
ПЕНТАГРАМЪТ 

 

Пентаграмът е окултен символ, съществуващ от дълбока древност в школите на 

Бялото Братство. Пентаграмът, така както е даден от Учителя, със символичните знаци, 

с имената на добродетелите и с мисълта „В изпълнението Волята на Бога е силата на 

човешката душа“, вписана от вътрешната страна на окръжността, е нов и бележи 

отварянето на Школата. През 1898 г. Учителя получава този духовен знак чрез 

вътрешно откровение и прави необходимите записки в тефтерчето си. За по-голяма 

яснота ще изложим ня- кои от обясненията за Пентаграма, изнесени по време на 

Търновския събор, състоял се през 1914 г., когато присъстващите получават и по един 

отпечатан Пентаграм. 

Като разгледаме Пентаграма, забелязваме, че той до известна степен отговаря на 

човешкото тяло: ако се разкрачим и поставим ръце настрани, получава се фигурата 

пентаграм. 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-познаваеми, но що е Правда? Под понятието правда или 

справедливост се подразбира нещо много по-дълбоко от това, което днешната 

юриспруденция влага. Човек спазва Правдата, ако има уважение и почитание към 

всичко живо в света: към вола, овцата, паяка, мушичките и тревите, понеже в тях живее 

Бог; те имат Божествена цел в бъдеще. Ако човек обиди едно животно, с това нарушава 

Закона на Правдата. Благата, които дава Бог, трябва да се разпределят равномерно 

между всички същества, тъй като те са за всички и всички трябва да се ползват от тях. 

Третото нещо, което се разбира под понятието правда, е следното: всеки човек, който 

се ражда, се ражда с известен бюджет; което и да е същество се кредитира от 

Невидимия свят и обществото трябва да му даде всички условия за развитие. Ако това 

се приложи, тогава се спазва Законът на Правдата. 

Какво значи Добродетел? Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Добродeтел са все 

добродетели. Тогава какво се разбира под думата добродетел? Тя се употребява в 

широк и в тесен смисъл. В широк смисъл на думата се разбира всички добродетели, 

всички нравствени качества и съвършенства; в тесен смисъл – добри дела и 

добротворство или правене на добро; а в още по-тесен смисъл на думата безсъмнено е 

служенето на Бога. Който служи на Бога, той е добродетелен: той има добродетел в 

себе си. 

В Пентаграма са изписани три букви: В, У, Ж, които означават „Великото 

училище на живота“. С други думи, Пентаграмът излага картинно Великото училище 

на живота, в което сме поставени. А числата 1, 2, 3, 4, 5, които са вписани в 

Пентаграма, са числата на добродетелите. 

Най-първо ще изложим Пентаграма като Път за еволюция на човешката душа, а 

след това – като начин, по който можем да си служим с него. Човек, когато е все още 

млада душа, която тепърва добива опитност в живота, извървява външния кръг на 

Пентаграма. Символите от външния кръг на посвещение – сабя, чаша, книга, свещ и 

жезъл – са вън от петолъчката. В началото на своето развитие човек почва с насилие, 

служи си със сила, правилно или неправилно, и това е сабята. Като действа с насилие и 



неправда, тогава по закона на кармата той минава и през страдания, т.е. ще отпие от 

горчивата чаша на страданието – именно затова чашата е последствие на сабята. 

Страданията учат и човек дохожда до книгата, а щом се захване за нея, просвещава се, 

добива светлина и става по-разумен. Иде свещта – тя е запалена в него – той се учи. 

Като се осветли отвътре, тогава човек извървява пътя до жезъла, а именно добива 

известна власт над себе си и над някои сили и закони; вече става господар на себе си. С 

тези пет фази на външния кръг завършва външното учение на човека в живота, което 

става несъзнателно. Но след това той дохожда до вътрешна криза, чувства се 

незадоволен и след тази неудовлетвореност търси по-дълбокия смисъл на живота. 

Който мине през сабята, чашата, книгата, свещта и жезъла, т.е. през външния светски 

живот, той вече влиза в Пътя на ученика. 

Символите на втория кръг са изписани в петолъчката. Първият символ е арка и е 

разположен до върха на Истината: арката, през която ученикът влиза в Школата. В 

съзнанието му проблясва Истината, но не цялата, защото пълната Истина ще блесне 

едва когато той стане съвършен. Щом Христовият Дух започне да работи върху 

ученика, тогава той минава през Правдата. Като изучи Закона на Правдата в този 

смисъл, за който споменах по-горе, той достига до каменист път, където се откроява 

тясната врата, през която минава всеки духовен ученик. Това е стръмната пътека към 

тясната врата, за която говори Христос, и означава отказване или отричане до известна 

степен от светските неща, които дотогава са съблазнявали и отвличали друмника. Но 

когато той отмине пътеката на самоотричане – дори се откаже от интересите на своята 

личност, тогава тръгва по Пътя на Любовта. И като се развие в ученика до известна 

степен Божествена Любов, тя донася Мъдрост. Чак тогава работи Мъдростта. Окото 

символизира Мъдростта. А добие ли човек Любов и Мъдрост, разцъфтява Дървото на 

живота. И животът на ученика дава плодове: иде Добродетелта в мистичния смисъл на 

думата. Най-после ученикът разбира откровението за жертвеност – смисълът на живота 

е в служене на Бога. Добродетел значи да правиш добро. Но какво означава да правиш 

добро? Можеш да нахраниш гладния и да напоиш жадния, можеш да помогнеш на 

болния и на онеправдания, обаче всичко, каквото правиш, трябва да бъде служене на 

Бога. Така човек дохожда до осмисляне на своя живот, а с това се завършва вторият 

кръг в развитието на ученика – Пътя на зазоряване. 

Третата фаза на развитие е изобразена в центъра на Пентаграма: две змии, права, 

кръг, кръст и пак кръг. Двете змии олицетворяват борбата на човека с неговата низша 

природа. Побеждава висшата природа, човек надвива злото в себе си и минава през 

кръста. Под кръст се разбира пълно самоотричане. Този, който не гледа своите лични 

интереси, а се стреми да работи само за Бога, той се слива с Божественото и завършва 

своята еволюция. Щом постигне пьлно самоотричане и пьлно единение с Бога, човек 

завършва напълно своето развитие, настава Вечният ден. Затова казваме, че 

Пентаграмът показва Пътя на развитието на човешката душа или Великото училище, 

през което човек трябва да мине, за да добие съвършенство. 

Трябва да се има предвид динамичната сила, излизаща от Пентаграма, и да се знае 

как да се употреби. Веднъж, намирайки се на улица „Опълченска“ 66, Учителя се 

обърна със следните думи към няколко души от нас, които носеха златен Пентаграм 

над дрехите си:  

Вие носите Пентаграма, обаче това е идолопоклонство. Защо го носите като 

украшение? Трябва да знаете, че от него излиза динамична сила! Пентаграмът е извор 



на светлина, всеки ясновидец ще види как излизат от него лъчи по всички посоки. И 

като знаете, че е източник на такава сила, носете го съзнателно. Носите ли го 

несъзнателно, вие сте идолопоклонници. Човек ако съзнава силата на Пентаграма, 

тогава той притежава и мощно оръжие. Всяко място с Пентаграм е оградено, неговите 

силни вибрации ограждат от лоши влияния и тъмни същества не могат да припарят там. 

Когато Пентаграмът е с върха нагоре, той е правилно поставен. И никога не бива да се 

поставя с вьрха надолу. Един наш брат от Казанлък направи в двора си каменни 

стъпала с перила. По перилата постави пентаграми от цимент с вьрха надолу. Съдбата 

му се обърна, той напусна Братството, пропиля къщата и всичко загуби. 

В окръжност около Пентаграма е вписано изречението „В изпълнението Волята 

на Бога е силата на човешката душа.“ При окултната наука окръжността е символ на 

благоприятните Божествени условия, значи кръгът е Божественото, в което човек 

живее. Благодарение на това той има благоприятни условия да се развива и да сигне до 

съвършенство. Потопен в Бога – това е кръгът. 

Пентаграмът трябва да се постави в рамка и под стъкло и да се окачи не в коя и да 

е стая, но в специална, уединена – там, кьдето идат рядко чужди хора и където се 

произнася молитва. И там не бива да се говорят лоши неща, понеже излиза сила от 

Пентаграма и ако тя срещне противодействието на някоя обратна сила, става 

катастрофа. Ако там, където има Пентаграм, се твори и мисли лошо и се вършат лоши 

постъпки, тогава той действа разрушително, защото се смесват два вида влияния – 

положително и отрицателно. 

Когато човек се намира пред Пентаграма и се моли, нека да съзерцава 

изречението „В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа“. После да си 

представи мислено, че в този кръг има още два. В средния кръг да се съсредоточи над 

мисълта: „Бог толкова възлюби света, че даде Своя Син Единороднаго, за да не погине 

всеки, който вярва в Него, но да има живот вечен.“ А в третия, най-вътрешния кръг, да 

впише все така мислено изречението: „Търсете първом Царството Божие и Неговата 

правда и всичко друго ще ви се приложи.“ Когато човек се моли и си представя тези 

три изречения, тогава Пентаграмът има по-голяма сила. При случай на нужда и във 

време на опасност човек може да направи следното: да образува около себе си 

Пентаграм. Отначало ще го направи мислено, после ще го изпише с ръка и накрая да си 

послужи с трите изречения, които споменах. Препятствията, които има, ще се 

разпръснат. Пентаграмът е мощно средство, с което човек може да бъде запазен от 

външни пречки и препятствия и от вътрешни борби с лоши сили. 

Притежава ли човек Пентаграма, трябва да работи за Славата Божия. Ако човек го 

използва правилно, тогава Пентаграмът ще бъде източник на богатство и 

благословение. Ако иска човек да се ползва правилно от неговата сила, трябва 

безвъзвратно да реши в себе си да служи на Бога и да няма връщане назад. 

Казах на брат Пеню Киров, от когото получавате пентаграмите, че трябва да 

наблегне на това: дали този, който получава Пентаграм, е съгласен да служи на Бога. 

Ако някой няма това съгласие в себе си, Пентаграмът ще му навреди. 

Пентаграмьт е ограда. Пентаграмът е светлина. Когато човек е в опасност, ще си 

представи, че държи пенгаграм пред себе си, като с дясната ръка хваща лъча на 

Правдата, а с лявата – лъча на Истината, и насочва върха напред към обекта, като казва: 



„В името на Господа Исуса Христа Нашего, моля Господа, Великия и Силния, да стори 

благоугодното пред Неговите очи.“ 

 

от „Акордиране на човешката душа” том 3 

 

 


