
 

„Един определен силов поток преминава от левия 

крак нагоре до една определена точка на главата, оттам 

отива към десния крак, оттам към лявата ръка на човека, 

оттам през тялото, през сърцето, към дясната ръка и от-

там обратно към левия крак...  

Силите следват точно линиите на Пентаграма. Те мо-

гат да протичат във всевъзможни преплитания, но винаги 

остават очертани като Пентаграм в човешкото тяло.“
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