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ВОВЕД
Уште во својата прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“, во
1998 година, ги трагав врските на белата раса- до каде таа стигнала. Тоа било во
Централна Азија- сé до Јапонија. Тие на тие простори стигнале еден милениум пред
Монголите и таму оставиле свои тела, градежи...писменост и други традиции, кои
не им биле познати на Монголите. Во прилог може да се земе Монголија итн.
Монголите од Источна Азија околу 13.000 г.п.н.е. преминале во Северна
Азија и околу 8.000 г.п.н.е. стигнале во Јужна Америка. Бидејќи Индијанците не го
познавале коњот, Монголите биле без домашни животни- со нив Белците ги вршеле
преселбите (говедо и коњ). Индијанците само со крвната група 0 изумреле преку
90% од мала сипаница и грип- болести настанати од чумата на говедото и грипот на
свињата. Следи крвната група А на Белците со мутација да настане пред 15.000 г.
п.н.е. во Левантот. Тој бил меѓу Египет, Арабија, а само јужно од островот Крит.
Пак, крвната група В на Монголите како темна раса настанала околу 3.500 г.п.н.еден милениум подоцна по стигнување на Белците (околу 4.5000 г.п.н.е.).
Споредувајќи ги разликите меѓу Белците и Монголите (Индијанците), се потврдуваат кои наследства биле на Белците, а кои на Монголите. Традиција на Белците била Шамбала.Следи токму затоа во потполност ја пренесувам книгата на Никола Рерих, „Шамбала“, издадена на македонски јазик од издавач Мартина Комерц,
Скопје, 2010. Во книгава само поединечно ќе надополнам- на крајот следи мој дел.
„На сивиот гранит поставен во долината Кула, се врежани следните зборови:
‘Овде беше предадено на огнот телото на Махариши Николај Рерих, големиот пријател на Индија’. Но, неговиот главен споменик во Индија е Институтот за хималајските истражувања- Урусвати, што тој го основал во Нигар, а кој и ден-денес работи. На санскрит Урусвати значи Светлината на Утринската Ѕвезда.
Николај Рерих (1874-1947) бил руски сликар, филозоф, археолог и одличен
познавач на традициите на Истокот. Креактивното наследство на Рерих е огромно.
Оставил повеќе од седум илјади слики раштркани низ целиот свет, безбројни книжевни дела- книги, есеи, дневници... Ја пропатувал цела Азија, долго живеел во Индија и бил еден од ретките Европјани што го посетил Тибет во 19 век. Во 1924 година ја започнал неговата најголема, надалеку прочуена Централно- Азијска експедиција, која траела 4 години и ги опфатила тешко достапните предели на Тибет и
Хималаите. Интересно е да се каже дека во експедициите присуствувало целото негово семејство, сопругата Елена и двајцата синови.
Исто така голема заслуга на Никола Рерих, со која го задолжил светот е познат Рерихов Пакт- првиот меѓународен договор во историјата, за заштита на културното наследство. Тој е еден од трите основни договори кои влегоа во состав на
Хашката конвенција од 1954 година.
Оние кои сé уште не знаат што е Шамбала, на крајот од книгата ќе откријат дека тој збор веќе е свет за нив. Оваа книга е едно послание за новите
светови и Новата Ера. При самото читање на книгата се доживува просветување кое допринесува за историската еволуција на човештвото: умирањето на
старата и раѓање на новата свест, на новата надеж за спасението на светот...“.
Се истакна: „Овде беше предадено на огнот телото на Махариши Николај
Рерих“. Традицијата да се гори мртовоцот била на Белците, но не на Темните.
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БЛЕСКАВАТА ШАМБАЛА
„ ‘Ламо, расакажувај ми за Шамбала !’
‘Вие, жителите од Западниот свет, ништо не знаете и не сакате да знаете за
Шамбала. Веројатно прашуваш само од радозналост и попусто го изговруваш тој
свет збор’.
‘Ламо, не прашувам туку така, бесцелно за Шамбала. Луѓето од сите страни
на светот го познаваат овој величествен симбол под ралични имиња. Нашите научници трагаат по секоја искра на знаење за тоа прекрасно место. Чома де Кереш1 дознал за Шамбала откако поминал подолго време во будистичките манастири. Гринведел ја превел книгата на прочуениот Таши лама2 Палден Јеше ‘Патот во Шамбала’. Претставуваме дека зад таинствените симболи се крие голема вистина. Вистински посветениот учител е жеден да знае сé за Калачакра3’.
‘Како да се случи тоа кога жителите на Запад го сквернават нашите
храмови ? Тие пушат во нашите светилишта. Тие не ја разбираат и не сакаат да ја
почити-ваат нашата религија и нашето учење. Се смеат и се потсмеваат на
симболите чија смисла не можат да ја разберат. Кога ние би ги посетиле вашите
храмови, нашето однесување би било сосем поинакво затоа што вашиот велик
Бодхисатва4 Иса е на-вистина возвишен. И никој од вас нема да го омаловажува
учењето на милосрдието и справедливоста’.
‘Ламо, само неуките и глупавите луѓе го исмеваат вашето учење. Сите учења на праведноста се наоѓаат на едно исто свето место. И секој кој чуствува тоа нема да сквернави свети места. Ламо, зошто мислиш дека суштината на учењето на
Благословениот е непозната за Западот ? Зошто си убеден дека ние на Западот не
знаеме за Шамбала ?’
‘Ламо, еве на мојата маса можеш да ја видиш Калачакра, учењето кое големиот Атиша5 го донел од Индија. Знам дека големиот дух, доколку е подготвен, го
слуша гласот што објавува Калогија !- повикот во Шамбала. Знаеме кој Таши лама
ја посетил Шамбала. Ја знаеме книгата на Високиот свештеник- Прекрасниот пат
на Шамбала. Ја знаеме дури и монголската песна за Шамбала. Којзнае, можно е и
да знаеме многу нешта кои и тебе ти се запознати. Знаеме дека неодамна млад лама
од Монголија објавил нова книга за Шамбала’.
Ламата внимателно нé проучува и потоа вели:
‘Великата Шамбала се наоѓа далеку зад океанот. Тоа е моќен небески посед.
Тоа нема ништо заедничко со нашата земја. Зошто вие, земните луѓе, се интереси1

Чома де Кереш (1784-1842)- познат унгарски филолог и патник кој ги поставил темелите на научната тибетологија.
2
Таши лама- исто како и Панчен лама, втора по ранг духовна личност во Тибет, главен управител на
манастирот Таши Лунпо.
3
Калачакра- Тркалото на времето, тајно учење во Ваџрајна-езотеричен правец на будизмот, чија цел
е постигнување на просветлување во текот на еден живот.
4
Бодхисатва- битие кое се стреми кон просветување.По правило, тоа е оној кој се наоѓа на патот кон
достигнувањето на совршеното познание.Секој Буда пред просветлувањето бил Бодхисатва. Вака се
нарекуваат и оние кои доброволно остануваат во самсара сé додека сите живи суштества не бидат
спасени.
5
Атиша (982-1054)- прочуен бенгалски мудрец кој многу придонесол за ширењето на будизмот во
Тибет. Превел на тибетски и напишал низ свои дела кои влеглоа во составот на тибетанскиот канон.
По неговата смрт Тибетанците го прогласија за инкарнација на Манџушра- Бодхисатва на мудроста.
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рате за неа ? Само на одредени места, на крајниот Север, можете да ги распознаете
блескавите зраци на Шамбала’ “.
Се говори за Калачакра, учење кое било однесено од Индија, дури монголска песна за Шамбала. Видливо е дека традициите на Белците биле носени дури во
Монголија. Меѓутоа, тоа било во поново време. Следи „Атиша (982-1054)- прочуен
бенгалски мудрец кој многу придонесол за ширењето на будизмот во Тибет“. Такви
традиции биле од Шамбала, која „се наоѓа далеку зад океанот“, откаде дошле Белците по Потопот, од Левантот во Средоземниот Базен, кој до 4.000 г.п.н.е. станал
Средоземно Море. Белците таму си имале „моќен небески посед“, што „нема ништо заедничко со нашата земја“.
„ ‘Ламо, знаеме за величественоста на Шамбала. Ја познаваме реалноста на
тоа невидено место. Но, ние, исто така, ја познаваме и реалноста на земната Шамбала. Знаеме дека одредени високорангирани лами биле во Шамбала, дека на својот
пат виделе необични физички предмети. Ги знаеме приказните на еден бурјатски
лама за тоа како спровеле низ еден многу тесен премин. Знаеме како друг посетител видел караван планинци носејќи сол од езерата кои се наоѓаат на самата граница
на Шамбала. И не само тоа. И самите го видовме белиот граничен столб, еден од
трите чувари на Шамбала. Затоа немој да ми зборуваш само за небесната Шамбала,
туку зборувај ми и за земната затоа што и ти како како и јас, знаеш дека земната
Шамбала е поврзана со небесната.И токму на тоа место се обединуваат двата света’
Ламата замолчи. Низ полузатворените очи внимателно ги проучуваше нашите лица. И во вечерниот самрак ја започна својата приказна: ‘Навистина, доаѓа времето кога Учењето на Благословениот одново се спушта од Север на Југ. Словото
на Вистината што го започна својот поход од Бодхи-гаја6 повторно ќе се врати на
истите места. Мораме да го примиме такво што е: вистинското Учење ќе го напушти Тибет и повторно ќе се појави на Југ. Во сите земји ќе се појават поуките на
Буда. Навистина, доаѓаат големи настани. Еве, вие доаѓате од Западот и носите вест
за Шамбала. Ние навистина мораме да ја примиме. Очигледно дека зракот од кулата на Ридген Џапо достигнал до сите земји’.
‘Како скапоцен камен блеска светлината на Кулата на Шамбала. Тој е тамуРигден Џапо, неуморен, вечно буден за доброто на човештвото. Никогаш не се затвораат неговите очи. Во своето волшебно огледало ги гледа сите земни настани.
Моќта на неговите мисли проникнува во далечните земји. За него растојанието не
постои; тој може за миг да им даде помош на оние кои тоа го заслужуваат. Неговите неброени богатства можат да им помогнат на сите оние кои се во службата на
доброто и праведноста. Тоа може дури и да ја менува кармата на луѓето...’
‘Ламо, ми се чини дека говориш за Маитреја7, дали е така ?’ (Р.И.)8
‘Не би требало да зборуваме за таа тајна ! Постојат многу нешта што не можат да бидат откриени.Постојат многу нешта што не можат да се искристализираат
во облик на звукот на зборовите. Со звукот ја откриваме нашата мисла. Со звукот ја
6

Бодхи-гаја- место во близината на Сарнатха, Индија каде врз Гаутама Сидарта се спуштило просветлувањето и тој станал Буда.
7
Маитреја- идниот Буда. Во будистичката митологија е Бодхисатва, кој престојува во небесната димензија Тушита (чиста земја, полна со радост) пред своето идно појавување на Земјата. Буквално
значи „Оној кој има љубов за сé“, отелотворение на сé опфатната Љубов. Тој е петтиот и последен
земен Буда.
8
Поимите биле на санскритски јазик.Според тн.словенски и други авторите,тој бил словенски јазик.
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изнесуваме нашата мисла во просторот и со тоа можеме да нанесеме огромна
штета. Затоа, сé што ќе биде откриено пред да му дојде времето ќе предизвика безброј неволји. Како последица на ваквите лекомислени дејства можат да се родат
најголеми катастрофи. Ако Ригден Џапо и Благословениот Маитреја за тебе се едно
и исто лице- нека биде така.Јас не го тврдам тоа ! Неброени се жители на Шамбала.
Величествените нови сили и достигнувања кои таму се подготвуваат за човештвото
се многубројни...’
‘Ламо, во Веданта9 се вели дека наскоро на човештвото ќе му се бидат дадени нови енергии. Дали е вистина тоа ?’ (Р.И.)10
‘Бескрајно големи, судбински и подготвени. Од Светите списи дознаваме за
Учењето на Благословениот, за жителите на далелните ѕвезди. Од истиот извор сме
чуле за челичната птица... за железните змии кои плукајќи оган и чад, го голтаат
просторот. Татхагата11, Благославениот, ја претскажал целокупната иднина. Тој
знаел на кој начин ќе се отелотворат помошниците на Ригден Џапо кога ќе дојде
времето за тоа; како светата армија ќе се ослободи Ласа од сите нејзини непријатели; и како ќе биде утврдено царството на правдата’.
‘Ламо, ако се отелотворени големите воини, зарем Шамбала нема да делува
овде, на Земјата ?’
‘Секако- овде и на небесата. Сите сили на доброто ќе се обединат како би ја
уништиле темнината. Секој кој ќе помогне во тоа, стократно ќе биде награден на
самата Земја, во овој живот. А сите кои прават грев кон Шамбала ќе страдаат во
овој живот затоа што го истрошиле милосрдието’.
‘Ламо, ти ја знаеш вистината. Тогаш кажи ми зошто има толку многу недостојни свештенослужители ?’
‘Тоа, се разбира, е непростливо, но доколу учењето треба да се пренесе на
Југ, тогаш не е чудно што многу учени лами го напуштиле Тибет. Дали на Западот
знаат за тоа дека Панчен-рипоче12 (Таши лама) е поврзан со Шамбала ?’
‘Ламо. Се разбира дека знаеме за тоа што Панчен-ринпоче е длабоко почитуван насекаде. Сме чуле дека во различни земји, не само будистите, туку и луѓе од
различни националности и вероисповести многу го почитуваат Неговото Првосвештенство. Велат дека долго време пред да отпатува, по фреските во неговите лични
одаи биле прикажани сите детали од неговото идно патување. Знаеме дека Панченрипоче ги следи обичаите на сите велики лами. Ни раскажуваа како за време на неговото бегство,тој и неговите следбеници избегнале многу голема опасност’.(Р.И)13
‘Знаеме како еднаш, кога прогонителите од Ласа биле сосем близу, огромен
нанос од снег го затворил нивниот пат. Друг пат Пенчен-ринпоче стигнал до едно
планинско езеро. Таму се нашол во голема опасност. Неговите непријатели биле
близу и за да им побегне било потребно да се прејде долг пат околу езерото. Тогаш
Панчен-рипоче влегол во длабока медитација. Кога излегол од неа му наредил на
караванот, иако биле во голема опасност, да остане цела ноќ на брегот од езерото.
9

Веданта- „завршницата на Ведите“, еден од шесте филозофски системи на Индија кој потекнува од
учењето на Упанишадите, кои традиционално се сметаат за завршници на Ведите.
10
Ведите биле со потекло од Македонија. Види мои последни книги.
11
Татхагата- „совршениот“ или „така дојдениот“, т.е. оној кој ја достигнал целта или просветлувањето, еден од епитетите на Буда.
12
Панчен-рипоче- Панчен лама.
13
Преставување на ...фрески... било на Белци, но не на Темни-со потекло пред да имало континенти.
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И тогаш се случило нешто необично: ноќта стегнал силен студ и мраз и езерото
замрзнало. Пред изгревот на сонцето, додека сé уште било темно, Таши Лама им
наредил на своите луѓе брзо да тргнат на пат и заедно со своите тристотини следбеници го поминал замрзнатото езеро по најкраткиот пат. Така ја избегнал опасноста.
Кога непријателите стигнале до езерото, сонцето веќе било високо на небото и мразот се стопил. Им преостанал само заобиколниот пат. Дали е така ?’
‘Навистина, така е. За време на патувањето му помогнала Шамбала. Видел
многу чудесни знаци кога, брзајќи на Север, минувал низ висорамнините’.
‘Ламо, недалеку од Улан-Даван видовме огромен црн грифон кој ниско леташе во близината на нашиот логор. Му го пресекуваше патот на нешто блескаво и
убаво што леташе над нашиот логор кон Југ и светеше на сончевата светлина’.
Очите на ламата плеснаа. Тој нестрпливо запраша:
‘Ламо, потполно си во право- во камената пустина која се наоѓа на неколку
дена одење од сите населби, многумина од нас истовремено почуствуваа струење
на префинета арома. Тоа се случи неколку пати. Никогаш порано не сме вдишувале
толку пријатен мирис. Ме потсети на мирисот што ми го даде еден пријател во Индија. Не знам од каде го набавил’.
‘Па вас ве штити Шамбала. Огромниот црн грифон е вашиот непријател кој
сака да ја разори вашата работа, но заштитната сила од Шамбала ве следи во облик
на таа белскава форма на Материјата. Оваа сила е секогаш крај вас, но не можете
секогаш да ја почуствувате. Таа се манифестира само понекогаш, за да ви даде сила
и насока. Дали забележавте кон каде леташе таа сфера ? Потребно е да се движите
токму во тој правец. Го спомна светиот повик на Калагија ! Кога некој ќе го чуе
овој заповеднички повик, мора да знае дека за него патот во Шамбала е отворен.
Мора да ја запомни годината кога бил повикан, затоа што токму од тогаш со него е
помошта од Ридген Џапо. Но, вие самите мора да знаете и разберете на кој начин
им се помага на луѓето, бидејќи тие често ја пропуштаат испратената помош’.
‘Ламо, раскажи ми на кој начин Шамбала им помага на обичните луѓе. Знаеме за адептите и отелотворените соработници на Шамбала. Но, како моќта на Шамбала се манифестира меѓу обичните ?’
‘На неописливи и најразлични начини. На оној, кој во неговите минати отеоворувања го следел учењето на праведноста и бил користен на Општото Добро,
му помога токму тоа Општо Добро. Пред неколку години, за време на војната и метежот, еден човек му се обратил на ламата со прашање, дали треба да го промени
местото на живеењето. Ламата му рекол дека на местото каде што се наоѓал тогаш
може да остане наредните шест месеци, но потоа ќе се најде во голема опасност и
затоа ќе мора веднаш да бега од таму. Во текот на тие шест месеци работата на човекот се одвивала многу успешно. Сé било мирно, а неговиот имот растел. Кога поминале шест месеци, човекот си помислил: Зошто морам да го ризикувам својот
имот напуштајќи го ова мирно место ? Сè се одвива многу поволно за мене и очигледно е дека нема никакви опасности. Веројатно ламата погрешил’.
‘Но, КОСМИЧКАТА лавина не може да да се запре. И така, претскажаната
опасност неочекувано се појавила. Непријателски одреди со полна брзина од двете
страни му се приближувале на тоа место. Човекот сфатил дека најдобрата можност
била пропуштена и сега патот бил попречен. Побрзал кај истиот лама и му раскажал што се случило.
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Ламата му одговорил дека благодарение на одредени причини сé уште може
да биде спасен. Но, додал ламата, сега е многу потешко да ти се помогне. Најдобрата можност е пропуштена, но сепак можам нешто да сторам за тебе. Утре, заедно со семејството на коњи тргни кон Север. На патот ќе ги сретнете вашите непријатели. Тоа е неизбежно. Кога ќе ги здогледате, тргнете се настрана од патот и застанете така во место. Ако ви се доближат, дури и да почнат разговор со вас, молчете и не мрдајте додека не си заминат’.
‘Така и било. Човекот заедно со своето семејство тргнал рано на утро на пат.
Одеднаш низ утринската магла ги здогледала силуетите на војниците како им се
приближувале. Се тргнале од патот и застанале во напнато исчезнување.
Војниците брзо се приближувале и кутриот човек слушнал како еден од нив
извикал: ‘Еве ги ! Гледате луѓе ! Ќе имаме што да работиме !’Другиот низ сета смеа
одговорил: ‘Пријателе, сигурно ноќеска лошо си спиел кога не можеш да разликуваш луѓе од камења. Оние онде, а тие велиш дека тоа се камења !’
Првиот бил упорен: ‘Ами го гледам дури и коњот !’ Другиот се потсмевал:
‘На ваков коњ нема да стигнеш далеку. Зарем мислиш дека овој коњ би останал
неподвижен кога би ги намирисал нашите коњи ?’
Војниците се смееја и потсмевајќи се на грешката на првиот, пројаваа сосема близу до неподвижната група. Потоа исчезнаа во маглата. Така, дури и во многу
тешки околности,човекот бил спасен.Затоа што еднаш и бил од корист на Шамбала
Шамбала знае сé. Но, тајните на Шамбала се строго чувани’.
‘Ламо, како се чуваат тајните на Шамбала ? Велат дека многу соработници
на Шамбала, многу гласници итаат низ светот. Како можат да ги дочуваат тајните
што им се доверени ?’
‘Големите Чувари на тајните будно внимаваат на оние во кои им го довериле своето дело и им доделиле висока мисија. Ако на нивниот пат се испречи неочекувано зло, веднаш им се дава помош. Така довереното благо ќе биде сочувано.
Пред околу 40 години, големата тајна му била доверена на човек кој живеел во Големата Монголска Гоби. Му било кажано дека може да ја користи таа тајна само во
посебни случаи, но кога ќе почуствува дека му се ближи смртта мора да најде
човек достоен на кого ќе му го предаде своето благо. Поминаа многу години.
Човекот се разболе, а за време на болеста му се приближи нечиста сила и тој ја
загуби свеста. Во таква состојба, се разбира, тој не можеше да најде некој кој би му
бил достоен да му ја довери својата тајна. Но, Големите Чувари се секогаш будни и
подготвени на сé. Од Ашрамот14 во височините, еден од нив забрзано се спушти
низ огромната пустина и не слезе од седлото повеќе од 60 часа. Стигна кај болниот
навреме за да го задржи накратко пред смртта, за тој да може да го најде оној на
кого ќе може да му ја предаде тајната. Можеби ќе се зачудиш зошто Чуварот не го
зеде благото со себе. И зошто било потребно да се случи тоа примопредавање.
Затоа што големата Карма има свои патишта, па дури ни најголемите Чувари на
тајните не сакаат да ги допираат нитките на Кармата. Бидејќи ако биде скината
некоја нишка на Кармата, тоа може да предизвика огромна неволја’.
‘Ламо, во Турфан и Турекестан ни покажуваа пештери со долги неистражени тунели. Дали може да се стигне до Шамбала низ тие тунели ? Ни велеа дека од
тие пештери понекогаш излегувале непознати луѓе и оделе во градовите. Таму се
14

Ашрам- духовна заедница
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обидувале да плаќаат со необични стари пари, какви што не се користат во денешно време’.
‘НАВИСТИНА, навистина, луѓето од Шамбала понекогаш се појавуваат во
светот. Тие се сретнуваат со земните соработници на Шамбала. Испраќаат драгоцени подароци и прекрасни реликвии за доброто на човештвото. Можам да ти раскажам за многу случки во кои чудесни подароци се испратени низ пространството.
Дури и самиот Ригден Џапо понекогаш се појавува во човечко тело. Тој неочекувано се појавува на свети места, во манастирите. И во одредено време ги соопштува
своите пророштва.
Ноќе или рано наутро, пред изгревот на сонцето, Господарот на Светот доаѓа во Храмот. Влегува. Сите светилки истовремено се палат. Некои од присутните
веднаш го препознаваат Големиот Патник. Ламите се собираат со голема почит. Со
најдлабоко внимание го слушаат претскажувањето за иднината’.
‘Се наближува величествена епоха. Господарот на светот е подготвен за борба. Се покажуваат многу знаци. Космичкиот Оган повторно се приближува кон
Земјата. Планетите најавуваат нова ера. Но, ќе се случат многу катастрофи пред да
настапи новата ера на процутот. Човештвото повторно ќе биде ставено на проверка
за да се одреди дали неговиот дух се развил во доволна мера. Подземниот оган сега
тежнее да се соедини со огнениот елемент на Акаша. Доколку сите добри сили не
ги обединат своите моќи, неизбежни се огромни катаклизми. Велат дека благословениот Ригден Џапо се појавува за да им предаде пораки на своите гласници. И од
сите страни се приближуваат гласници јавачи, кои со длабока почит сакаат да го
слушнат и со голема брзина итаат да ги исполнат наредбите на големата мудрост’.
‘Ламо, како е можно до денешен ден земната Шамбала да не е откриена ? На
картите може да се видат мноштва експедициски маршрути. Очигледно е дека сите
врвови се веќе обележени, а сите реки и долини истражени’ “.
И до денес Атлантида не е откриена. Нејзината положба се трага насекаде, а
Платон пишел зад Гибралтар, а всушност била во Левантот, кој со вода се налеал...
И се говори за „гласници јавачи“...„катаклизми“...апокалипса=а по ка липса=липса.
Секако и „Акаша“. А јавачот е само акач=акаш, ч=ш: скиташ=с киташ- без т акаш...
„ ‘Навистина, има многу злато во земјата и многу скапоцени камења во планините и секој посакува да ги има ! Колку луѓе се трудат да ги пронајдат ! Како
што тие луѓе не можат да го пронајдат благото, така ниту еден човек не е во состојба да стигне до Шамбала без да биде повикан ! Сте слушнале за отровните брзаци
кои ги опкружуваат планините. Можно е да сте ги виделе луѓете кои се приближиле како умираат од испарувањата. Можно е да сте виделе како животните и луѓето почнуваат да се тресат кога ќе се приближат до одредени места. Многу луѓе се
обидувале неповикани неповикани да стигнат до Шамбала. Некои од нив засекогаш
исчезнале. Само малубројни стигнуваат до светото место и тоа само тогаш кога им
е дојдено времето според нивната карма’ “.
Пак, Шамбала, ш=с, била само Самбала=сам бал=вал, бран- била потоната.
Таа била и катаклизма=ка та клизма, клизама=клизам=к лизам, со г лизгам со вода.
„ ‘Ламо, говориш за свети места на земјата.Дали таму има бујно вегетација ?
Дали планините изгледаат неплодни,а ветровите и мразот таму се необично силни’.
‘Сред високите планини постојат непознати, од сите страни заштитени долини. Врели извори ја хранат богатата вегетација. Многу ретки билки и лековити
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треви можат да растат на таа необична вулканска подлога. Можно е да сте виделе
гејзери во планините. Можно е да сте слушнале дека само на два дена пат од местото Нагчу, каде не може ни дрво да се види, постои долина со дрвја, трева и топла
вода. Но, кој може да ги знае сите тајни на тие планини. На каменот не може да се
видат човечки траги. Човечките мисли не можат да се прочитаат, а оној кој може
тоа- молчи ! Можно е во текот на вашето скитање да сте сретнале многу патници
кои молкум се влечеле низ пустелијата, по мраз и врелини кои само ним познатата
цел.Не мислите дека патникот е ништожен ако му е едноставна облеката ! Ако очите му се полузатворени, не мислете дека погледот не му е остар. Не е можно да се
одреди од каде доаѓа силата. Залудни се сите претпазливости, залудни се сите претскажувања- само патот на Шамбала може да ги донесе утехите. Само со непосредно обраќање кон Ригден Џапо ќе можеш да стигнеш до нешто’ “.
На Атлантида,до нејзиното потонување, имало сé она што било/е на Земјата.
„ ‘Ламо, ти велиш дека непријателите на Шамбала ќе настрадаат. Како ќе
настрадаат ?’
‘Навистина, ќе настрадаат во одредено време. Ќе биде разорено нивното ниско самољубие. Ригден Џапо е милосрден. Но, грешниците се непријатели на самите себе. Кој може да каже кога се добива заслуженото ? Кој може да дознае кога навистина е потребна помош ? И каква треба да биде таа помош ? Многу катаклизми
се неопходни и имаа своја цел. Токму тогаш кога човечкото ограничено размислување е убедено дека се срушило сé и дека пропаднала сета надеж, творечката рака
на Господарот го испраќа својот моќен зрак’.
‘Како се уништуваат грешниците ? Еден лама сликар имал голема дарба да
слика прекрасни ликови на светци. Величествено сликал различни приказни на Ригден Џапо, на Благословениот Буда и на Дукар Севидечката15. Но, друг сликар му
позавидел и во својата злоба решил да му нанесе штета на праведниот. Ама, кога
почнал да го клевети ламата-сликар, неговата куќа се запалила од непознати причини. Бил уништен целиот негов имот, а рацете на клеветникот биле толку многу
изгорени што не можел да работи долго време’.
‘Друг злобник се заканувал дека ќе ја уништи целокупната работа на еден
чесен човек. И по кратко време, прескокнувајќи ја реката Цампо, се удавил. Уште
еден човек, кој правеше многу прекрасни и благородни дела беше изложен на напад од друг човек кој сакаше да му го уништи сиот имот што беше наменет за добробит на човештвото. И повторно моќниот зрак на Ригден Џапо го стигна непријателот, неговото богатство беше збришано за еден ден, а тој стана сиромав. Можно е
и ден-денес да го сретнеш во Ласа како проси за милостиња’.
‘Во секој град можеш да слушнеш како се казнуваат оние недостојни суштества кои својата злоба ја насочуваат кон чесните.Само по патот на Шамбала можеш
да одиш спокојно. Било кое отстапување од овој пат на славата, ќе те одведе кон
огромни опасности. Сé што е на Земјата може да биде пронајдено и поминато. Ниту вера, ниту слепо поклонување не бара Благословениот, туку знаење на сопственото искуство’.
‘Тоа е лесно, Ламо. Јас, исто така, можам да ти раскажам како еден од нашите стана брат на Шамбала. Знаеме како со една научна мисија се упати во Инди15

Дукар Севидечката- светла, многурака ‘Мајка на Светот’, покровителка на човештвото (според
будустичкиот пантеон во Ладак)
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ја, како едеднаш заостана зад караванот и како многу подоцна пристигна вест дека
тој се наоѓа во Шамбала’.
‘Можам да ти раскажам како многу староверци од далечниот Алтај оделе во
потрега по таканаречената Беловодје, но ништо не нашле. Чув за имиња на планини, реки и езера кои се наоѓаат на патот кон тоа свето место. Овие имиња се тајни,
некои од нив се извртоперени, но ти ја познаваш суштината што ја преставуваат’.
‘Можам да ти раскажам како еден чесен следбеник на ова величествено учење се упатил кон Шамбала пред времето што му било одредено. Тој бил со чист,
искрен дух, но неговата карма сé уште не била истрошена и неговата земна задача
не била завршена. Еден од големите Учители го сретнал и во планините и лично
ра-зговарал со него. Милосрдно и сочуствително го упатил назад да ја заврши
својата работа. Можам да ти раскажам за Ашрамите зад Шигадзе16. Можам да ти
раскажам како припадници на Братството од Шамбала се појавувале во различни
градови, ка-ко спречувале огромни човечки неволји тогаш кога луѓето исправно ќе
ги сфателе’.
‘Ламо, дали си сретнал Азари и Кутхумпи ?’
‘Ако знаеш такви работи, тогаш сигурно те следел успех во работата. Да се
знае толку многу за Шамбала веќе само по себе е млаз на прочистување. Многу наши луѓе во текот на својот живот се сретнувале со Азарите и Кутхумпите. Или со
снежните луѓе кои им служеле. Дури сега Азарите престанаа да се појавуваат во градовите. Сите се собрани во планините. Многу високи, со долга коса и брада, однадвор личат на Индијци. Еднаш кога одев крај Брамапутра, видов еден Азар. Пробав
да го стигнам, но тој брзо се скри зад една карпа и исчезна. На тоа место не најдов
пештера,туку здогледав само мала ступа17.Изгледа не сакаше да го вознемируваат’“
Се кажа: „Многу високи, со долга коса и брада,однадвор личат на Индијци“.
А ова биле Ведите. Тие биле Белци, никако Индици ниски и темни, како Црнците и
Монголите со едноисто потекло-пред да има континенти.Ведите и Бригите во Индија го однеле Зебу, б=в, бригиско дативно- у со во генетивно- с. Следи Зебу=Зевс.
Бригите=Брзаците и денес не го изговораат првото х: Хазар=х азар- Азар...Ајдук...
“ ‘Кутхумпите сега не можат да се видат. Порано доста често се појавуваат
во реонот Цанга Манасаровар18, кога аџиите одеа во светата Кајлаш19. Дури и снежните луѓе сега ретко се појавуваат. Обичниот човек поради своето незнаење ги
смета за привиденија. Постојат големи причини затоа што токму сега Големите не
се појавуваат јавно. Мојот стар учител ми раскажуваше многу за мудроста на Азарите. Знаеме за неколку места на кои живееле Големите, но во еден момент овие
места останале напуштени. Голема причина, голема тајна !’ “
Според авторите, санскритски бил тн.словенски јазик. Најбитен бил поимот
Манасаровар=манас аровар=а ровар. Ман е врската со Белците од Левантот, кој бил
човек и ден-денес на македонски: множина мина=луѓе (човеци). Левантот имал Хе-
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Шигадзе- познат град во Тибет, на горниот тек на Брамапутра.
Ступа- (санскрит. „врв“)- будистички ритуален споменик.
18
Манасаровар- свето езеро на Тибет од кое истекува реката Брамапутра.
19
Кајлаш (Кајласа)- име на најсветиот врв на Хималаите. Има голема улога во митологијата на Индија бидејќи се смета за живеалиште на богот Шива и Кубера. (Сива и Кибера, Р.И.)
17

12
ркулови Столбови:столб=стуб=ступ20 со свој врв.Во Columnae Herculis без м колон:
Христофор=Христо фор=пор=пора=порта=пората,Колумбо=колум=колом=колон...
„‘Ламо, дали е вистина дека Ашрамите биле преместени од околината на
Шигадзе ?’
‘Оваа тајна не смее да се шири. Веќе кажав дека Азарите повеќе не можат да
се најдат во Цанга’.
‘Ламо, зошто вашите свештенослужители тврдат дека Шамбала се наоѓа далеку преку океанот, кога земната Шамбала е сместена многу поблиску ? Чома де
Кереш, нудејќи докази, дури го спомнува местото- прекрасна планинска долина во
која се случило просветлувањето на Буда’..
‘Слушнав дека животот на Чома де Кереш не бил среќен. Оној Гринведел,
што го спомнуваше, полудел, затоа што и двајцата го допреле големото име на Шамбала од радозналост, не сфаќајќи го неговото најдлабоко значење. Опасно е да се
игра со оган, иако огнот може да биде од огромна корист за човештвото. Можеби
си слушнал како некои патници се обидувале да влезат на забранетата териоторија
и како нивните водачи одбивале да одат со нив. Им велеле: Подобро да нé убиете.
Дури и овие обични луѓе знаеле дека тие возвишени прашања мораат да се третираат само само со најголема почит’.
‘Не ги крши законите ! Чекај сé додека не ти дојде гласникот од Шамбала.
Чекај сé додека Моќногласникот не изговори Калагија ! Тогаш ќе можеш успешно
да се справиш со оваа висока материја. Бесцелната радозналост мора да се трансформира во искрено сознание, за примена на највисоките принципи во секојдневниот живот’.
‘Ламо, ти си патник. Кажи каде повторно ќе те сретнам ?’
‘Те молам, не прашувај за моето име. И не само тоа. Ако ме сретнеш во некој град или населено место, немој да ми приоаѓаш. Сам ќе ти пријдам’.
‘А што ќе направиш ако ти пријдам ? Ќе ме разминеш или на некој начин ќе
ме хипнотизираш ?’
‘Не не принудувај да ги користам тие природни моќи. Во некои Црвени секти дозволено е да се применуваат одредени моќи. Но, ние можеме да го користеме
само во посебни прилики. Не смееме да ги нарушуваме законите на природата.
Учењето на нашиот Благословен ни пропишува да бидеме внимателни при прикажувањето на нашите скриени можности’.
‘Ламо, кажи ми дали лично си го видел Ригден Џапо ?’
‘Не, сé уште не сум го видел Господарот во тело. Но, сум го чул Неговиот
Глас. И во зима, кога планините беа оковани во мраз, роза од далечната долина беше Неговиот дар за мене. Многу работи ме прашуваш, затоа гледам дека си упатен
во многу тајни. Што би правел кога би започнал тебе да те прашувам ?’
‘Ламо, би молчел’.
Ламата се насмевна: ‘Но, ти знаеш многу работи. Можно е дури да знаеш и
како се користат природните сили, како на Запад во последните неколку години беа
покажани многу знаци, особено за време на војната што ја започнавте вие, или некој од вас’.
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Во битолски Демир Хисар до денес л=у: Миука, Добриука...зеука: историски Зеукидис=Зелкидис.
Ако сеземи во предвид, во Македонија до 1913 година имало многу говори, можностите се големи.
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‘Ламо, се разбира дека толку голем метеж ќе предизвика забрзана лавина од
отелотворувања-инкарнации. Толку многу луѓе умреа пред да им дојде времето, затоа многу нешта беа изопачени и изобличени’.
‘Веројатно не знаевте за пророштвата кои одамна ги претскажаа овие неволји. Ако знаевте, никогаш немаше да го започнеме тој ужасен колеж’.
‘Ако знаеш за Шамбала, ако знаеш како да се користат скриените природни
моќи, сигурно знаеш и за Намиг, Небеското Слово. Ќе дознаеш како да се разберат
пророштвата за иднината’.
‘Лама, чувте дека сите патувања на Таши лама и Далај лама се претскажани
во пророштвата, многу пред да започнат’.
‘Повторно дека во личните одаи на Таши лама биле прикажани сите случувања од неговите идни патувања. Често се случува непознати патници да изговоруваат пророштва и можно е да се слушнат или здогледаат очигледни знаци на настаните што доаѓаат’.
‘Знаеш дека кај влезот во големиот храм на Гесер кан 21 има два коња- бел и
црвен. И кога Гесер кан се приближува, коњите ’ржат. Дали си слушнал дека неодамна се покажал големиот знак и дека многу луѓе го скушале ’ржењето на светите
коњи ?’ “.
Се говори за Гесер кан, „легендарен владетел на Североисточен Тибет во XI
век, јунак на монголските и тибетански преданија“. Значи, традициите биле на Белци, кои од Индија се ширеле кон простори на Тибет, никако обратно.
„ ‘Лама, го спомна третото големо име на Азија...’
‘ТАЈНА, тајна. Не е потребно да зборуваш толку многу. Еднаш ќе поразговараме со еден многу образован Геше од Морулинг. Тој манастир го основал Далај
лама Велики и звукот на Големото Име е дел од името на манастирот. Велат дека
пред да ја напушти Ласа големиот Далај лама имал тајна причест во овој манастир.
Навистина, од овој манастир исчезнале неколку лами поради нови, големи дела. Би
можел таму да пронајдеш нешто што ти е познато’.
‘Ламо, дали можеш да ми раскажеш нешто за трите најголеми манастири крај Ласа- Сера, Гандан и Депанг ?’
Ламата се насмевна.
‘О, тие се големи ортодоксни манастири. Во Сера, меѓу три илјади лами од
други земји, на пример од Монголија, живеат во Гандан. Таму се наоѓа тронот на
нашиот Голем Учител Цонкапа22. Никој не може да го допре тоа седиште, а да не
затрепери. Во Депанг, исто така, има неколку учени лами’ “.
Значи, за Монголија не бил центар некој монголски манастир,туку тибетски.
Следи во Тибет Белците го однеле својот јазик- тн.словенски. На таков се: Сера, Гандан=г андан-Анди, Ласа, Потала...на „жолтокапите“ со Цонкапа=цон (сон...) капа.
„ ‘Ламо, дали постојат тајни ходници под Потала23 ? И дали таму постои подземно езеро под главниот храм ?’
21

Гесер кан- легендарен владетел на Североисточен Тибет во XI век, јунак на монголските и тибетански преданија.
22
Цонкапа (Цонхава, 1357-1419)- голем реформатор на будизмот на Тибет, основач на главната
школа на тибетанскиот будизам Гелугпа, или школата на „жолтокапите“, автор на многу филофовски дела.
23
Потала- резиденцијата на Далај лама во главниот град на Тибет, Ласа.
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Ламата повторно се насмевна. ‘Толку многу знаеш што ми се чини дека си
бил во Ласа. Не знам кога си бил таму. Нема големо значење дали си бил таму сега
или во други животи. Ако си го видел тоа подземно езеро, тогаш можеби си бил
или велик лама, или слуга кој ја носел светилката. Но, како слуга не би можел да
знаеш многу од она што ми го кажа. Исто така, можно е да знаеш дека на многу места во Ласа постојат врели извори и дека во некои куќи луѓето ја користат таа вода
за своите домашни потреби’.
‘Ламо, сум чул како некои животни- елени, верверици и шакали- им приоѓаат на ламите кои медитираат во пештерите на хималајските шуми, додека човеколиките и опашести мајмуни им носат храни’.
‘А јас, пак, ќе те запрашам дали постои нешто што не е возможно ? Но, едно
нешто е очигледно: еленот не би му се приближил на човекот во градот, затоа што
во тие преполни места ретко може да се сретне човек со добри намери. Човештвото
не знае за значењето и одредените ефекти на аурата; тоа не знае дека не само луѓето туку и неживите предмети имаат значајни и силни аури’.
‘Ламо, знаеме за тоа и дури почнавме да ги фотографираме аурите. Што се
однесува до неживите предмети, ламо, ние исто така знаеме понешто за Тронот на
Учителот и за тоа дека никој не смее да го допира. На тој начин присуството на Великиот секогаш е близу’.
‘Ако ја познаваш вредноста на овој почитуван Трон, тогаш го познаваш и
значењето на Учителството. Учителството е највисоката врска што може да се достигне во нашите земни одежди. Учителите нé водат и ние се стремиме кон совршенството преку нашиот почит кон Учителот. Оној кој ја знае главната смисла на
Гуруто, нема да го одрекува значењето на реликвиите. Вие на Западот чувате портрети од луѓе што ви се мили, почитувате симболи и предмети кои им припаѓале на
вашите предци и големите водачи. Затоа немојте тоа да го сметате за идолопоклонство, туку симбол на длабока почит и сеќавање на делото што го направил некој од Великите. И тоа не е само надворешна почит, туку ако знаеш нешто за психичките зрачења на предметите, тогаш сигурно ќе знаеш и за природната магија.
Што мислиш за волшебното стапче кое покажува на богатството во длабочините на
земјата ?’
‘Ламо, знаеме многу приказни за необичната сила на таа прачка што се движи, со чија помош се откриени многу рудници, извори и бунари’.
‘А што мислиш, кој дејствува во тој случај: прачката или човекот ?’
‘Ламо, мислам дека прачката е нежив предмет, додека човекот е исполнет со
вибрации и магнетска сила.Затоа прачката наликува на перо со кое пишува раката’.
‘Да, во НАШЕТО тело е сконцетрирано сé. Доволно е да знаеш како да го
користиш тоа и како да не нанесеш штета. Дали на Западот е познато било што за
Големиот Камен во кој се сконцетрирани магични сили ? И дали знаеш од која планета дошол тој камен ? И кој го поседувал тоа благо ?’
‘Ламо, имаме толку легенди за Големиот Камен, колку што вие имате слики
од Чинтамани. Уште од древните друдски времиња многу народи ги паметат легендите за природните енергии скриени во необичниот дојденец на нашата планета.
Често, во таквите камења што паѓаат, се скриени скапоцени камења, но тие не се
ништо во споредба со некои други непознати метали и енергии кои секојдневно се
откриваат во некои камења, флуиди и зраци’ “.
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Друидите биле Келти=Гали, а Келтите биле Бриги, со бригиска писменост...
„ ‘ ‘Lapis Exilis’ - така се нарекува Каменот кој го спомнувале старите мајстори-пејачи. Може да се увиди дека и Западот и Истокот имаат исти размислувања
за многу нешта. Не е потребно да одиме во пустините за да слушнеме за Каменот.
Во нашите градови, во нашите научни лаборатории постојат легенди и докази. Дали некој можел да претпостави дека бајките за летечкиот човек некогаш ќе станат
стварност ? Сега веќе може долетува и секојдневната пошта и посетителите’.
‘Навистина, Благословениот одамна кажал дека метални птици ќе летаат во
воздухот. Но, исто така, нема потреба да се подига толку голема тежина, ние можеме да се вивнеме во височините со своите суптилни тела. Вие, жителите на Западот, мечтаете да се качите на Еверест во вашите тешки чевли, а ние се креваме на
исти височини, па дури и повисоко без никаков напор. Неопходно е само да се размислува, да се проучува, да се помни и знае како со свеста да се опфати целосното
искуство на суптилното тело. Сето тоа било кажано во Калачакра, но малкумина го
разбрале. Вие, на Западот, со помош на вашите ограничени апарати можете да слушате звуци на поголеми растојанија, можете дури да ги примате космичките звуци.
Но, многу пред вас, Миларепа24 без никаков апарат можел да ги чие највисоките
гласови’ “.
Значи, до одве во монголска Азија ништо нема монголско- само на Белци.
„ ‘Ламо, дали е вистина дека во младоста Миларепа не бил духовен човек.
Некаде сме читале дека дури му го убил семејството на својот вујко. Тогаш како е
можно таков човек да постигне висок духовен развој, бидејќи бил склон кон толкави експлозивии на гнев што извршил и убиство ?’
‘Во право си. Не само што во младоста Миларепа го убил тоа семејство, туку веројатно извршил и многу други тешки злостроства. Но, чудни се патиштата на
духот.Од еден наш мисионер слушнавме за вашиот светец кој се викал Фрањо. Уште во младоста направил многу злодела и животот не му бил чист. Тогаш како можел во текот на еден живот да го постигне совршенството кое во Западниот свет му
ја донело славата на еден од највозвишените светци ? Од вашите мисионери кои ја
посетуваа Ласа во минатиот век сме слушнале многу преданија, а некои од вашите
книги се наоѓаат во нашите библиотеки. Велат дека книгите од вашето Евангелие
се запечатени во некои од нашите ступи. Можно е и тоа дека подобро од вас знаеме
како се почитуваат туѓите религии’.
‘Ламо, за нас, жителите на Западот, е толку тешко да ја почитуваме вашата
религија затоа што многу работи се така заплеткани. Да речеме, како еден странец
при погледот на два, однадвор потполно исти манастири може да разбере дека во
едниот од нив се проповеда будизмот, додека другиот го претставува најголемиот
непријател на будизмот. Дури и ако се влезе во внатрешноста на овие манастири,
може да се видат речиси исти слики и ликови на ѕидовите. Исто така за странецот
ќе биде многу тешко да сфати дали свастиката е завртена во спротивниот правец
или не, како и да одреди кои икони се будистички, а кои се против Буда. На туѓинецот му е тешко да сфати зошто луѓето се апсолутно неписмени и наклонети кон
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Миларепа- (1040-1123) кого Тибетанците го нарекуваат „трипати великиот“: велик поет, велик
јогин и велик светец. Најпрочуениот светец на Тибет, кој по бурен живот полн со искушенија, станува извор на вдахновение за тибетанските будисти.
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пијанство ги нарекуваат лами, исто како и тебе кој знаеш многу и си многу културен човек’ “.
На Белците симбол им била „Свастика“. Тој бил склавински=тн.словенски.
За потсетување „општ симбол на Богот на сонцето Ра- есте кукастиот крст“. Па токму затоа тој бил најден во Македонија уште од старата, а и новата ера- во црквите.
Белците ја однеле и својата писменост. Ваква биле и руните- следат и турски руни.
„ ‘Во право си. Многу лами носат ламаистичка облека, но нивниот внатрешен живот е многу полош отколку на обичниот човек. Меѓу илјадниците лами може
да се најдат само неколку од нив со кои е можно да се види беседа за возвишените
работи и од кои може да се очекува достоен взаемен однос. Нели е така и во вашата
религија ?’
‘Видовме многу мисионери кои можеби говорат за еден ист Христос, но тие
меѓусебно се напаѓаат.Секој мисли дека неговото учење е подобро од другите. Уверен сум дека Иса дал едно учење, па како тогаш овој величествен симбол може да
има различни секти кои живеат во непријателство ? Не мисли дека сме толку необразобвани. Сме чуле дека ритуалите кои ги извршува една секта христијански свештеници, не се признати од другите. Значи, мора да имате многу меѓусебно спротиставени Христоси’.
‘Во нашите пустини има многу христијански крстови. Го запрашав еден христијански мисионер дали тие крстови се автентични, а тој ми одговори дека тоа е
фалсификат и дека во Азија постојано продирало лажното христијанство, затоа не
треба овие крстови да ги третираме како возвишени симболи. Во тој случај кажи
ми како можеме да ги разликуваме автентичните од фалсификувани крстови ? И
ние, исто така, имаме крст во Големиот Знак Ак-Дорџе25.Сметаме дека е голем знак
на животот, на елементот оган, знак на вечноста. И никој не може да каже ништо
против таквиот знак !’
‘Ламо, јасно ни е дека само со духовното познание може да се одреди што е
автентично’.
‘Повторно покажуваш познавање на значајни места. Повторно говориш така
како што е кажано во нашата моќна Калачарка. Но, како да го развиеме нашето големо разбирање ? Навистина, духовно сме мудри; знаеме сé, но како тоа знаење да
го извлечеме од длабочините на нашата свест и да го насочиме кон нашиот ум ? Како да ја разбереме границата меѓу аскетскиот и обичниот живот. Како да дознаеме
колку долго можеме да бидеме осаменици и колку сме должни да дејствуваме меѓу
луѓето ? Како да дознаеме кое знаење може да биде откриено без да предизвика
штета, а кое- можеби највисокото- вреди да се пренесе, но само на малкумина ? Сето ова е познанието на Калачакра’.
‘Ламо, великата Калачакра практично е непозната, затоа што нејзиното Учење е помешано со ниските учења на тантаристите. Исто како што ги имате вистинските будисти и нивните противници бон-по26, имате и нижа тантра на вражбини и
некроматија. Зарем Благословениот не го негираше магесништвото ? Кажи ми отворено, дали може лама да биде врач ?’

25

Ак-Дорџе- (бело копје) Џанјан Шадпе, основач и прв управител на манастирот Лавран.
Бон-по- древна религија на Тибет која подоцна превзема некои поставки на будизмот. Задржала
многу елементи од шаманизмот и затоа будистите ја сметаат за религија на вражбини и магија.
26
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‘Во право си. Нашите Големи Учители ги забранувале не само вражбините
туку и непотребното користење на натприродни моќи. Но, ако духот е напреден до
таа мера за да може да прави нешта и да ја користи било која од своите енергии на
природен начин со цел за Општо Добро, тогаш тоа не се вражбини, туку големи достигнувања, голем напор за човештвото’.
‘Со помош на нашите симболи и прикази можеш да видиш како дејствувале
Големите Учители; само малкумина меѓу нив се прикажани во потполна медитација. Обично се активни во своето големо дело. Или ги подучуваат луѓето, или ги скротуваат темните сили и стихии; тие не се плашат да се најдат лице в лице со најмоќните сили, или да се соединат со нив ако е тоа нужно за општото добро. Понекогаш учителите можат да се видат како во вистинска борба ги разбиваат злите сили.
Ние не сме приврзаници на земните војни, но будистите во текот на целата историја биле изложени на напади; тие никогаш не биле агресори. Слушнавме дека неодамна, за време на вашата Голема војна, христијанските свештеници од двете завојувани страни тврделе дека токму со нив е Иса и Бог. Ако е Бог еден, тогаш треба
да мислиме дека во дадениот случај бил конфликт самиот со себе. Како можеш да
ја објасниш оваа противречност, несфатлива за сите будисти ?’
‘Ламо, војната заврши. Секако дека може да се случат најпогубни грешки,
но сега сите народи мислат како да ја уништат не само идејата туку и конкретниот
материјален механизам’.
‘Мислиш дека би требало сите топови и сите воени бродови да бидат уништени ? Подобро би било да се претворат во орудија на мирот и на високото Учење.
Би сакал да ги видам огромните воени бродови претворени во пловечки училишта
на високо просветлување.Дали е можно тоа ?За време на патувањето во Кина видов
толку многу топови и воени бродови.И веднаш помислив,кога сите овие ужасни творби би можеле да станат симболи на високото Учење,а не симболи на убиството,
колку огромно струење на космичката енергија би можел да почуствува светот’.
‘Ламо, дури и змијата отровница се смета за симбол на мудроста’.
‘Веројатно си слушнал за древната приказна за тоа како змијата била предупредена да не каса, туку само се с’ска. Секој треба да биде јак, но која заштита ја
сметаш за најмоќна ?’
‘Ламо, се разбира, моќта на духовата сила. Бидејќи само во духот сме ментално и физички заштитени. Духовно концетрираниот човек е силен колку дузина
мускулести атлети. Човек кој знае како да ја употреби својата ментална сила е
појак од целата толпа’.
‘А, ПОВТОРНО дојдовме до нашата Велика Калачакра. Кој може да опстане
без храна ? Кој може да опстане без сон ? Кој не реагира на жештина и сон ? Кој
умее да лечи рани ? Навистина, може само оној кој ја изучува Калачакра’.
‘Големите Азари, кои го познаваа Учењето на Индија, го знаат и потеклото
на Калачарка. Тие ги знаат Големите Вистини кои ќе му се откријат на човештвото
и во потполност ќе го преобразат животот ! Истокот и Западот несвесно користат
многу Учење на Калачакра, но дури и при ова несвесна употреба тие даваат чудесни резултати. Станува јасно колку нашите можности би се зголемиле кога свесно
би се придружувале кон овие Учења, како мудро би можеле да ја користиме величествената, вечна енергија, таа суптилна немарлива материја, присутна насекаде и
во секој момент достапна за нас. Ова Учење на Калачакра, ова користење на прво-
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битната енергија, било наречено Учењето на Огнот (Агни). Индијците знаат за големиот Агни- древното Учење, кое без разлика на староста, ќе биде новото Учење
на Новата Ера. Мораме да мислиме за иднината; и Учењето на Калачакра, познато е
тоа, го содржи целиот материјал кој може да биде применет за највисоко добро. Сега постојат многу учители- толку различни и спротиставени меѓу себе. Но, сепак,
многу од нив говорат за едно и исто, искажано во Калачакра“.
Се истакна: „Учењето на Индија“. Тоа било на Белците, но не на Темните.
„Еден од вашите свештеници еднаш ме запраша: ‘Дали Кабала и Шамбала
се делови од исто Учење ? Дали великиот Мојсие е посветеник на тоа исто Учење и
следбеник на неговите закони ?’ “.
Библијата била пишана во 6 век п.н.е., а таа била историја на Хиксите. Тие
во 17 век п.н.е. владееле во Египет. Тоа биле Бригите со својот коњ, говедо итн.
„Ние можеме да тврдиме само едно: секое Учење на Вистината, секое Учење
за високите принципи на животот потекнува од еден Извор. Многу древни будистички ступи биле претворени во шиваитски храмови и многу џамии имаат ѕидови
и темели од древни будистички светилишта. Зарем е штетно тоа доколку сите зданија биле посветени на истиот висок принцип на животот ? Многу будистички прикази кои се врежани во карпите имаат свои прототипови во Учењата кои постоеле
многу пред појавата на Благословениот. И тие истовремено ја симболизираат истата висока Суштина’ “.
Учењето „потекнува од еден Извор“. Па тој бил од Левантот од ледено доба.
Египетското и бригиското говедо било исто- бригиското имало понатамошен развиток. Меѓутоа, коњот во Египет бил однесен од Бригите. Псаметик (7 век п.н.е.)
вели Фригите биле постари од Египтјаните. А Фригија била создадена од Бригите.
„ ‘Што содржи Калачакра ? Дали во неа има било какви забрани ? Не, Високото Учење го задржува само она што е конструктивно. Тоа е така. Иста високи моќи, наменети на човештвото. И научно се објаснува како човештвото може да ги искористи природните сили на стихијата. Кога ќе ти кажат дека најкраткиот пат оди
во Шамбала, преку Калачакра, тоа значи дека остварувањето не е недостижен идеал, туку нешто што може да биде достигнато со искрено и усрдно стремење овде,
на оваа иста Земја и во ова исто отелотворување. Такво е Учењето на Шамбала. Навистина, секој може да го достигне тоа. Навистина, секој може да го слушне повикот: Калагија !’
Но, за да би се постигнало тоа човекот мора целиот да се посвети на творечката работа. Оние кои работат со Шамбала, посветниците и гласниците на Шамбала, не седат осамени, туку патуваат насекаде. Многу често луѓето не ги препознаваат, а понекогаш ни тие не се препознаваат меѓу себе. Но, тие не ја извршуваат работата за себе, туку за великата Шамбала; и сите знаат за великиот симбол на анонимноста. Понекогаш тие изгледаат како богати, иако немаат никаква сопственост.
Сé е нивно, но тие за себе не земаат ништо. Затоа, ако се посветиш на Шамбала истовремено ти се одзема сé и сé ти се дава. Ако зажалиш, ќе изгубиш; ако дадеш со
радост- ќе се збогатиш. Во суштина Учењето на Шамбала се заснова на тоа, а не на
нешто далечно и таинствено. Затоа, ако знаеш дека Шамбала се наоѓа овде, на Земјата, ако знаеш дека сé може да се достигне овде на Земјата, тогаш и наградата ќе
стигне овде, на Земјата. Си слушнал дека наградата на Шамбала е навистина овде и
дека таа се умножува со давање. Тоа е така не затоа што Учењето на Шамбала е
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единствено и уникатно во однос на другите, туку затоа што Учењето на Шамбала е
живо, дадено за земните отелотворувања и може да биде применливо во сите услови на човечкиот живот. На кој начин можеме да се научиме да работиме ? Како да
бидеме спремни за исполнување на сите видови задачи; како да бидеме отворени за
да примаме сé ? Само преку практично проучување на Шамбала. Кога читаме многу книги за Шамбала, делумно преведени на други јазици и делумно нејасни, немојте да се заплеткате во големите симболи. Дури и на Запад, кога говорите за големи
откритија, вие користете технички јазик и обичниот човек не ве разбира, сé прима
буквално и само лебди на површината. Истото може да се каже и за Светите списи
и научни документи. Поединци ги разбираат Великите Пурани27 во нивното буквално значење. Според тоа, каков заклучок можат да донесат ? Само таков кој лежи
на површината на јазикот, во неговата филологија, но не во значењето на симболите кои се употребуваат. Хармонијата на надворешното и внатрешното може да се
постигне само со проучување на Калачакра. Веројатно си видел знаци на Калачакра
на карпите во некои многу пусти места ?
Нечија непозната рака ги нацртала знаците на камењата и ги врежела буквите на Калачакра. Навистина, навистина, само преку Шамбала, само преку Учењето на Калачакра можеме да постигнеме совршенство по најкраткиот пат.
Калагија, Калагија, Калагија ! Дојди во Шамбала !’
По ова нашиот разговор стана уште поубав и поискрен. Во него се појави
онаа нота која ги воздигнува сите човекови стремежи. Говоревме за планината Кајлаш, за осамениците кои до денес живеат во пештерите на оваа чудесна планина,
исполнувајќи го пространството со својот поттикнувачки повик за праведност.
Потоа говоревме за ОНА МЕСТО кое се наоѓа северно од Кајлаш...
Настапи самрак и изгледаше како целата соба да се отвори во некаква нова
димензија. Ликот на Ченрези28 кој беше прекрасно извезен во сјајна свила и висеше
над главата на ламата, изгледаше како да нé гледа одозгора со посебен израз. Сега
на Тибет нема вакви слики.
Покрај оваа слика се наоѓаше и друга, исто така ретка во својата величественост. Таму беа Амитаба29 и Владетелот Буда, вечно непроменлив, со својот непобедлив знак молња-дорџа во раката. Од домашниот олтар се насмевнуваше Долма, Белата Тара30“.
Се говори за Буда со свој знак молња. Зевсови атрибути биле орел и молња.
„Од букетот свежи фукуси и виолетови георгини се ширеше освежителна
жива сила. Крај нив блескаше сликата на Моќниот, Непобедливиот, Ригден Џапо и
неговото присуство повторно ме потсети на Тајното Место северно од Кајлаш. Во
аглите на танката31 се наоѓаа четири најзначајни прикази. Долу беше наследникот
27

Пурани (букв.- древни, кои припаѓаат на древноста)- име за осумнаесет религиозни индијски дела.
Во нив се опфатени теми како што е создавањето на светот, потеклото на боговите, мудреците, прародителите на човештвото и царевите. Покрај тоа, тие вклучуваат обемен митолошки и научен материјал со што се сметаат за енциклопедии на стариот век.
28
Ченрези (букв. „Оној кој гледа со јасен поглед“)- тибетанско име на Авалокитешвара- Бодхисатва
на големото милосрдие, врховно божество на Тибет.
29
Амитаба- „неизмерлива светлост“, во митологијата на тантаризмот еден од петте Дхјана-Буди
(дхјана-јога на медитација).
30
Бела Тара- една од 21 Тари- „спасителки“, отелотворувања на бескрајно милосрдност, една од најпознатите и најпочитуваните на Тибет.
31
Танка- слика извезена на свила, на која е претставен живопис на некој будистички светец.
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на Ригден Џапо со еден индијски пандит32, еден од првите толкувачи на Калачакра.
Во горните агли се наоѓаа ликовите на Таши ламите- од лево беше Третиот Таша
лама, Панчен Палден Јеше кој ги донел првите вести за Шамбала. Десно беше фигурата на сегашниот Таши лама кој неодамна дал нова молитва во чест на Шамбала
Сјајната. Во центарот на танката се наоѓаше самиот Ригден Џапо и во подножјето
на неговиот трон сјаеше Ак-очир-Ак-дорџе- Крстот на Животот. Легија од народ
имаше пред тронот на Ригден; кој ли не беше таму ! Жител на Ладак во својата висока црна капа; Кинез со тркалезна капа со црвено топче на врвот; Индијец во бела
облека; муслиман во со бел турбан. Онде Киргизи, Бурјати, Калмици, а таму Монголи во своите карактеристични облеки“.
Се говори за слики. Се сликале Белците, но не Црнците (Семитите). Во 6 век
п.н.е. се пишени првите книги на Библијата и тоа на арамејски јазик. Следеле и други, кои се преведени во Александрија на коине, на кого биле напишани последните книги на Библијата. Во првата книга го нема дативот, кој се среќава со преводот
на коине. Дативот го внесле Птоломејци, кои биле Бриги- другите Белци го немале.
Меѓутоа, се истакна: „Третиот Таша лама, Панчен Палден Јеше кој ги донел
првите вести за Шамбала“. Па тој неа ја внел. Бидејќи во 6 век п.н.е. за време на
Пизистрат била „Илијада“, а со Солон и Платон Атлантида- сé е само по 6 век п.н.е.
„Секој му донел на Владетелот најубави дарови од својата земја: овошје и
жито, свила и оружје, скапоцени камења. Никој не ги присилувал овие народи, тие
доброволно дошле од сите делови на Азија, опкружувајќи го Големиот Воин. Дали
тој ги покорил ? Не, кај нив не се забележува покорност кога му се приближуваат.
Народите му приоѓаат како кон нивни сопствен, единствен владетел. Неговата рака
покажува кон земјата со величествениот гест на Лава-Санга; над земната тврдина
тој се заколнува дека секогаш црврсто ќе гради“.
Житариците и нашето овошје на просторите на Темните ги однеле Белците.
„Од миризливите стапчиња пред сликата се издигнува синкав чад, кој плови
пред неа оформувајќи се во вид на знаците на таинствениот јазик- сензар.
И доколку оној кој не ја знае Големата Вистина ги нарушува овие знаци, тие
ќе се слеат и разлеат во просторот.
Талај Пхо Бранг, 1928“.
БОГАТСТВОТО НА СНЕГОВИТЕ
„Низ целиот Сиким повторно одекнуваат огромни труби ! Ова е голем празник за сите, свечен ден. Ајде да одиме во храмот и да го погледнеме танцот на Големиот ден за Почит на Канченџанга !
Од сите страни на Сиким се собира мноштво луѓе во прекрасна разнобојна
облека. Ете ги Сикимците во нивните кратки црвени носии, со конусни капи украсени со пердуви; еве ги разумните Бутанци, толку многу слични на Баските или
Унгарците; овде се и жителите на Кама со црвени турбани; можете да ги забележите малите тркалезни капи на храбрите непалски Гурки; овде се луѓето од Ласа во
долга облека слична на кинеската; страмежливите тивки Лепчи, многу Шерпаси.
Сите планинци од сите краеви допатуваа за да искажат почит на Петте Блага на
Канченџанга која како патоказ стои на патот кон Светиот град Шамбала“.
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Пандит- индијски учен-браман.
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Црвената боја била македонска- царска, со „конусни капи“ и Бутанците слични на Баските. Баските била Македонци, преселени како гранични единици од запад на Франките, кои го прифатиле христијанскиот правец на Рим. Пак, во Унгарија, во 19 век, биле 95% Белци со тн.словенски јазик, а само 5% со монголски јазик.
Монголите немале свои облеки. Следи Кинезите денес ја имаат бригиската кратка
јакна, која се носи денес и во Индија, и Русија.Види во македонски играорни групи.
„Трубите вијат. Тапаните тропаат. Толпата вика и свири. Излегува Чуварот
на Сиким со огромна црвено-златна маска и со кратко копје во раката. Околу изворот од кој секое утро истекува света вода, се врти Чуварот во бавна, благословувачка игра, правејќи ги своите магијски кругови. Веројатно со погледот продира во
религијата на Сиким. Во истиот момент, во секој манастир на Сиким се изведува
истата света игра на Чуварот. Откако го заврши својот настап, Чуварот и се придружи на живописната колона од музичари“.
Музичките дувачки инстрименти биле на Белците, но не на Темните, итн.
„Повторно звукот на трубите и викот на толпата. Потоа од храмот се појавува Чуварката. Слично како Кали33 или на Дакини34, нејзината глава ја украсуваат
черепи, носи темна облека; прави ист круг и кажувајќи ги молитвите таа седнува
крај Чуварот.
Толпата повторно вика и беснее. Еден по друг се појавуваат Чуварите на Петте Блага на Канџенџанга. Тие се подготвени да се борат за Светата Планина затоа
што во нејзините пештери се наоѓаат богатства чувани со векови. Подготвени се да
ја штитат религијата која ја чуваат осамениците што живеат во планинските длабочини и од таму ги испраќаат своите благословувачки молитви. Сјаат облеките на
овие Чувари. Светкаат како снеговите кои живописно блескаат под сончевите зраци.Подготвени се да се борат. Наоружени со мечеви и заштитени со тркалезни штитови. Почнува Танцот на Воините кој потсетува на танцот на Команчите од Аризона; мечевите го сечат воздухот, пушките пукаат. Жителите на Сиким можат да се
радуваат гледајќи како се чуваат богатствата на Канџаџанга ! Тие можат да се гордеат: никогаш до сега не бил освоен карпестиот Врв на Белата Планина ! Само
благородните Чувари на Тајните, Вишите Деви35, го знаат патот кон нејзиниот Врв.
Чуварите го завршуваат својот танц; се делат на две групи. Бавно се движат пеејќи
долга песна; се фалат и се расправаат меѓусебно. Секој зборува за својата способност: ‘Јас можам да уловам риби без мрежа’; ‘Јас можам да го поминам цел свет
без коњ’; ‘Никој не може да се спротистави на мојот меч’; ‘Мојот штит е најсилен’.
И повторно следи краток Танц на Воините. Влегуваат во храмот. Двајцата Чувари
стануваат повторно, по неколку кругови танц, заминуваат низ ниската врата. Претставата е завршена“.
Се кажа: „Почнува Танцот на Воините кој потсетува на танцот на Команчите од Аризона“. Значи, истоветност со на танцот на Темните. Во Јужна Азија, каде Белците масовно продирале, се разликува од монотониот монголски ритам, итн.
Затоа денешниот индиски=цигански ритам е мешавина на Индите со на
Ведите,итн.
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Кали („Црна“)- богиња, сопруга на Шива, која ја олицетворува неговата творечка енергија. Во
хиндуистичката религија има свој сопствен култ.
34
Дакини- митски женски суштества, кои имаат важна улога во комуникацијата со боговите, а нивната голотија го симболизира познанието на нескриената вистина.
35
Деви- небески суштества, божества на хиндуистичката митологија.
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„Сега моќта на Канченџанга се открива на друг начин. Во рацете на луѓето
гледаме лакови и стрели. Сега ќе биде покажана прастарата забава на Сиким- древната уметност на гаѓање со лак и стрела. Метите се многу далеку но планинците сé
уште не ја заборавиле благодарната уметност и стрелите погодуваат во самото срце
на целта исто онака како што погодува во срцето на непријателот на Канчеџанга.
Празникот е завршен.Големите долги труби повторно се носат во храмот; тапаните,
гонговите, кларинетите и цимбалата замолнаа. Вратите на храмот се затворија. Ова
не е будизам, ова е Почитување на Канчеџанга.
И кога ќе го видиме прекрасниот снежен врв, го разбираме духот на празникот, затоа што почитувањето на Убавината претставува основа за возвишените
чуства. Планинците ја чуствуваат Убавината. Тие чуствуваат искрена гордост од
поседувањето на тие неповторливи снежни врвови- светски гиганти, облаци, магли.
Зарем тие не претставуваат величествена завеса пред Големата Тајна која се наоѓа
зад Канченџанга ? Многу прекрасни легенди се поврзани со оваа планина.
Зад Канчеџанга се наоѓаат старински менхири36 од древниот култ на сонцето. Зад Канченџанга се наоѓа родното место на светата Свастика, знакот на Огнот.
Сега, на денот на Агни Јогата, елементот Оган повторно добива на сила и се почитуваат сите блага на земјата. Нема толку многу легенди посветени на хероите во
долините како во планините ! Сите Учители патувале во планините.Највишите знаења, највдахновените песни, највишите звуци и бои се создаваат во планините. На
највисоките планини се наоѓа Највишото. Нависоките планини стојат како сведоци
на Великата реалност. Уште праисторискиот човек се радувал и ја разбирал величественоста на планините“.
Белците каде што стигнале оставиле свои пирамиди, менхири итн. Ним им
бил симбол Сонцето- сé до со Јапонија.Следи Свастиката, знакот на Агни (Огнот)...
„Секој кој ги набљудува Хималаите, си спомнува на големото значење на
планината Меру37. Благословениот Буда патувал низ Хималаите во потрега по Светлина. Таму, крај легендарната света Ступа, во присуство на сите Богови, Благословениот го добил своето Просветување. Навистина, сé што е поврзано со Хималаите
го носи големиот симбол на планината Меру која стои во Центарот на Светот“.
Центар на Земјата е Средоземјето, а не Меру за меру=мерење со бригиско у.
Средоземјето било престојувалиште на Белците цели 1.000.000-500.000 години. Белците кон Централна Азија тргнале околу 4.500 г.п.н.е. Буда бил во најново време.
„Древниот народ на мудрата Индија во величественоста на Хималаите ја препознаваше насмевката на семоќниот Вишну38 кој стои како бестрашен непобедив
воин, наоружан со диск, боздоган, бојна труба и меч. Сите десет отелотворувања на
Вишну се случија крај Химават.39Најдревното и навишото од нив е отелотворувањето Дагон, човекот-риба кој го спасил предокот на земната раса, Ману40. Уште од
времето на првата катаклизма, потоп, Бурма го памети Дагон и тврди дека храмот
кој му бил посветен е стар преку 3 000 години. Потоа се појавила Желката-потпора36

Менхири- мегалитски споменици во облик на долги камења вкопани вертикално во земјата.
Меру- митска планина која се смета за центар на светот. На нејзиниот врв се наоѓа царството на
Индра.
38
Вишну- еден од нависоките богови на хиндуистичкиот пантеон кој заедно со Брама и Шива ја сочинуваат божествената триада- тримурти. Има функција на чувар на Вселената.
39
Химават- „снежна планина“, Хималаи.
40
Ману- легендарен основоположник на човечката врста.
37
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та на небото, која во длабочините на космичкиот океан помогнала за големиот напредок, што на Земјата му ја дарувала блескавата божица Лакшми41. Потоа дошол
гломазниот земен див Вепар, потоа непобедливиот Нарасимха42- човек-лав кој ја
спасил Прахлада од гневот на нејзиниот грешен татко. Петтото отелотворување
(петтата инкарнација) е џуџето Вамана43 кој го победил другиот крал Бали44, кој како и таткото на Прахлада се обидувал да завладее врз тронот на Вишну. Шестото
отелотворување имало вид на браман45: големиот воин Парашурама46 кој требало,
како што е кажано во старите списи, да ја уништи кастата на кшатриите47. Седмото
отелотворување се појавило како Рама48. Осмото отелотворување е Кришна49, светиот овчар чие учење е прославено во сé опфатната Бхагавад-Гита50.Деветото отело
- творување, Благословениот Буда- великото отелотворување, претскажано од Вишну како триумф на мудроста и уништувањето на демоните и грешниците со помош
на нивната лична карма. Десетото отелотворување на Вишну, сé уште непројавено,
е идниот Маитреја. Великиот Коњаник, спасител на човештвото, Калки51, ќе се појави јавајќи на бел коњ; величествен, со непобедив меч во раката, тој ќе ја воспостави чистината на законот на правдата и мудрото владеење на Земјата“.
Вишно за Вишну со бригиско дативно у. За него се случи=има, Химават=х
имават без в, Белците поимите ги правеле со в-н-т, имаат или имават=има ват (вати=фати). Следи Хималаи=хима лаи: има=има ват=ват, лаи. Дагон го спасил човекот Ману (Ман=Мин=Мон) од потопот. Се појавила Желката- бригиска симболика.
А Белците имале свиња со свој вепар, која станала и монголско-индиска...Врската
била и со Нарамсин- ѕвездата (Сонцето) за време на Нарамсин (околу 2270-2233),
внукот на Саргон од Акад. Тој подигнал на тоа место споменик за неговата победа
над планинските народи од областа на Заргос, која го раздвојувала Елам од Сумер.
Ѕвездата на царот била висока две метри и тој го оснивал првото царство во Месопотамија. Оваа ѕвезда од авторот се совпаѓа со на Македонците и другите Пелазги.
Тие си имале свои војници- кшатрии=к шатри=сатри, за да го сатрат=сотрат другиот од друга каста=кашта=кушта=куќа..., со свој аватар=а ватар=вата=в ата=отец... А
и Бог=Бхагавад-Гита=бхага (бага=бога) вад: богавад=богават, а и Гита...
41

Лакшми- богиња на среќата и убавината, сопруга на Вишну.
Нарасимха („човек-лав“)- име на четвртата инкарнација(аватар) на Вишну, неговото отелкотворување во облик на получовек-полулав.
43
Вамана- име на петтиот аватар на Вишну, негово отелотворување во облик на џуџе.
44
Бали- царот на Асурите кому Вишну на измама му одзел три света. Кога се претворил во џуџето
Вамана, отишол кај него и му побарал толку простор колку што ќе може да измери со три чекори.
Со првиот чекор го поминал небото, со вториот земјата, а третиот не ни го направил оставајќи му на
Бали да владее со подземниот свет.
45
Браман- овде свештеник, претставник на највисоката каста(класа) на индуистичкото општество.
46
Парашурама- „Рама со секира“, шеста инкарација на Вишну. Парашурама се прославил како џелат
над кшатриите кои ги уништувал осветувајќи се за убиството на својот татко. Во митот за него е отсликана борбата меѓу браманите и кшатриите.
47
Кшатрии- војници, претставници на второстепената каста на индуистичкото општество.
48
Рама- име на седмиот аватар на Вишну, херојот на староиндискиот еп „Рамајана“.
49
Кришна- име на осмиот аватар на Вишну. Кришна е најпопуларниот јунак на индиската митологија и најмногу почитуваниот бог на Индија.
50
Бхагавад-Гита- име на религиозно-филозофска поема напишана во облик на разговор меѓу Кришна и неговиот ученик Арџуна, вклучена во четвртата книга од Махабхарата.
51
Калки- име на идниот ослободител на светот од злото, десетиот и последниот аватар на Вишну.
42
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„Доаѓањето на божицата на сјајниот ден- Лакшми, невестата на Вишну, вечно го радува индиското срце како и самите врвови на Хималаите. Второто отелотворување на Вишну, сината Желка, помогнала во матењето на големиот млечен
океан на космосот52, што е споменато во Махабхарата, Рамајана и Вишну-Пурана53.
За да може на трите сфери- Земјата, Воздухот и Небото- да им ги врати нивните изгубени блага, Вишну им наредил на Девите, синовите на Небото, синовите на Огнот, заедно со мрачните демони- Асурите54, да го матат космичкиот океан и да добијат море-млеко или Амрита- небесен нектар на животот. Сјајните Деви дојдоа на
работ од морето кое се движело како есенските светкави облаци. И со помош на
Великиот ја искорнаа светата планина како би ја искористиле како маталка. Големиот змеј Ананда се понудул себе си како јаже, а моќниот Вишну, земајќи облик на
огромна желка, послужил како потпора за планината. Девите го фатија змејот за
опашката, а Асурите се најдоа крај главата и започна големото творечко матење.
Првата творба на оваа света работа беше светата Крава, фонтаната со млеко, спомната во Ведите55 како дожлив облак кој ја победил сушата. Потоа се појави Варуни,
оформениот сјај на Вишну. Потоа дојде Пуриџара, изворот на сите небесни плодови. Потоа се појави Месечината и со неа завладеа Шива56. Во тој момент голем пожар и уништувачки испарувања, предизвикани од овој процес, ја проголтаа Земјата
и се заканија на целата Вселена. Потоа се појави Брахма-творецот и му нареди на
Шива да ја покаже својата сила. Шива, за добро на сите постоечки творби, самопожртвувано го испи отровот и стана Нилакатха, модровратниот. Потоа се појави
Дханивантари со драгцениот пехар со Амрита. Послушајте и радувајте се ! По него
дојде и самата Лакшми, блескавата. Сјајна, опкружена со небесните слуги, блескава
како светлечки синџир од облаци. Истовремено, темни дождовни облаци- моќни
слонови на небото, истурија вода врз неа од позлатени садови. Се појави Амрита и
започна вечната борба за богатството на Вселената. Девите и Асурите се судрија во
битка, но Асурите беа победени и испратени во Патала-темните подземни пештери.
Повторно дојдоа радоста и среќата во трите света- празник за боговите и луѓето“.
Се говори за света Крава. ВЕЛЕС (во Мала Азија Ваал, во Индија Валу)- Бог
на мудроста. Син на Род и света крава Зимун. Покровител на слојот (каста) на чаробниците (мудреци, духовни учители, на санскрит брахман). Покровител на песниците. Покровител на домашните животни. Бог на богатството.
Значи, светата Крава била бригиска, а со своите Веди- свети хиндуистички
книги поделени на четири тома: Ригведа, Ајурведа, Самаведа и Адхарваведа. Следи
Ригведа=риг (рига) веда, Ајурведа (Аурведа)=аур (=а ур=говедо) веда, Самаведа=
сама веда и Адхарваведа=адхар ваведа=ва (ва=оваа) веда=веда=вода...
„Кога се качувате на врвовите на Хималаите и со погледот го опфатите космичкиот океан од облаците под вас, ќе ги здогледате бескрајните бедеми на карпестите ланци и бисерните низови од облачлиња. Зад нив се движат сивите слонови
на небото, тешките монсунски облаци. Зарем ова не е космичка слика која ви дава
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Матење на океанот- хиндуистичка легенда која опишува еден од големите потопи.
Вишну-Пурана- име на една од пураните посветени на Вишну.
54
Асури- небесни демонски суштества, непријатели на Девите.
55
Веди- свети хиндуистички книги поделени на четири тома: Ригведа, Ајурведа, Самаведа и Адхарваведа.
56
Шива- име на еден од трите главни богови во хиндуистичкото божествено тројство- бог- рушител
на светот.
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можност да ги разберете големите творечки појави ? Моќниот Змеј во бесконечни
прстени го потпира Млечниот Пат. Сината Желка на небото и безбројните ѕвезди
се како огромни брилијантни блага на претстојните победи. Сетете се на огромните
менданги и сикимскиот гребен, со нивните камени седишта кои на великите осаменици им служеле за медитација при излезот на сонцето; великиот поет Миларепа ја
знаел силата на часот за медитација пред изгревот и во благословен момент неговиот дух се соединувал со великиот светски дух.
Пред самиот излез на сонцето дувнува ветре и млечното море почнува да се
бранува. Блескавите Деви се приближуваат кон опашката на Змејот и започнува големото матење ! Облаците се рушат како разбиени ѕидови на зандани. Навистина,
се приближува блескавиот Бог ! Но,што се случува ? Снеговите се црвени како крв.
Облаците се збираат како злокобна магла и сé што било блескаво, прекрасно, станува густо, мрачно, прекриено со крв од битката. Асурите и Девите се борат, отровни испарувања се шират на сите страни. Творбата мора да исчезне ! Но, Шива самопожртвувано го пие отровот кој можеше да го уништи светот. Тој- Великиот, модровратиот. Лакшми се појавува од темнината носејќи го Пехарот со нектар. Пред
нејзината блескава Убавина изчезнуваат зли духови на ноќта. Новата Космичка
енергија се распространува низ светот !
Каде уште може да се доживее таква радост како што е изгревот на сонцето
над Хималаите, кога синевината е поинтезивна од онаа на сафирот, кога од најголема далечина светкаат ледниците како скапоцени камења. Сите религии, сите учења
се обединуваат во Хималаите.Девата на изгревот, Ушаси57 од древните Веди е обземена од исто возвишено добротелство како и со радост исполнетата Лалшми. Овде
може да се почуствува сéпобедувачката сила на Вишну ! Пред тоа тој бил Нараја-на
58
, космичката суштина во длабочините на создавањето. На крајот тој се појавува
како Бог на сонцето и во неговата насмевка од темнината излегува Божицата на среќата.
А дали може да не се забележи таа врска меѓу Лакшми и Маја, мајката на
Буда ? Сите големи симболи, сите големи јунаци биле доведени на Хималаите како
пред највисокиот олтар, каде човечкиот дух се доближува до божеството. Зарем
блескавите ѕвезди не се поблиску кога се наоѓате на Хималаите ? Зарем богатството на Земјата не се во Хималаите ? Простиот гонич на мазгите од вашиот караван
ве прашува: ‘А што е скриено под моќните планини ? Зошто најголемата висоравнина е токму на Хималаите ? Сигурно таму има богатство !’“
Се истакна: „меѓу Лакшми и Маја, мајката на Буда“. А Маја=Маиа, ќерка на
Атлас, со Зевс го дала синот Хермес...Следи Маи=Меи, Мехико, без х Меико: Меико=меи ко=само тн.словенски завршеток. Хермес бил Тот. Врската била со флотата
на Александар Македонски, која го трагала крајот на Светот- а и тоа пловејќи само
кон Исток- по Patifik=Патифик=Пативик=пат тивик=тивок, тих=тив- Тихиот Океан.
Меѓутоа, митологијата во „Илијада“ била од 6 век п.н.е., само со Пизистрат.
Токму таа ја сакал Александар Македонски. Таа имала три ракописи: со говедо и
коњ од Бригија (Пелагонија со Пелистер- а имало и јагула), магаре од Египет до со
Месопотамија, и островите на Јадранско Море кои се населуваат тек од 6 век п.н.е.

57
58

Ушаси (Ушас)- име на богињата на зората.
Нарајана- син на првобитниот човек, обично епитет на богот Вишну.
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„Во подножјето на Хималаите има мноштво пештери и се вели дека подземните ходници од нив водат далеку зад Канченџанга. Некои дури виделе камена врата која никогаш не се отворала, затоа што сé уште не и дошло времето. Длабоки тунели водат кон Прекрасната Долина. Потеклото и реалноста на легендите стануваат
разбирливи кога ќе се запознаете со необичните природни творби на Хималаите,
кога лично ќе видите колку блиску се допираат ледниците и богатиот растителен
свет. Почитувањето на Канченџанга кај простиот народ нема да ве восхити, затоа
што во тоа ќе ја видите само страната на поетскиот фолклор. Тој народен стравопочит пред Убавината на Природата одекнува во возвишеното срце на патникот кој
трогнат од величественоста на овдешната убавина, секогаш е подготвен да го замени градот со Планинските Врвови. За него ова возвишено чуство го има истото значење како и победничкиот танц на Чуварите на Планината и одредот стрелци кои
будно ја штитат Убавината на Канченџанга.
Поздрав на непобедливата Канченџанга !
Талај Пхо Бранг, 1928“.
Следи традициите на Ведите да се пренесат кон север,во Тибет.Таму стигнале и војниците на Александар Македонски. Па затоа таму има македонски населби.
Токму и затоа Македонците и нивните наследници го проширувале и будизмот.
БУДИЗМОТ ВО ТИБЕТ
„Брановите на човечкиот разум, на човечката вера и религија претставуваат
вистински океан на просветлувањето и вие ги набљудувате неговата плима и осека.
Падот на човечкиот дух не треба да не обесхрабрува, затоа што во исто време во
друг дел на светот може да видите дух кој се издигнува високо и достигнува нови
врвови на познанието. Значи, ако на едно место е во опаѓање, знаеме дека на друго
место во исто време, таа иста супстанција освоила нови пространства. Таква е вистинската спирала на еволуцијата.
Во текот на последните четири и пол години посетивме многу будистички
земји. Ѝ се восхитувавме на Индија со нејзините свети места, поврзани со патешествијата на Благословениот Буда, каде што постојат највозвишени мисли и највдахновени дела на уметноста.Го посетивме Цејлон. Ислушавме многу прекрасни спомени за Јава и Бали. Се гледаше дека во тие места можат да се направат уште многу
откритија. Ако Анурадхапура горе-долу е истражен, тогаш Сарнат- толку свето место- сé уште крие многубројни реликвии под своето недопрено возвишение. А и
сцените за раѓањето и заминувањето на Буда уште не се прочуени таму, во џунглите, каде огромните корења грижливо ги чуваат ризниците со благо.
Го видовме и Сиким59- земјата на хероите, земјата на најпрекрасните снегови, кадешто се возвеличени многу вдахновени души, каде што има толку многу пештери и карпи што ги сочувале светите спомени.
Го поминавме Кашмир каде земјата крие многубројни споменици, изградени
со трудот на следбениците на Ашока60. Се радувавме во Ладак,со неговите легенди,
со неговата света гордост дека е татковина на Гесер кан, толку често споредуван со
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Сиким- кнежество во источните Хималаи.
Ашока- познат цар од династијата Маурија, владеел во III век п.н.е. Воспоставил мир во својата
држава, не бил привзаник на крвопролевачки војни, покровител и распространувач на будизмот.
60
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Владетелот на Шамбала. Ги проучуваме прекрасните слики на Маитреја, дадени на
Ладак како благослов за среќна иднина. Во Хотан песоците ги покриваат реликвиите на будизмот, но исто така таму се наоѓа великиот древен субурган 61- надежта на
сите будисти, затоа што токму таму ќе биде објавена епохата на Маитреја со таинствена светлина над древната ступа“.
Се истакна за Ашока. Ашока, еден од прославените владетели и реформатори на Индија (околу 274-236 г.п.н.е.) бил внук на Чандрагупта и ќерката на Селеук,
што значи дека истовремено имал и македонско потекло. „Ашока- познат цар од
династијата Маурија, владеел во III век п.н.е. Воспоставил мир во својата држава,
не бил приврзаник на крвопролевачки војни, покровител и распространувач на будизмот“. Следи будизмот бил прошируван од Македонците и нивните наследници.
„Кога пристигнавме во Јаркенд и Кашгар, изгледаше како да сме оддалечени од патот на будизмот. Но, токму во Кашгар се наоѓа стара ступа по својата
грандиозност е на ниво со онаа на Ашока во Сарнат.Во истиот регион, опкружен со
џамии и муслимански гробишта, ќе видите влезови во будистички пештери, непристапни како орлови гнезда. Се насладувавме при посетите на прекрасните пештериманастири во реонот на Кучара, поранешната престолнина на Тохарите. Иако сите
реликвии се разграбени и разнесени, волшепството на градбите останало и се насетува дека во подземните пештери има уште многу реликвии, скриени од времето.
Карашахар, Црниот град, престолнината на Калмикија, каде што бил закопан Пехарот на Буда, исто така носи многу траги за будизмот. Иако тоа е ламаизам, а не чист будизам, ќе можеме да ги познаеме знаците на таа религија. Калмикјаните мечтаат повторно да го најдат Пехарот на Благословениот. Можете да слушнете за слични верувања во подвижни манастири, направени од преносливи шатори, во подножјето на Небесната планина- Тјан Шан. И Алтајските планини на Хотан, Благословениот го посетил великиот Алтај, кадешто се наоѓа светата Белуха. Во Оиротија,
каде што номадите го чекаат доаѓањето на Буда- Белиот Бурхан 62, знаат дека Благословениот Оирот63 веќе патува низ целиот свет објавувајќи го величественото Доаѓање“.
Се говори за Кучара и Тохари. Авторите на тн.словенска јазична група пишат за тохарискиот јазик (денешно македонско презиме Тохареви). За авторите лингвистиката беше шокирана порано во нашиот век кога длабоко на исток на денешна територија на Кина се открија тохаревски текстови кои укажуваат, меѓу другото, на јазик (на семантички план) близок до балтословенска групација.
„Бурјатите и двете Монголии изобилуваат со материјал за проучување. Ги
проверивме легендите за Владетелот на Шамбала кој го посетил Ердени-Ѕу64 на реката Орхан и манастирот Нарабанчи. Во Улан Батор имаат намера да изградат дукханг65, посветен на Шамбала каде ќе биде поставена статуа на Господарот на Шамбала. Провинцијата Кансу со нејзините пештерни храмови, во спомен на Тан Хуан,
нé враќа во зланото време на будизмот. На карпите во округот Нан Шан ќе најдете
необични слики и натписи. Иако во Цајдам нема многу будистички споменици, ламите на Цајдам под влијание на големиот манастир Кумбум го проучуваат и почи61

Субурган- монголски израз за ступа.
Белиот Бурхан- митски херој од алтајски еп.
63
Оирот- легендарен другар на Белиот Бурхан, со потекло од Оиротите, народност во Алтај.
64
Ердени- Ѕу- голем манастир во Монголија.
65
Дукханг- (тиб.) храм.
62
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туваат Цокпапа. Во Бутан, како што слушнавме, будизмот- или поточно ламаизмотсе наоѓа во рацете на неколку учени лами. Високата позиција на будистичките учители во Бурма, Кина и посебно во Јапонија е добро позната“.
Според митологијата на Малезија, Малезијците потекнувале од Македонците и имале огнена принцеза. Со неа никој од нивните принцови не можеле да
спијат. Кога дошол Александар Македонски, тие му ја понудиле и тој со неа имал
потомци. Од нив потекнувале денешните бели Малезијци. Кога дошле русокосите
Холанѓани, Малезијците помислиле дека го гледаат духот на Александар и им се
потчиниле. Значи, се говори огнена...Малезија=мале=Мала Азија=а зија=сија=сиа.
„Подробностите за позицијата на будизмот во спомнатите земји можат да
бидат одделно изложени, бидејќи материјалот е огромен. Во дадениот момент најважно е да се објаснат условите на будизмот во Тибет, затоа што многумина Тибет
го сметаат за тврдина на живиот будизам. Многу Европјани мечтаат да го посетат
Тибет и таму да го достигнат вистинското учење на Буда. Ние влеговме во Тибет со
најдобра надеж и најголеми очекувања.
Како што е познато, во 1923 година, Таши лама беше принуден да го напушти Тибет. Причините за тој настан без преседан не се јасни. Некој чул за несоголасувањата меѓу него и неговиот соработник Далај лама. Зборуваат дека Таши
лама бил обвинет од Ласа за неговата заинтересираност кон Западниот свет. Се зборува дека Шигатзе и Таши Лунпо биле казнети од Ласа со тешки даноци. Исто така,
се зборува дека во старите пророштва било претскажано тоа необично заминување
на Таши лама. А пред самото заминување Таши лама заповедал во неговите лични
одаи да насликаат фрески со симболични знаци во кои се гледа целиот пат што му
претстоел да го помине во текот на неговото заминување. Тој необичен настан повлекол многу нешта за кои можеме само да нагаѓаме. Во секој случај духовниот
водач на Тибет не можел повеќе да се помири со состојбата во земјата. Со тристотини коњаници, преподобниот Таши лама помина низ дивиот и непристапен Чанданг, пратен од неколку воени одреди. Голем број надзорници на манастири и лами
го следеле великиот изгнаник. Бегството на тие почитувани луѓе изобилуваше со
херојски дела.Некогаш славната Таши Лунпо, манастир-резиденција на Таши лама,
сега е напуштен и веќе не се користи. Без својот духовен водач, Тибет стана жртва
на интриги и конзервативни ламаистички групации. Со тоа што реши да си замине,
Таши лама пројави сила на духот и длабоко проникна во суштината на состојбата
што настана во Тибет. Во различни краеви на Тибет луѓето загрижено се прашуваа:
‘Ќе се врати ли Таши лама ?’ Тешко им е без нивниот духовен водач, чијешто име
се кажува со искрена почит.
За време на нашиот престој во Тибет, минувајќи низ неколку најсеверни провинции кон југ, сретнавме луѓе од најразлични слоеви, од највисоките државни
лица, блиски на Далај лама, до темните и диви номади. Не сакам да правам сопствени заклучоци. Само ќе ги повторам усните кажувања на Тибетанците, или ќе го
раскажам она што лично го видов. Од сето тоа читателот сам може да изведе заклучок за состојбата на религијата во Тибет.
Тибет имаше репутација на земја со високи религиозни поуки, каде сé темели на религиозна основа. Ајде заедно да провериме дали будизмот навистина постои во Тибет, или наместо него таму ќе најдеме само збир од идеи. Во Тибет има

29
искрени следбеници на вистинската духовна Санга66, основана од Благословениот
Буда. Како и порано, Тибет е поле за сериозно испитување во областа на литературата и познанието за силите на природата.
Ние сме наклонети кон возвишени легенди и волшебни приказни, но животот си е живот и треба да го прифатиме во неговата потполна реалност, разликувајќи го високото од ниското. Ако забележиме дека суеверни луѓе имаат страв од примитивни појави, треба да им го разјсниме тоа, затоа што Високото Учење нема
ништо заедничко со стравот и предрасудите. Од сведоштвото на самите Тибетанци
ќе разберете дека Високото Учење на Буда и на неговите просветители следбенициМахатмите, се наоѓа надвор од ѕидовите на Ласа. Ајде да разгледаме неколку слики
од современата тибетанска реалност која се однесува на ламата со низок ранг. Јас
ќе бидат фотограф, а вие судија.
Ене како некои лами со своите свети бројаници пресметуваат трговски сметки и потполно потонале во мислите за својата печалба. Дали Буда препорачал такво
користење на светите предмети ? Тој обичај води кон тажните старомодни шамани.
Водени и ветерни мелници, па дури и механизми од часовници ги вртат молитвените тркала. На таков начин мрзливите богомолци се ослободуваат од трошокот
на енергијата. Се насладуваат затоа што сé друго работи наместо нив. Дали е можно тоа да се поврзе со заветите на Буда ?
Некои лами го осудуваат убиството на животни, но визбите на манастирите
се преполни со трупови на овни и јакови, заклани за потребите на монасите. Како
можеш да убиваш животни и да останеш безгрешен ? Законот на Буда повторно е
нарушен. Животните, избрани за жртва, ги туркаат до некоја висока стена и тие паѓајќи, сами се убиваат“.
Белците жртвувале животни на своите Богови, а Монголите нив ги јаделе.
„Забележано е дека во манастирите кон монголските лами се однесуваат со
голема почит. Замоливте тибетски лами од повисок ранг, заедно со нас да разгледа
сложен метафизичи проблем, кој би требало да му е сосем јасен. Тој се извлече, велејќи: ‘Е, човек не може сé да прочита !’
Чудно е да се види дека дури и денес Монголците одат на поклонение во Тибет, неразбирајќи дека нивниот духовен потенцијал не е ништо подолу од тибетскиот. Трговските каравани кон Тибет станаа ретки. За време на пет месеци на главниот трговски пат видовме само три такви каравани“.
Значи, традициите на Белците со нив биле донесени во Индија, Тибет итн.
„Ни беа понудени многу чудни предлози !Еден лама предложи да ги растера
облаците и да го стопи снегот. Таа метеоролошка услуга ни беше предложена за
многу ефтини пари, два американски долари. Се согласивме. Ламата засвири на
коскена флејта, кажувајќи молитви. Бидејќи тој е бизнисмен ни дава фалшиви рецепти за нашите два долари. Ние ја чуваме како уникатна реткост, иако снегот продолжува да паѓа и станува сé постудено. Тантристот не е обесхрабрен. Тој става некаква книжна вртелешка врз својата црна капа и цела ноќ дува во трубата направена од човечка коска...“.
Има македонски повеќебожни традиции- додолски обичаи за дожд итн.
„Во аголот на едно продавниче седи неговиот сопственик- лама, бавно вртејќи го молитвеното тркало. Голем број свети предмети се расфрлени на купчиња
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заедно со стоките. На ѕидовите висат различни приказни за Шамбала и Цонкапа. А
на спротивниот крај, во соседната соба има огромни бочви со вино, направени од
истиот лама, со кое го труе народот. Простите луѓе, како и ламите, многу пијат. Дури и малите деца просат пари за виски, затоа човек може да си помисли дека пијнството им е завештено од Буда. Некои лами, кои се согласиле да пренесуваат товар
со каравани, го фрлиле товарот на патот изјавувајќи дека не сносат одговорност затоа што се лами. Истите тие лами тврдат дека Буда го забранил работењето, земјоделството и копањето на земјата. Тоа е измислена клевета против самиот Буда, кој
ги испраќал своите ученици да работат на полето за да им помогаат на селаните.
Како што е кажано во древните извори, дури и Бодхисатва треба да знае некаков
занает. Затоа имало работа пропишана од Учителот, но и покрај тоа трудот и знаењето се оклеветени од некои неписмени лами. Друг типичен пример. Угледниот
офицер од тибетанската армија кој го пратеше Таши лама во 1923 г. ги убедува странците дека изворните будисти пушат и пијат. Тој постојано повторува дека е религиозен човек и се нуди да го предаде во манастирот нашиот дар од 35 долари. Подоцна, во манастирот разбравме дека тој ‘вистински’ ламаист предал само 10 долари, а за себе задржал 25 долари. Кога беше откриен, тој едноставно одби да ги врати 25 долари во манастирот и при тоа повтори дека е религиозен човек“.
Белците биле земјоделци и сточари, но не Темните. Кога од Источна Азија
Монголите преминале во Америка, нивните Индијанци не биле земјоделци и сточари- коњот бил европски подоцна и од 15 век н.е.Бидејќи пченката не е подесна за
крвната група 0 и В, таа била не Белци, како и сојата- неподобна за крвна група В.
„Еден лама- дипломат, многу близок на кога дозна дека сме подариле 100
нарсазни за масло за кандилата во манастирот. Тој ни рече: ‘Треба да знаете дека
монасите ќе си ги земат вашите пари и никогаш нема да запалат кандила пред сликите. Ако сакате светите слики да бидат осветлени со кандила, треба да купувате
масло само од мене’.
Друг лама со ранг на надзорник, рече: ‘Нашите монаси се дивјаци. Вие ги
видовте ламите во Сиким и Ладак, но не мислите дека нашите тибетански лами наликуваат на нив’. Истиот монах нé предупреди дека тие можат и да нé убијат со камења.
Еден лама се приближува кон нас, се качува во нашата кола и тропа на барабан сé додека не му дадете полна рака шо (тибетански пари). Но, по 10 минути, веројатно мислејќи дека сме го заборавиле неговото лице, променувајќи дел од облеката, со истата бесрамност не ви дава спокој, како што вошките не му дават спокој
на неговата благочестивост.
Во центарот на Тибет, во реонот Шекар, ве пречекуваат неколку лами и наместо молитви и благослов, ви покажуваат работи кои му се познати на секој посетитетл на пазарот. На наше чудење јасно ќе го чуете пазарниот просјак како го
кажува зборот: ‘бакшиш’. Зборот ‘бакшиш’ во устата на ламите го поништува секој
друг збор. Каде се нашле толку безделници и мрзеливци ?
Дури и ламите од Жолтата секта понекогаш се женат. Но, ако нивната служба е неопходна за Далај лама, тогаш Неговата Светост се согласува да го поништи
бракот и да даде строг пост. Бевме шокирани кога слушнавме дека луѓето својот
владетел го нарекуваат ‘уредниот монах’. Храмовите во најголем број се гнасни и
смрдливи, крај нивните зидини се тргува и се зема мито. Колку се осамени неко-
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лкумината чесни луѓе на тој пазар на простилакот ! Колку манастири лежат во рушевини, колку ѕидови веќе се срушени ! Знаете дека тие древни манастири и замоци биле изградени од луѓе кои воопшто не наликувале на сегашните Тибетанци.
Поранешните цареви на Тибет и великиот Далај лама Петти се одликувале со огромна енергија, за која сведочо Потала- единствената впечатлива и значајна градба во
целиот Тибет“.
Во Тибет биле Белците со свои традиции, за кои пиши Николај Рерих...
„Уште неколку слики од реалниот живот. Благочестивиот слуга на Далај лама се разболе по патот и ние, со сожалување го зедовме во нашиот караван. Со големо внимание и со помош на нашите лекарства го донесовме до Тибет. Но, таму
‘благочестието’ го остави и тој нé предаде. Кој од заветите на ламаизмот пропишува предавство ?
Генерал од царскиот род ве поканува во својот логор, испраќа по вас специјални офицери, го прими вашиот подарок, прави наклон пред светите предмети и
сесрдно ја врти бројницата. Но, и покрај тоа, офицерот ве известува дека генералот
им соопштува на властите дека сте натрапници и сте дошле без тој да ве покани.
Управителот на големата населба моли за дозвола да скубне три влакненца
од брадата на вашата камила- имале огромна магијска сила ! И сите ќе ги сошие во
амајлија на своите гради. Главата на мртва камила е многу скапоцена во Тибет, за
неа плаќаат до 20 нарсанга- толку многу била потребна при гатање.
Лама со таинствен поглед ви нуди да ви продаде чудотворни таблетки- давале голема сила и ги лекувале сите болести. Ако не се заинтересирате за купување,
како последен аргумент ламата ви соопштува дека во составот на таблетките е
вклучен измет од Неговата Светост, или некои други лами од восок ранг.
Потоа пристигнува наизглед благочестив слуга на висока личност, носејќи
амајлија за продавање. Таа амајлија, пак, потполно штитела од куршум. Имала голема сила затоа чини не помалку од 300 рупии. Слугата објаснува дека амајлијата
била препорачана и благословена од многу висок лама. Доколку има таква гаранција, вие му предлагате да го провери дејството на таласманот врз коза, истовремено продолжувајќи да ве убедува во неговата огромна сила. Но, кога ќе се откажете
од козата да направите ‘жртвено јаре’, слугата си заминува крајно незадаволен.
Видовме многу манастири. Видовме и голем број лами, црни како јаглен од
гнасотија. Кога ги гледате тие лица и раце, црни и блескави како да се полирани,
како ѕиркаат од каливите шарени партали, можете да ги поврзете со сé друго, но
никогаш со будизмот. Нивното тврдење дека Буда и Цонкапа им оставиле во завет
таква неверојатна кал, изгледа крајно невозможно.
Крај светиот менданг67, до пола покриен со плочи со свети натписи, лежи
труп на мртво куче што почнува да гние, а самите свети натписи се извалкани со
човечки измет. Никогаш не сме виделе такво сквернување на ступи и менданзи. Во
Сиким и Ладак, дури ни најстарите споменици на религијата, кои одамна не се користат, никогаш така не биле осквернени.Ниту странци, ниту туѓинци не можете да
сретнете крај тибетанските манастири, затоа можете да бидете сигурни дека самите
Тибетанци се одговорни за тоа богохулство. Низ полето се тркалаат камења со свети натписи, расфрлени како непотребни. Многу ступи и менданзи лежат во урнатини.
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Близу до Ласа постои огромна камена платформа каде што труповите на
умрените се сечат на парчиња и се фрлаат како жртва на птиците, кучињата и свињите. Постои обичај голи да се тркалаат по остатоците од труповите заради здравје
! Никој не може да објасни од каде таквото чудно верување: Но, Бурјатот Цибиков,
во својата книга за поклонението во Тибет ги убедува читателите дека Неговата
Светос Далај лама го правел тој апсурден ритуал, имитирајќи некои животни. Го
цитирам Цибиков, затоа што не можам на себе да ја преземам одговорноста да го
обвинам Далај лама за таква небудистичка активност ! Каква врска има тоа со будизмот ?“.
Белците верувале во Богови, кои биле поврзани со животни и растенија. Па
затоа тие ним им давале жртви. Такви биле и луѓе. Ова било пренесено и во Америка. Таму македонската флота однела хиероглифи, фонетско писмо, балзамирање...
„Покрај многу други работи поврзани со месното население, се сеќавам дека
се практикува обичајот на полиандрија68 и тоа не само меѓу следбениците на ‘црната религија’ бонпо, туку исто така и кај ортодоксните следбеници на Гелукпа.
Ако ги запрашате луѓето дали во древните книги се дадени такви обичаи, тие само
се насмевнуваат.
Велат дека куќата изградена за Далај лама во европски стил, како негова летна резиденција во Норбулинг, била срушена по заповед на Неговата Светост и на
тоа место сега се гради дворецот Потанг во кинески стил. Се слушнаа гласови дека
за време на градењето на европската куќа биле извршени црни обреди; затоа среќата го напуштила Тибет. Тоа често се поврзаува со специфичното поведение на чиновниците во Ласа.
Но, да не забораваме дека голем дел од населението и припаѓа на сектата бонпо, црната вера, која потполно го негира Буда и претендира кон друг и единствен
покровител и раководител. Таа отворено вели дека сите будисти се непријатели, а
Далај лама го признава само како световен владетел без религиозна власт. Тие луѓе
живеат догматски и не дозволуваат будисти и ламаисти да влезат во нивните храмови. Кај нивните ритуали сé е обратно. Се поклонуваат на таинствените богови на
Свастиката. Ги вршат ламаистичките обреди по обратен редослед, не се сметаат за
Тибетанци и се потполно изолирани од Ласа. Меѓу нив се практикува најнискиот
вид на шаманството, врачањето и црната магија. Како да се во средниот век. Но,
Ласа не го заштитува името на Буда. И одговорните лица од Ласа не протестираат
против антибудистичката магија.Освен многубројните секти постојат и извонредно
многу диви племиња со посебни дијалекти, понекогаш толку различни што не се
разбираат меѓу себе. Номадите и горските жители, кои ги практикуваат најниските
степени на фетишизам, ги мачкаат жртвените камења со сало, што е потполно
одобрено од управителите на Ласа. Се поклонуваат на камени шилци и почитуваат
најапсурдни амајлии. На мое чудење, видов таква амајлија на вратот на еден од нив
и тој ми рече дека му ја дал лично Далај лама. Не сакам да правам никакви заклучоци од тоа. Простотијата на тој народ едноставно е ужасна“.
Се кажа: „Се поклонуваат на таинствените богови на Свастиката“. Па тоа
било бригиско=брзјачко, повеќебожно.Значи, тн.словенско, ништо на темните раси.
„И така, појаснувајќи ја простотијата и незнаењето, гледаме дека совесните
почитувања на повисоките Учења во Тибет се практикува од мал број луѓе, од кои
68

Полиандрија- кога една жена може да има повеќе сопрузи (мажи).
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што повеќето се предадени осаменици- испосници. Самите Тибетанци велат дека
просветленото Учење на Буда има потреба од пречистување во Тибет. Неопходно е
ламите да бидат подложени на основна и сериозна државна проверка, да се протераат простаците и мрзливите од манастирите. Дури тогаш ламите ќе можат да се
преобратат во високи Учители за народот“.
Во македонското православие останале „предадени осаменици- испосници“.
„Дали Далај лама правел некакви обиди да го исчисти Учењето во текот на
своето необично долго управување, да ја искорени просторијата ? Дали се обидувал
да ги обнови првобитните манастири со строгата дисциплина на Винаја, па да го
издигне значењето на трудот, а да го изгони суеверието ? Не сме чуле за такви обиди. Религијата не се прочистува со тајни и стравови, туку со храбро и достоинствено дејствување. Не треба да заборавиме дека за Далај лама не е лесно да направи нешто за религијата. Ако мислите дека заповедите на Далај лама навор од ѕидините на Ласа вредат многу, грешите. Од владата на Далај лама имавме пасош со
многу дозволи, но пред нашите очи луѓето откажуваа да ги исполнат наредбите на
својот управител. ‘Ние не ја признаваме власта’- рече еден старешина. Одговорни
лица во различни ѕонги69 постојано измислуваат правила, секој свои, како да го толкуваат текстот на документот во согласност со штедроста на подарокот, кој бесрамно го очекуваат. Слушнавме и за гласници кои изчезнале по патот кон Далај лама.
Видовме како писма, адресирани до Неговата Светост, ги кинеа на патот. Владата
во Ласа ги изнесе на пазарот светите предмети кои му припаѓаа на Таши лама. Во
рацете на трговците паднаа ретки древни танки и други свети слики, благословени
од виши свештеници. На таков начин со тоа благо се однесуваше власта која претендираше дека е религиозна.Махараџата на Сиким со огромна болка говореше за тој
варварски акт“.
Стои: Винаја. Бидејќи и=е, Омер=Омир, било Венаја од Македонија. Павел
Тупаев пиши: “самиот факт што престолнината на древните Венети- градот Венеја,
односно Енеја, се наоѓал во егејскиот дел на Античка Македонија, зборува за нивното родовско потекло“, дека “Венетите, всушност, биле антички Македонци“. Јазикот на Венетите бил ист како на Антите и Склавините: варварски=пелазгиски.
„Нарушени се принципите на животот. Не само ние, туку и самите Тибетанци го забележуваат тоа. Тие разбираат дека без контакти со другите земји и при недостиг на сила во сопствениот дух, Тибет се самоисклучува од современата еволуција.
Тешко е да си замислиме колку често поуките дадени од Буда и неговите
најблиски следбеници се извитоперени во Тибет. Да ги спомнеме забележителните
трудови на Ашвагхоша70 и Нагарџуна71, исполнети со животна мудрост,химните на
аскетот Миларепа, и канонот на Атиша72 и великиот светец Цонкапа. Кога можеле
тие гении на Учењето да ги дозволат овде таквите безбожни појави ? Дали можеа
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Ѕонги- замок. (Ѕонги=зонги=замги=замки=замоки=замок и, Р.И.)
Асвагхоша- будистички поет од I век, автор на поемата „Будачарите“-„Животот на Буда“.(ш=с,РИ)
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Нагарџуна- голем индиски мислител од II век, основоположник на будистичката школа Мадхјамика (Средниот пат)- учење за ништожното.
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Атиша (982-1054)- прославен бенгалски мудрец, кој придонесол многу за распространувањето на
будизмот во Тибет. Превел на тибетски и напишал многу сопствени трудови кои влегле во состав на
тибетанскиот канон. По неговата смрт Тибетанците го прогласиле за инкарнација- отелотворување
на Манџушри- бодхисатва на Мудроста.
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да се помират со измамата, предавството и предрасудите што се појавија во многу
слоеви од народот, а особено во владејачките кругови ? Опишувајќи ја британската
експедиција во Ласа во 1904 година, д-р Ведел раскажува во својата книга како тибетската влада ги запрашувала Британците дека 40 000 души од Кама сакале да се
борат со нив, а владата просто не можела да ги задржи. Тие не виделе ниту еден
воин. Таквото самофалење е многу карактеристично за тибетските власти. Сер
Чарлс Бел дава такви изрази во својот тибетански речник: ‘Не лажи’, ‘Не лажи повторно“, ‘Не лажи, или ке те претепам’.
Понекгаш преувеличувањето достигнува такви размери што во документите
на одговорните лица сиромашката сламена колиба се нарекува ‘Величествен снежен дворец’. Владата на Ласа фалејќи се самата се наградува со титулата ‘победник
над сé и сéшто’ и дури таа титула е изгравирана на парите шо- ситни месингани монети. Во коренот на тоа самофалење лежи големо незнаење и простотилак, кое се
јавило како последица на изолацијата од целиот останат свет. Будиститите на Ладак, Сиким и Монголија имаат попросветлено размислување бидејќи се повеќе поврзани со надворешниот свет. Простотијата раѓа горделивост, а самофалбата- тоа е
безгранична лага.
Во такви свети места како Капилавасту73, Кушинагар74, Бодхи-Гаја75 и Сарнат, таму кадешто Благословениот го поминал својот живот- како и Индија и нејзината величествена ведска мудрост, таму треба да постојат само возвишени знаци.
Почитуваните лами, кои во просветлениот од труд живот ги следат поуките на Благославениот, ова што е кажано нека не го примаат на своја сметка. Тоа се однесува
само на простаците и изманиците. Најдобрите лами заедно со нас, во името на вистинското Учење, ќе речат: ‘Тргај се, бајачу ! Ти не зеде учество во еволуцијата.
Благословениот Буда те отфрли ! Воздигни се просветлен ученику на вистинските
поуки, затоа што само таков ти можеш да се наречеш лама- Учител на луѓето. Само
со учење и труд ќе разбереш какво е тоа познание, вистина, бестрашност и сострадание’.
Ние не правиме никакви општи заклучоци. Навистина секогаш со посебна
радост ќе се сеќаваме на оние среќни случки, што ги видовме во текот на нашето
патување. Знаеме прекрасни нешта за Таши лама. Чест ми е да кажам со каква почит се изговара неговото име во Монголија, Кина и на други места. Се сеќавам на
некои величествени личности меѓу Високите Лами кои го следеа духовниот раководител на Тибет во неговото доброволно прогонство. Го памтам пријатниот лик на
надзорникот Спитуга, стариот надзорник Ташидинга од Сиким со лице како да излегло од средновековна фреска, монголски лама кој ја предаваше алгебрата, искрениот и трудољубив надзорник Гума, ликовните уметници од Таши Лунпо. Со задоволство и почит секогаш ќе го помнам возвишениот дух на Гјоше-ринпоче од Чумба. Но, сите тие убави луѓе се далеку од Ласа. Со нив, како и пред неколку години, би можеле да се сретнеме со доверба и пријателство и мирно да проговориме за
највозвишените нешта.
Зачувувањето на поуките од Буда налага голема одговорност. Во претскажувањето за блиското доаѓање на просветлениот Маитреја ќе може да го забележи73

Капилавасту- древен град во Индија, родното место на Буда Шакјамуни.
Кушинагар- место на смртта на Буда Шакјамуни.
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Бодхи-Гаја- месност недалеку од Сарнат, кадешто се наоѓа светото дрво под кое Гаутама Сидарта
се просветлил и станал Буда.
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те движењето на творечката еволуција. Великиот поим Шамбала обврзува кон непрекинато натрупување на знаења, обврзува кон просветлен труд и широко разбирање.Дали овде има место за низок фетишизам и магесништво, рамо до рамо со тоа
возвишено познание ? Бестрашниот Лев-Санга постојано се борел против суеверието и простотилокот. Тој би ги истерал сите лицемери надвор од земјата каде што
владеел. Мадам Александра Дејвид-Нил, која поминала неколку години во Тибет,
околу тибетанските граници цитира тибетски пророштва за чистењето на Ласа од
отровните елементи кое што наскоро ќе се случи. Имавме можност да се увериме
дека вербата во тоа е жива меѓу народните маси, кои на свој начин, но доста решително се отцепија од владата во Ласа. Хорите, племињата од тибетанското плато, нé
молеа да не ги поистоветуваме со Тибетанците од Ласа. Луѓето од Амдос и жителите на Кама секогаш ги потенцираат разликите меѓу нив и жителите на Ласа. Исто
и Мишините и различните горски и диви племиња се убедени дека со слободни од
било какво влијание од Ласа. Сите тие отворено го искажуваат своето несогласување со чиновниците во Ласа.Тие цитираат претскажување за доаѓање на новиот Владетел од Шамбала со многубројни воини, кој ќе ја покори Ласа и ќе воспостави праведност во таа тврдина. Од истите луѓе дознаваме дека во согласност со пророштвото од манастирот Танџелинг, сегашниот Далај Лама е тринаесетти и последен.
Некои манастири шират пророштво дека вистинското Учење ќе го напушти Тибет
и ќе се врати во Бодхи-Гаја, каде што се родило“.
Се истакна: „Хорите, племињата од тибетанското плато“: хоро=х оро, ора се
преврќа- прави круг (тркало), како што е хорот. Тоа е мноштво (купче) луѓе- народ.
„Тибет самиот себе се нарекува наследник на Буда и чувар на вистинското
Учење. Таа преземена одговорност е огромна. Изолацијата и незнаењето изродиле
неправилно претстави: некои Тибетанци ги мразат Кинезите, или пак од високо ги
гледаат Ладачаните, Сикимците и Бутанците. Тибетанците се плашат од Англичаните и Русите. Не им веруваат на Јапонците и не им дозволуваат на посветените јапонски будисти да влезат во земјата. Ги избегнуваат муслиманите, Бурајатите ги
нарекуваат бикови, надмено се држат кон Калмиците. Монголците ги сметаат за
свои слуги, ги мразат следбениците на Хинајана од Бурма и Цејлон. Се чуствува
чудна мешавина на човечка омраза, која нема ништо заедничко со мирното и сéопфатно Учење на Буда. Незнаењето ги притиска Тибетанците кон очигледно лицемерие и иако ги презираат сите соседи и секој поодделно,тие немаат ништо против,
за својата корист да ги применуваат постигнувањата на кој и да било од наброените
народи. Иако електричната енергија и западната техника се забранети во Ласа, некои Тибетанци многу сакаат за подарок да добиваат западни производи.
При таквите околности населението губи трпение. Започнуваат бунтови. Литанг и Бутанг- најплодни делови на Источен Тибет, повторно се окупирани од Кинезите. На крајот од 1927 г. дојде до недоразбирање на северот со Хорга. Во Источен Тибет и сега има востание, велат дека е убиен гувернерот и 500-тина војници.
Тибетанците ни раскажаа дека побуната е водена од некои лами. Стрелата на мобилизацијата, специјалниот знак за мобилизација, завиткана во црвено платно, го пратеше нашиот караван. Дури и во таков посебен случај населението нема брзо да се
јави за помош на власта во Ласа. Наместо да испрати коњаник со специјално соопштение, тие претпочитаа да го испратат тоа соопштение со јаковите на непознат
караван, кој што се движи со брзина од 10-15 милју на ден. Моќниот гарнизон на

36
Шигатзе тргна во поход, но на непалската граница кај Тингри половина од него беше заробен“.
Се говори за јакови. До денес си е јак=јак, Јаков=јак ков, Брзјак=брз јак итн.
„Да се сознае вистината за реалните услови во Тибет, најмногу зависи од личното познавање на јазикот. Со посредство на локалните преведувачи е невозможно да се разбере сложениот комплекс од религиозни култури. Ние имавме среќа,
затоа можеме да зборуваме за вистинскиот Тибет. Мојот син Јуриј толку го беше
совладал тибетанскиот јазик, што според мислењето на самите Тибетанци се доближуваше до самиот Чарлс Бел, кој се смета за авторитет во таа област. Во личната комуникација со народот, во вистинскиот контакт со животот, ние ја запознавме
чистата вистина.
Мое правило е со трпение да гледам на сите околности. Го собрав сето она
достојно што можев да го најдам во Сиким, Ладак и Монголија.
Кога големите Учења се сведени на ниско ниво, а чистата филозофија- извалкана, тогаш за тоа треба да се зборува со голема искреност и отвореност. Говорејќи така, јас не ги напаѓам Тибетанците. Знам дека најдобрите Тибетанци ќе се
согласат дека сé она за што се говореше овде е вистина и е корисно за престојната
преродба на Тибет.
Се разбира, како и во секоја земја, така и во Тибет живеат две сознанија: едното- просветлено, еволуирачко; другото- темно, суеверно, спрориставено на светлината.
Но, ние како пријатели, се разбира дека посакуваме да преовладува првото и
таа светлина да ја поведе земјата по стапките на најсветлите заповеди, подобрувајќи го духовниот живот. Еве, пред мене е преубава слика на Далај лама Петти. Повторно си споменувам дека тој градител, успеал да ја издигне земјата до висините
на историјата и прогресот. Тој бил толку неопходен за државата, што дури неговата
смрт привремено била скриена.
Имено, сега на Тибет му е потребно такво просветлено и конструктивно сознание за да се обноват високите традиции од минатото и поголема среќа во иднината. Може да се тврди дека Тибетанците внатре во себе се отворени за духовната
преродба.
Предвидувајќи ја иднината Буда рекол: ‘Учењето е како пламен на факел,
може да се запалат безброј огна; тие можат да се користат и за приготвување на храна и за растерување на темнината. Но, пламенот на факелот постојано гори’. (сутра 42).
Сега, посветените лами во Ладак и Сиким ги истакнаа големите слики на
Маитреја како симбол за приближувањето на новата ера; тие- осаманиците разбираат колку голема работа престои да се изврши по пречистување и преродувањето.
Следните зборови нека го објаснат тоа:‘Нека Светлината биде тврда како дијамант;
победоносна како знамето на Учителот, моќна како орел и нека трае вечно’.
Кампа Ѕонг, 1928“.
Орел=Зевс бил на Белците, но не на Темните. Во изворен вавилонски рељев
од теракот кој ја прикажува Иштар (Кралица Семирамида), божица на Вавилон, крај нејзините сови. Пак, сова=буф=утка. Семирамида била на простори на Темните.
УМЕТНОСТА НА ТИБЕТ
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„Страници од дневникот на експедицијата
Тешката црвена врата бавно се отвара, блеснувајќи со златото на своите шари. Во самракот на храмот величествено се издигнува гиганстаката слика на Маитреја. Во кадифените слоеви на времето започнувате да ги разликувате меките силуети на ликовите по ѕидовите. Цела редици строги Бодхисатви, Владетели, Чувари
... Спокојно и мирно стојат. Насликани со вешта рака. Времето им додало богатство
на боите и ги ублажило искрите на златото. Незаборавна глетка. Восхитувачка радост.
Влезот е сиот сино-бел како стар кинески порцелан. Мала вратичка и висок
праг. Како стари знамиња од духовни битки се спуштаат редици тенки резбани столбови. Мноштво слики блескаат со својата сложена разноликост. На црна позадина
лебдат златни и пурпурни коњаници. Златните нишки на облаците и различните
структири се испреплетуваат во делото на неисцрпната фантазија. Осамениците
укротуваат стихии. Учители изминуваат тежок пат. Темните сили се победени. Толпи народ, и праведен и грешен, се трупа пред троновите на Благородните. И самиот Благословен Татхагата во круг од избрани Архати дава благослови на дојденците, кои не се уплашени од големиот пат. Да не го заборавам ковчежето со скапоцени реликвии. Обземени сме од силината на битката.
Ете уште еден изрезбарен влез. Над широките скали црвсто стојат Дармараџи- Владетелите на сите земји. Ги чуваат вратите на Великата Мајка на Постоењето. Многуоката Сéзнаечки Дукар, опкружен од светли Тари- посветените пазителки на човештвото. Насекаде златото успеало да се покрие со благородната патина
на времето, но влагата од ѕидовите веќе го извезала својот влез. Високо над Тарите
е мандалата76 на Шамбала. Неуморниот Властелин Ригден Џапо бдее на Кулата во
свет круг од снежни планини. Да не ги заборавиме тие величествени симболи“.
Се кажа: „Великата Мајка на Постоењето“. Таа била бригиската Ма + јака
(јка) = мајка или Му + тер(а) = мутер, ама и ма + тер = матер. Таа била и фригиска.
„Планинските превои. Веќе се близу снеговите. На древниот пат огромна
фигура на Маитреја, извајана на карпата, им испраќа благослови на талкачите. Чудесна е раката што ја претворила површината на карпата во монументален, Величествен лик. Огромен труд е вложен во создавањето на патот кој денес е напуштен.
Сето тоа е големо според замислата и пленува со мајсторските украси. Голема уметност.
Црни со злато украсени знамиња од кинеско производство. Стилот на сликањето асоцира на Кина, Дукар и Тарите. Мајката Кали на големата Индија и нежната
Кван Јин на древна Кина, оддалеку дошле во тибетанскиот дукханг. Маитреја ве
потсетува на Бодхи-Гаја во Индија. Ликот на Благословениот ве насочува кон Сарнат. Се гледа дека сликата има индиско потекло. Човеката рака на која ѝ биле познати формите на Индија, го издлабиле Великиот Митреја на карпа во VI и VII век.
Сетете се на техниката на Тримурти во Елефант. Се пренесувате кон скулптурите
на Матура, кон фреските на Аџанта77, во приказната на Елора78 и величествените
рушевини на Анарадхапура, во Рангун и Мандалај“.
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Мандала- „круг, диск“- во будизмот е еден од сакралните симболи. Се смета за место каде што
престојуваат космички сили и божества.
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Аџанта- светски познат комплекс манастири во карпи од II век п.н.е. до VII век н.е. Прекрасна
архитектура, скулптури и фрески.
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Бригиската Ма не била само во Индија и во Кина: Кали и Кван=к ван (венет) со својата уметност, со своите Дук-ар и Тари, а и други тн.словенски имиња.
„Она што го гледате во тибетанските храмови, во вас неизбежно предизвикува асоцијации за виденото во Индија или Кина. Течението на водопадатот ве потсетува на неговите извори.
Четирите години талкање низ будистичките земји наталожија многу впечатоци. Од незаборавната приказна за пештерските храмови во централна Азија до
десетте илјада Буди, неодамна порачани од будисти кај леачите во Полска, небаре
Истокот не е во можност за тоа. Од скромниот манастир во шатор до сликите на
Шамбала на грбот на мистериозниот лама. Сé видовме.
Се разбира, насекаде нé потресе разликата меѓу квалитетот на древните и современите дела. Моќната замисла на древните храмови, нивните размери и пропорции. Прекрасно избраните места и штедрото богатство на изведбата говори за исклучителната духовна творечка состојба на нивните творци. А малите размери, случајната местоположба, несигурната градба и оскудните украси ги прават најновите
тибетански храмови неуверливи. А и самите Тибетанци пред вас ги истакнуваат предностите на старинската изработка, или важноста на местото заради неговата древност. Едноставно, премногу очигледно се разликите во квалитетот на изработките.
Навистина, времето со неговата постојна работа украсува сé. Кога си претставивме колку од времето се облагородени старините на Италија, Шпанија, Холандија.Персиските трговци ги постилаат килимите под нозете на толпата на пазарот,
за да го добијат толку ценетиот изглед на антиквитет. Затоа, да му додадеме дел од
убавината на стариот Тибет за сметка на времето.
Освен тоа, изгледа дека мајсторството на поранешните уметници во Тибет
било поубаво и поизострено. Нивниот духовен стремеж им давал порив да излезат
далеку надвор од границите на официјалниот, механички канон. Великиот Далај
лама Петти, ја изградил Потала- единственото здание на Тибет што има врска со
сржта на животот. Исто така и некои Таши лами умееле да привлечат дарови. Сега,
кога во Тибет се вкоренил простотилакот, лицемерието, измамата и лагата, тој најпрво се одразило врз квалитетот на трудот и творештвото.
Интерсено е да се набљудува како внатрешните стимули на животот го прават квалитетот на производството и го палат или гаснат огнот на творештвото од
секоја креација на народот. Би можела да се напише историјата на народот според
спомениците на неговото творештво. Сега, по заминувањето на Таши лама, ограничени и механичко студени се и уметничките дела. Таа студена конвенционалност
не го привлекува посетителот и предизвикува сомнежи во однос на автентичноста
на самата тибетанска уметност.
Првите прикази на Буда во Тибет се добиени дури во VII век од Кина и Непал, т.е. од индиските традиции. До тогаш, Тибетанците, кои кинеските хроники ги
нарекуваат див народ, биле на нивото на кое денес се племињата Хорпа или Мишими. Тие племиња и ден-денес се хранат со сурово месо и носат една облека, додека
не изгние на нивниот грб. Целата литература за Учењето на Буда дошла од Индија
и Кина. Се чини дека тибетанските преводи од санскрит се површни и не пренесуваат многу од суштински поими проникнати од Ведите“.
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Елора- место во Индија прочуено по големиот број светилишта, 34 на број од различни религиихиндуистички, будустички, џаинистички, а исто и храмот Каиласанатха.
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Како што во Тибет живеел див народ и се хранеле со сурово месо, тоа било
и со сите Монголи. Тие од Источна Азија тргнале кон Запад во Кина итн.-биле само
ловци и рибари, само со крвна група 0. Околу 3.500 г.п.н.е. кај нив била создадена
и крвна група В која била/е за ловци и рибари- а без доволно хлороводна киселина.
„Дивината на Тибет буквално го копирала Учењето, донесено од културата
на соседите- Индија и Кина. Религиозните обреди и сопствената вообразеност го
направила Тибет недостапен за разбирањето на луѓето од надвор. Набљудувајќи ги
различните видови на ламаистичкото и народното творештво гледаме влијание на
формите од Индија или копија на ритуал од Кина. Ако кон тоа ја додадеме и персиско-монголската минијатура, со тоа ќе биде опишана целата тријада на влијание врз
уметноста на Тибет. Кој би можел да посочи нешто и да го нарече автентична тибетска творба ?
Се разбира, освен во Индија и Кина, Тибет има и многу подревно наследство. По карпите се наоѓаат цртежи од неолитот. Во бескрајната древност се крие
потеклото на Свастиката- знакот на Огнениот крст на животот. Од времето на најдревните преселби на народите во Тибет останале некои типични форми на творештво. Но, Тибетанците ја заборавиле уметноста на великите талкачи. Навистина,
мечевите од Тибет потсетуваат на мечевите од готските гробници. Ќе се сетите на
необичниот запис од хрониката на католичките мисионери за тоа дека местото каде
денес се наоѓа Ласа некогаш се викало Гота. Во месноста Доринг во Трансхималаите најдовме старинска тока со двоглав орел, слична на откритијата низ јужноруските степи и Северен Кавказ. Таму се најдени и древни гробници, потполно слични со гробниците во Алтај, од каде поминале Готите. Жените од таа област носат
украси за глава во вид на ‘кокошник’79, како во словенските земји во Европа. Исто
така, таму, на височина од 4500 метри, се пронајдени древни камени олтари, слични на сончевиот култ на друидите. Но, за тоа ќе зборуваме одделно и подробно, а
кога ние, полузамрзнати во Чунагрен, на шега го нарековме Тибет Земјата на Нибелунзите, бевме поблиску до вистината отколку што претпоставувавме“.
Значи, Белците во Кина биле пред Монголите со цртежи на карпи од неолитот, со древната Свастика. Таа била „знакот на Огнениот крст на животот“. Орелот
и двоглавиот орел бил на Белците. Името Готи го прифатиле и Татарите со својот
бог Асен...Тие своите војсководци ги закопувале со своите коњи- постојат разлики.
Да не се изуми, со Готите=Татарите заедно биле и Белците- со традиции на Белци.
Монголите не одгледувале кокошки- таа во исхрана не е подесна за крвна група В.
„Согледувајќи ги сите влијанија и преземања од другите, не е можно да се
говори за тибетански стил и тибетанска уметност. Поправилно е да се каже уметноста во Тибет. Тешко е да се пронајдат архитектурни, скулптурни или ликовни
споменици, кои не се груби имитации на суптилните творби во Индија и Кина.
Да не го заборавиме и техничкото влијание на Непал во Тибет. Самиот Непал не дал оригинални форми и е под влијанието на Индија. Непал не се истакнал
во сликарството, но добрите непалски леари и ковачи одамна и дале свој допринос
на техниката во Тибет.
Пред мене се две прекрасни слики од стариот Тибет. Слика на Буда, од која
во очи паѓа индиската техника и влијание. Другата- многу убава слика на Далај ла-
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Кокошник- женска капа во вид на висока дијадема во старата руска носија.
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ма Петти, со право наречен Велики. Таа потсетува на кинеска изработка и веројатно потекнува од Дерге80. Таква совршена слика сега не може да се сретне во Тибет.
Современата уметност во Тибет заглавила во механичката примена на туѓите форми. Традицијата на проникливата техника е истисната од безживотниот стил
и детското шкртање. Нискоквалитетните бои увезени во Тибет допринеле за падот
на квалитетот на изработката. Доколку некој дојде до заклучок дека во Тибет денес
нема уметност, ќе биде близу до вистината.
Изработката до толку станала механичка, што скоро сите слики се изработуваат по шаблони. А сé што е направено со рака е многу детски наивно. Ако го лишите ламата- иконописец од неговите готови шаблони, тој ќе стане беспомошен.
Интересно е да се проверат истите методи, кои се карактеристични за средновековниот икокопис, до неодамна употребнуван од професионалните иконописци во
Русија. Наблудувајќи ја работата на ламите-иконописци, ги препознав истите методи, како оние на руските занаетчии-иконописци. Штицата или платното се приготвува на истиот начин, исто така се приготвува и левкас, т.е. гипс врз лепило за
грундирање. На истиот начин подготвената штица или платно се мазни со школка
или се полира со рог. Се става копијата од шаблонот и се бои со многу тенки четки.
Разликата е само во тоа што руските иконописци ја покриваат иконата со специјален лак. Тие строго ја чуваат тајната на тој лак и се гордеат со трајноста на нивната
изработка. Тибетските иконописци, пак, не покажуваат интерес за подобриот квалитет на своето дело. Руските иконописци најчесто имаат ракописни упатства за
техниката, напишани со симболичен јазик- тајнопис. Таквите ракописи се чуваат во
семејството и се предаваат од татко на син. За такви записи во Тибет не сум чул.
Уште една сличност меѓу тибетските и руските иконописци. И едните и другите за
време на работата пеат свети песни. Многу често руските иконописци ја пеат молитвата за Јосафат- Царевич, без да знаат дека пеат за Благословениот Буда. Јосафат е извитоперено од Бодхисатва“.
Во никој случај пеењето Циганите од Индија не го донеле на Запад, туку тоа
било ведско пеење, што останало и во Русија. Ведите од Македонија се селеле кон
Исток во Индија,Север северно од Црно Море со реката Дунав а и низ цела Европа.
Па низ Европа секаде биле во употреба венетските руни, а имало и турски руни.
„Уште една работа го покажува влијанието на Кина врз уметноста на Тибет.
Најдобрите тибетски иконописци доаѓаат од Кама, најдобрите слики се одлеваат во
Дерге, таму е најдобрата. Самите Тибетанци признаваат дека не се во состојба да го
достигнат совршенството на кинеските производи. Махараџата на Сиким има една
серија од многу колоритни танки, слични на кинеските- нормало таа серија доаѓа
од Кама. Можат да се сретнат добри изведби во Таши Лунпо, како што прилега за
резиденција на духовниот водач на Тибет. Живеалиштето на триесет илјади лами
воопшто не е средиште на духовни и творечки постигнувања.
Се случуваат мноштво жални работи во иконописната дејност. Слатко ќе се
насмевнете на ограниченоста на ламите иконописци. Ќе го жалите тибескиот народ
кој живее многу тешко под денешната влада од Ласа.
Ни преостанува интересот кон симболиката на сликите. Тоа е многу поучно
да се набљудува. Во неа се зачувани многу заборавени окултни закони. Обрнете
внимание на сликањето на аурите, на магичните огледала, на смислата на кругови80

Дерге- област во Тибет. (Дерге=дер ге: ге=геа=зеа=зема=земја- во Пелагонија град Дерион, Р.И.)
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те на мандалата, на Норбу Ринпоче. Калачакра, како Атиша ја донел од Индија, се
копира без да се применува во животот. Не се живее со законите на животот. Законот на животот е преобратен во танц на смртта.
Простотилакот, лицемерното изопачување на Учењето не може повеќе да
продолжи. Тоа го разорува духот на народот. Од темнината излегува само темнина.
Изгледа ‘сé што паднало уште не се воздигнало’. Во иднината ќе има нов тибетски
народ, ново тибетско познание и нова тибетска уметност.
Не се забележуваат знаци на преродба во Тибет. Чудно е да се гледа таа замаеност на цела една земја- како мртов остров сред блескавите бранови на немирниот океан. Во историјата на човештвото имало моменти кога во војни, сред катастрофи се будела свеста. Цели светли епохи се создавани од такви духовни експлозии. Додека други стојат неподвижно голтајќи сурово месо, губејќи заби во скорбут
од нездрав живот и гинејќи во своите неискапени кожи, полни со паразити“.
Готите=Татарите како ловци биле облечени во кожи од изловени диви животни- Монголите немале домашни животни. Каде Готите низ Европа поминале, таму
денес се јаде коњско месо и други животни. Ова не важело за Белците, а и денес на
Балканот. Следи да се прават колбаси крвавици- за Белците крвта не била/е чисата.
Готите јаделе/голтале сурово месо. Токму затоа до денес се јаде недопечено месобивстек. Па тој бил само монголски татар-бифстек, но никако пелазгиски-бифстек.
„Во Тибет повторно им е забрането на граѓаните да си ги стрижат косите,
повторно да се облекуваат во долгите мантии и тибетско-кинеските обувки. Сите
тие нешта, се разбира, не се завештани од Благословениот Буда. Секое Учење бара
спознавање на своите можности и движење напред. Тие забрани покажуваат некаков механички поклон пред традицијата. Ќе се запрашаме: ‘На кои старини им се поклонувате ? Кој дедо сакате да го испочитувате ?’ Во таа ретроградност гледајте да
не стигнете до неартикулираните гласови на предисториски луѓе. Добра е традицијата и антиката, но не треба да и пречи на иднината. Ја сакаме и ја чуваме целата
убавина на минатото, но повторуваме: ‘Од чудесните камења на минатото соѕидајте ги скалилата на Иднината’. Од камењата да соѕидате величествени скалила кон
нова убавина и знаење. Што би се случило ако дозволиме смрт на минатото и забрана на иднината ? Тогаш творечката енергија на народот ќе се најде во ќор-сокак и
не ќе може да се предвиди каде потокот на животот ќе ги разруши наметнатите бариери.
Тибет ја присвоил духовната надмоќ над соседите. Но, и тие веќе растат во
своето големо сознание. Монголија се сеќава на своето славно минато, врие од експлозија на идеи во Кина. Во Индија се гледаат знаци на преродба во уметноста и
науката. Само Тибет повторно заостанува, а потоа повторно ќе превземе нечии надминати форми. Од каде сега Тибет ќе земе некое Учење ? Всушност, во текот на
ноќта во нашиот шатор дојде еден лама и почна да објаснува за обновување на целото Учење. Такви лами не живеат во Ласа, тие живеат на височините.
Од пустинската далечина доаѓа коњаник. Носи предупредување од непознати непријатели. Го кажа. Го наметна златниот кафтан и потона во жегата на пустината. Од каде си, гласнику ? Од каде е твојата насмевка ? Ќе минат само неколку
години и ќе се чујат моќните чекори на Владетелот- обновувачот на животот. Веќе
се забележуваат невидени појави и се сретнуваат необични луѓе. Се отвораат вратите на познанието и зрели плодови паѓаат од дрвото.
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Еве уште еден приказ на Шамбала- мандалата на Шамбала, во која оние што
знаат ќе видат навестување за тоа што се случува. Одговорот е идамот81, како знак
за моќта на стихијата, исто како и оној Таши лама, што ја напиша тајната книга
‘Патот кон Шамбала’. Во средината на сликата има круг од снежни планини. Се
гледаат три бели граници. Во центарот- нешто како долина со многу градби. Се разликуваат два дела со кули. На кулата е лично Тој, чијашто светлина ќе засјае во
предодреденото време. Долу- силна војска води победничка битка. Победа на духот
на големото поле на животот.
Знаеме дека низ цела Азија се очекува настапувањето на Новата Ера. Секој
го толкува тоа по свое, кој подобро, кој полошо, кој прекрасно, кој изопачено, но
сите говорат за еден и ист одреден термин. Особено впечатливо е да видиме такво
сознание на места каде што живиот човечки збор непосредно ја изразува мислата
што го вознемирува светот. Вреди да ја чуеш и да ја повториш. Татковината на Гесер кан- Ладак, сигурно знае дека времето за обвновување на светот веќе дошло.
Хотан ги помни знаците на древната ступа, што го најавуваат времето на Маитреја.
Калмиците во Карашахра го чекаат скорото појавување на Пехарот на Буда. На
Алтај, Оиротите се откажуваат од шаманизмот и составуваат нови молитви во очекување на Белиот Бурхан. Гласникот на Бурхан, добриот Оирот, веќе галопира низ
светот. Монголците ја помнат појавата на Владетелот на светот и подготвуваат дукханг на Шамбала. Во Чантанг го слават Гесер кан и ги бараат скриените граници
на Шамбала. Крај Брамапутра знаат за ашрамите на Махатмите и се сеќаваат на чудните Азари. Евреите го чекаат доаѓањето на Месијата. Муслиманите го очекуваат
Мунтазар. Во Исфахан веќе е оседлан белиот коњ. Христијаните- следбеници на
Свети Тома го очекуваат Судниот ден и носат на себе тајни знаци. Индијците знаат
за Калки Аватарот. А Кинезите на Нова година палат огнови пред ликот на Гесер
кан- владетелот на светот. Некој неупатен ќе запраша: Дали е вистина сето тоа ?
Дали не е преувеличено тоа ? Дали е потребно да ги прифаќаме тие застарени нешта како основа за иднината ?“
Се потврдува заедничка врска на Белци, со нивни Бриги со дативното у итн.
„Тоа значи дека тој што го прашува тоа никогаш не бил на Истокот. Ако сте
биле на тие места, ако сте поминале илјадници милји, ако сте контактирале со многу народи, тогаш ќе ја запознаете целата енергија на тие стремежи. Ќе разберете
зошто за тие свети појави се говори во тишината на вечерта, насамо, во тивок доверлив разговор. Зошто замолчуваат пред секој новодојденец. Ако пред гостинот продолжи беседата, ќе следува наклон. И добивате молчелив, полн со смисол наклон,
но не вие, туку Великиот Маитреја.
Шекар Ѕонг, 1928 г.“.
Само Белци=Белци. Токму тие каде што стигнале останале нивни традиции.
Традициите се доразвивале во ледено доба во Левантот...тие биле бригиски.
ПРЕВЕЗОТ НА СМРТТА
„Многубројни се превезите што ги покриваат страниците на историјата. Правта на живото покрива многу нешта...
81

Идам- тантаристчко божество-чувар,кое човек го избира за покровител и заштитник за целиот живот или при извршување на одредени обреди. При медитација адептот се идентифилува со идамот.
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‘Каде е добрата стара тетка, жената на Црвениот лама, која толку вредно си
ја вршеше работата, која толку тивко влегуваше во собата и исто толку тивко излегуваше ? Таа, којашто беше толку воздржана и го знаеше само тоа кое ѝ беше обврска да го знае ?’
‘Таа умре’.
‘Но, таа секогаш изгледаше здрава ! Таа никогаш не пиеше и не отстапуваше од правиот пат’.
‘Не, таа беше отруена !’
‘Но, како можеш толку рамнодушно да говориш за таков ужасен настан ?
Како се случи тоа ?’
‘Овде трујат многу луѓе. Тоа веќе не нé чуди. За тоа може да има многу причини. Веројатно знаеле повеќе отколку што треба. Или ненамерно предизвикала нечија омраза. Или веројатно доста често одела кај своите роднини’.
Затоа отровот лесно се прифаќа за причина за смртта на Исток.
Цај Хен Чен, нашиот стар Кинез, многу се вознемири кога нé поканија кај
амбанот82 на ручек. Тој ни даде еден куп совети и на крајот заклучи: ‘Најдобро е
воопшто да не јадете таму. Даотај е зол човек’.
‘Значи ти мислиш дека ќе не отруе ?’- прашавме ние.
‘Не го реков тоа, но преземете ги сите мерки на претпазливост. Дали знаете
дека кога гувернерот на провинцијата, моќниот Јан Дуту сакал да се ослободи од
некои роднини што му сметале, ги канел на ручек. Зад секој гостин поставувал почесна стража. Кога ќе завршел обедот, Дуту самиот стрелал во најблискиот роднина до него, а стражарите им ги сечеле главите на останатите’.
‘Дали е тоа истиот Дути, којшто сакајќи да се ослободи од непожелен чиновник, го испратил на почесна мисија. Кога чиновникот тргнал на пат, луѓето на Дуту го пречекале на пусто место и го задушиле на оригинален начин. Целиот го завиткале во хартија’.
‘Да знаете- продолжи Цај Хен Чен,- Дуту воопшто не се шегува. Тој може да
натера човек да признае сé. Еден од неговите најефикасни методи е- да провне коњско влакно од крајот на едното око, и истото да излезе на другиот крај. Потоа да почнат да го влечат човекот напред-назад. Затоа е најдобро да не јадете за време на
ручекот. Подобро е да кажете дека вашиот организам не ви дозволува да јадете храна на која не сте навикнале’.
И нашиот лама исто така нé посоветува: ‘Ќе се молам за вас, затоа што никогаш не знаеме што може да се случи на еден ручек’.
Тие локални луѓе знаат многу приказни за предавствата на одговорните лица. За да ги потврдат своите зборови тајно ќе ви покажат фотографија на распнатиот Титај, командант од висок ранг во Кашгар, кого предавнички го фатил во замка
суровиот даотај на Хотан. Многу приказни за измами и труења кружат низ старите
градови. (Титај=Титан, Р.И.)
Тибетанците научиле многу нешта за кинеските амбани. Виш тибетански
чиновник нé предупреди: ‘Кога ви нудат чај, бидете претпазливи. Во едно угледно
семејство ми понудија чај, но јас бев внимателен и забележав чудни меурчиња како
се издигаат кон површината на течноста. Случајно го познава отровот кој дава таков ефект и затоа не го испив, чајот’.
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Друг Тибетанец раскажуваше како еден од високите и угледни лами бил
отруен со храна која му ја понудиле со изјави на најдлабока почит. Но, штом ја пробал, осетил чуден вкус и не ја голтнал. Иако се разболел, сепак ја избегнал смртта.
Многубројни легенди раскажуваат за виши лами што биле отруени, па дури и во
историјата на Далај ламите такви случаи се спомнуваат повеќе пати. Разочарувачки
е да слушнеш какви работи им се припишуваат на ламите. Велат дека некои лами
по својата смрт стануваат заскитани духови, кои користејќи магесничка кама ги
убиваат невините луѓе.Прочуениот ‘роланг’ на Тибет,воскреснувањето на мртовци,
често е поврзано со имиња на лами.
Сé уште можат да се видат рушевините на оној манастир каде што, како што
велат, трупот оживеал и во својот бес убил осуммина монаси. После тоа манастирот бил напуштен.Велат дека мртовецот може да оживее ако му се зададе силен удар
на телото и од него истече голема количество на крв.
Можат да се сретнат најразлични толкувања на тие раскази, но и покрај тоа
тие се запишуваат и многу често се прераскажуваат.
Не само во Тибет, туку и во Непал се раскажуваат чудни приказни. Се зборува дека и до ден-денес при погребот на Махараџата, најстариот свештеник треба
да изеде парченце од телото на умрениот. И како награда тој добивал пристап до
највишите сфери на небесата“.
Белците не биле канибалисти- туку Темните.Црнци се обрезувале- не Белци.
„Паралелно со тие чудни обичаи може да се видат и различни предмети мајсторски направени за труење. На пример, кама и стрели со специјални тајни делови за отровот. Најпопуларниот предмет, користен во таква намена, се разбира е прстенот со тајна комора за отровот. Треба да ги спомнеме и отровните ткаенини.
Изгледа најчудното верување, што се среќава овде, е тоа дека оној кој ќе
отруе човек на висока положба, ќе ја добие целата среќа и привилегија на жртвата.
Од каде и како е можно да се роди таква изопачена идеја, невозможно е дури и да
се замисли. Покрај тоа, велат дека овде има цели семејтва кои собираат тајни рецепти за специјални отрови и ја имаа репутацијата на трујачи. Ако слушнете за луѓе
кои умреле од непознати болести, истражете дали тие биле отруени“.
Никола М. Николов пиши: „Мирољубивата и христијанска религиозна политика на Александар I е токму спротивна на онаа на фамилијата. Измирувањето на
двете цркви- католичката и источноправославната- би било страшен пораз за оние
чијашто религија го признава само Талмудот. Фатална грешка на Александар е што
ја потценува таа тајна семоќна организација. Истата грешка ја прават денес Американците како и Советскиот Сојуз. Александар I се дружи не само со христијани, туку исто така и со Евреи и Муслимани. По еден ручек во една еврејска синагога тој
се почуствувал лошо и на 1 декември 1825 година, по големи маку, умира. Лекарите установиле дека е отруен со познатиот отров кој бавно дејствува, ‘Аква тофана’ “. (За Антрополозите Семитете биле Црнци: еден бог, мит Адам и Ева..., Р.И.)
„Тибетанците најдобронамерно ви советуваат да бидете внимателни со храна во непознат дом. Треба да бидете многу препазливи. Понекогаш, како знак на
посебно внимание храната ви ја испраќаат дома. Навистина, на тие места постојано
треба да сте многу внимателни со храната, бидејќи освен отров можат да ви дадат и
расипани производи. Пченката и јачменот можат да бидат измешани со ситни камчиња и секакво ѓубре. Лебот е лошо испечен. Некои кинески конзервирани произ-

45
води се расипуваат или од спориот транспорт, или од лошата подготовка. Една иста
храна се користи на најверојатни начини. Простотилакот и чистотијата не одат заедно. Се сеќавам дека некои официјални лица не ја допреа храната за време на целата посета и на свечениот ручек. Се извинија дека не се чуствуваат добро. Изгледа
сакаа да си го продолжат својот живот, или пак си спомнуваа за некои случаи од
сопствената пракса. И јас се сеќавам, кога ни беа испратени подароци во храна, кога дури и најпростите луѓе сомничаво запрашаа: ‘Да не мислите да го јадете тоа ?’
Всушност тој физички отров не е ништо во споредба со ‘духовниот’ отров.
Секој слушнал за влијанието на хипнозата. Невозможно е да се контролираат влијанијата на лошата сила на волјата; сите видови ‘sunniums’ се засновани врз силата на
клетвите ‘Incantation’. Древните легенди за ‘терафим’83 се потврдуваат и во денешно време и се верува во приказни за магија и проклетство и за ‘смртоносното око’.
Тоа ‘психолошко’ убивање и повредување е подревно и пораспространето
од труењето. Јас, на пример, се сеќавам кога во еден разговор се убидуваше да го
убеди својот соговорник: ‘Зошто не користите хипнотизер за вашите планови ? Замислете си какви можности за напредок би имале !’ Другиот му одговари: ‘Ако повикам хипнозитер, тој прво ќе ме хипнотизира мене. И тогаш ќе треба да го правам
она што тој сака, а не тоа што сакам јас’ “.
Вештините магија, хипноза, медитација... биле на Белците-но не на Темните.
„Толку многу несовесни хипнотизери работат низ целата земја, испраќајќи
ги своите мисли во пространство. Во историјата се познати многу самохипнотизирани толпи, кои работеле со ентузијазам за вистинскиот напредок во името на општото добро. Но, има уште повеќе случаи кога самохипнотизираната толпа несвесно дејствува во името на уништувањето. Само целосно развиениот Дух може да
гарантира дека психичката сила ќе биде насочена кон високо творечка цел.
Кај жителите на Западот, чиишто очи забрзано лизгаат низ просторот, не се
гледа голема сила во неговиот поглед. Но, ако обрнете внимание на човечките погледи во различните земји на Азија, ќе ја забележите разликата во силата на влијанието на тој поглед... Тоа не е резулат на специјална обука, туку тоа е расна карактеристика. Како што зборуваше еден познат лекар: ‘Изгледа дека кристалот на
окото кај жителите на Истокот е некако поинаку наместен од нашиот’. Можете да
забележите дека жителите на Истокот многу побргу се сеќаваат на вашето лице, дури и по долго отсуство, за разлика од мнозинството жители на Западот. Интересно
е како по многу години обичните луѓе од Истокот веднаш нé распознаваат нас и
настаните поврзани со нас, иако од нашата претходна средба помина многу време.
Ако кон таа природна способност ја додадете специјалната обука и посебното усовршување на внатрешните сили во човекот, тогаш можете да си замислите со каков
силен апарат имате работа.
Пред некое време слушнав една приказна за Таши лама кога бил во посета
на Индија. Го прашале дали има некакви натприродни моќи, но тој само се насмевнал и не одговорил. По неколку моменти, на најголемо восхитување на сите присутни, потполно исчезнал. Во тоа време влегол нов гостин и видел чудна глетка.
Таши лама си седел на истото место каде што бил, а сите лутале наоколу барајќи го
! Слични приказни се раскажуваат и за други виши лами и индијски јогини. Како
потврда за силата на сугестијата ќе наведеме како пример магепсувањето на живо83

Терафим-предмет направен од глина, врз кој со одредена намера се насочува психичката енергија.
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тнитете и најмноги сведоштвата во случаевите со ‘смртоносното око’ кое може да
убие и тигар.
Во расказите за магесништвото, кои се шират по брегот на Малабар, ќе слушнеш за испраќањето на болест или смрт на непријателите. Но, наместо болест, почесто се појавува депресија и намалување на енергијата како резултат на дејствувањето врз нечија слаба волја. Неволно се сеќаваш за поговорката што си ја чул во
пустината. ‘Ако соговорникот тие е кривоглед и ти треба да станеш таков’.
Таа народна поговорка ја изразува неопходноста од претпазливост кон вашите сопатници.
Навистина, откако природната резерва на психичка енергија е исцрпена и
истрошена во извесен степен, тогаш го применуваат отровот, големиот сојузник на
лошата намера. Ќе чуете и приказни за човек отруен со отров што брзу дејствува, и
за друг што бавно дејствува. Во исто време се восхитуваме од огромното количество лековни билки и плодови по падините на Хамалаите. Кога гледаш како природата го нуди најдоброто за лекување и среќа на човекот, сите тие преданија за отрови и убиства изгледаат како темни призраци во мрачните ходници на рушевините.
Затоа чуствуваш дека психичката енергија подарена од древната мудрост, повторно
ќе биде насочена кон животот, а не кон смртта.
Зборуваат за приближување на Новата Ера на космичкиот Оган. Што ново
ќе донесе тој во нашата реалност ? Моќта на Огнот може да руши карпи и острови;
но каква благородна сила ќе биде привлечена од тој прочистувачки елемент ?
Во наше време пламенот на погребалните клади ги голтаат и несреќните
вдовици. По ѕидовоте во Кина читаме натписи: ‘На ова место се забрането да се задавуваат девојчина’. Тие факти од најблиското минато па дури и сегашност, ни разоткриваат многу непријатна слика. Но, сеќавајќи се на најлошото, ние често ги подигнуваме најсилните ѕидови кои го разделуваат лошото минато од благословената
иднина.
Познато е дека непријателите во своето самозаборавање ги доведуваат нештата до апсурд. Оној кој ја познава природата на своите непријатели, никогаш нема
да ги отруе, затоа што животот, ги открива токму лековитите плодови и билки и го
повикува човештвото кон просветително проучување и постојано истражување...
И нема да се срамиме да ги искажеме оние наши дела кои се знак на слабост.
Нема да има безмилосно осудување, туку акт предизвикан од космичката справедливост. Секоја слабост која веќе е осознаена, дава можност за усовршување. Темното исчезнува во темнината, а секое блеснување на светлината веќе е зрак на воскрснувањето.
Нагчу, 1927 г.“.
ОПСЕДНУВАЊЕ
„ ‘Не верувам во тоа што ми раскажувате за опседнувањето. Тоа можеби е
само проекција на потсвеста. Нели паметиме сé што сме слушнале, прочитале и виделе во текот на целиот живот ? Потоа го забораваме, но во нашиот мозок тие факти се складираат и подоцна неочекувано излегуваат на површина. Тогаш тие ни се
чинат сосема непознати’.
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Така ми зборуваше еден пријател во Урге. Како владино лице, тој го сметаше скептицизмот за висок знак на достоинство.
Никогаш не треба да настојуваме, ниту дури да пробаме да убедуваме. Често
е неопходно само да го привлечуваме вниманието на другиот кон некој незначителен случај, а стрелката на семафорот ќе ја промени целата насока на неговиот живот. Според тоа, без да му се наметнуваме, нашиот пријател научи за неколку случаи во кои опседнувањето беше основната тема. Му беше кажано за тибетскиот ‘роланг’- воскреснување на мртвите. Се разбира, нашиот скептик само ги крена рамениците, сметаше дека е под неговото достоинство да говори за тоа.
Му кажавме за еден случај во САД, каде една интелектуалка на висока позиција тврдеше дека нејзиниот покоен вереник овладеал со неа и го управувал целиот нејзин живот, давајќи ѝ совети и заповеди. Навистина опседнувачот толку се
разликуваше од нејзината сопствена свест, што кај неа предизвикуваше не само душевно нерасположение, туку и физичка болка.
Нашиот скептик одговори дека такви ‘опседнати’ веројатно ќе се најдат и во
нашите психијатриски установи и дека во судската пракса такви случаи на неодговорна свест се добро познати. Тоа ни најмалку не го убеди. Тогаш му објаснивме
дека според зборовите на еден Кинез, даотајот на Хотан бил опседнат од Титај, кого тој самиот го убил. Нашиот Кинез забележал дека убиецот добил некои карактеристични навики на покојниот, па дури и неговото лице значително се променило
за кратко време.
Скептикот повторно само ги крена рамењата.
Минаа неколку денови. Една вечер нашиот скептик дојде да нé посети, но
изгледаше многу чудно. Беше очигледно дека беше збунет и како да бараше начин
да го искаже тоа. На крајот воскликна: ‘Кога ви ги слушам приказните- и ете, започнуваат да се случуваат секакви чудни нешта. По последниот наш разговор за
‘опседанатите’, како што ги нарекувате, поминав кај Кинезот- фотограф. Оженет е
за проста Бурјатка, потполно неписмена. Ги познавам одамна. Забележав дека Кинезот е доста потиштен, некаков изменет и затоа го запрашав да не е болен. ‘Не- рече тој, - јас сум во ред, но жемна ми е лошо. Не знам како да ја лекувам. Од пред
некое време започна да кажува чудни нешта ! Рече дека некој ја опседнал- не еден,
туку двајца истовремено. Едниот од нив се удавил, а другиот умрел од пијанство.
Знам дека има многу такви случаи кај нас во Кина слични на нив’.
Го замолив да ја повика жена си. Таа влезе. Отсекогаш била ситна и нежна,
но сега изгледаше уште поситничка. Знаете, таа е многу проста, потполно неписмена. Кога влезе таа, мажот ѝ излезе. Ја запрашав.
‘Дали ќе испиете чај со мене ?’
‘Не- одговори таа, - тој ми забранува да пијам чај со вас, затоа што вие не
верувате и ми посакувате зло’.
‘Кој ти забранува ?’- ја запрашав.
‘Па тој, Германецот’.
‘Каков Германец ? Кажи ми од каде е тој ?’
‘Добро- продолжи таа, - едниот е Адолф, а другиот Феликс. Тие се во мене
веќе три седмици !’
‘Од каде се тие ?’- запрашав јас.
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‘Пред извесно време- започна таа- еден човек дојде кај мажот ми да си ги земе снимките. Тоа беше еден дебел Германец, можеби сте го виделе низ улиците,
имаше некаква работа во тука. Тие двајцата беа со него. Тој си замина, но оние двајца останаа и започнаа да ме задеваат. Едниот од нив, Адолф, по војната станал носач во Владивосток. Се удавил со чамец во морето. Другиот- Феликс- исто е Германец и тој постојано пиел и ужасно пцуел ! Тие се скараа’ “.
Во потполност пренесувам сé: следи и несовпаѓање на Белци со Монголи.
„И така таа продолжи да ми раскажува што ја терало да прави, како тие ја
принудувале да јаде многу месо, особено недопечено, затоа што го сакале со крв. Ја
терале да пие и вино, затоа што многу им се допаѓало. Еден од нив, пијаницата, сега постојано ја наговарал да се обеси или да си го пререже гркланот и тогаш ќе можеле за сé да ѝ помогнат.
Бурјатката ми раскажа сé што ѝ говореле двајцата. Изгледа дека тие многу
патувале со бродови, особено едниот. Можеби бил морнар. Замислете, таа ми даде
имиња и описи на градови за кои воопшто нема поим. Кога зборуваше за бродовите
употребуваше такви термини какви што знае само човек на кого бродот му е дом.
Многу зборови таа не можеше да ги објасни кога продолжував да ја испитувам, но
тврдеше дека ги слушнала од нив. Да, си признавам, си заминав од кај Кинезот
многу збунет. Такви нешта за прв пат слушнав со свои сопствени уши и тоа се совпаѓа со она што ми го кажавте вие.
Признавам, имав чудна желба повторно да ги посетам тие луѓе и затоа денес
отидов кај нив по втор пат. Кога го запрашав Кинезот за неговата жена, тој ги крена
рацете во очај и кажа дека нештата се влошија. Штом запрашав дали можам да ја
видам жена му, таа влезе во собата. ‘Не можам да бидам овде со вас- ми рече таа,
-тие ми забрануваат; велат дека сакате да ме повредите. Сакаат да сум среќна, но
вие ќе расипете сé. Тоа е затоа што познавате луѓе кои можат да ги истерат од мене’. Потоа таа излезе од собата, а мажот ѝ ги рашири рацете и промрмори: ‘Лошо,
навистина многу лошо. Нашиот дом се руши’.
Вие знаете дека сум човек на законот и затоа сакам сé да биде веродостојно.
Признавам дека не верував во она што ми го раскажавте последниот пат, затоа што
никогаш порано во мојот живот не ми се случило такво нешто.Но, откако самиот го
слушнав и го видов тоа, веќе не се сомневам, затоа што таа жена ја познавам одамна, а сега таа ми дава сосем друг впечаток. Таа не зборува глупости, како што е
случај при одземеност, со какви често сум имал работа во својата пракса. Не, овде
јасно гледам нешто туѓо, несвојствено за неа, со посебна карактеристична психологија. Кога таа ги повторува фразите кажани од морнарот, може точно да се почуствува јазикот на морнарот и тоа морнар од денешно време. Исто е и со говорот на
другиот, пијаницата, тоа е сигурно еден од несреќниците кога војната го зафрлила
во далечните сибирски земји.
Меѓу другото- видливо збунет запраша скептикот, -што треба да се направи
за да се ослободи човек од такво опседнување ? Затоа што кога таа напомнува за
некого, знам дека говори за вас.
Смеејќи се му дофрлив на скептикот дека иако сме ги замениле улогите, тој
сигурно ќе се насмее ако му кажам дека во такви случаи на опседнатост се ставаат
парчиња сурово месо со крв на масата, а потоа се истура алкохолен напиток со силен мирис низ целата соба. Потоа сите треба да излезат од куќата, а опседнатиот чо-
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век не треба никогаш да се врати таму. Се разбира, можат да се користат и други
методи.
Таа ме потсети на една епизода што се случи во Америка, при едни мои сериозни расправии со духовите. Ме замолија да разгледам слики насликани од една
опседната жена. Таа жена до тогаш немаше ништо заедничко со уметноста и немаше земено четка во рака. Видов серија чудни слики, насликани со различни техники и со различна рака.
На едно и исто платно можеше да се види карактеристичната техника на француските импресионалисти и паралелно со таа јасната техника на јапонскиот цртеж. Таму имаше и египетски храмови со очигледно влијание на германскиот романтизам. Затоа ѝ реков на сликарката дека ми е чудно што толку различни стилови
се претставени заедно на едно исто платно, без никаква координација. Но, сликарката одговори дека сликите не случајно се создадени на таков начин, бидејќи духовите што ја раководат припаѓаат на наразлични националности“.
Белците биле еден народ, кои по Потопот од Левантот се населиле на соседните простори (Египет, Арапски Полуостров и Балканот). Преселбите продолжиле
во Централна Азија сé до Јапонија- дури со флотата на Александар Македонски во
Америка- од западна страна каде тие создале свои населба.Таму била пченката итн.
Во прилог се Македонците во Пакистан- за време на Александар Македонски. Тие како Бриги таму граделе само бригиски куќи, кои ги нема во таа околина.
„Потоа јас забележав дека таквата мешавина на стилови не ја прави сликата
комплетна. Сликарката долго размислуваше и потоа оштро рече: ‘Тие сметаат дека
е многу убаво !’ Бев упорен во своето мислење, но духовите на многу груб и оштар
начин настојуваа сликата да остане таква каква што е. Така започна кавга со духовите која продолжи доста енергично.
‘Не знам ништо за вашиот американски случај- ме прекина скептикот, -но
после сé она што го видов и слушнав, сметам дека е потполно возможно. Но, не сакам да ја оставам Бурјатката во нејзината сегашна состојба. Мислам повторно да
одам таму и да се обидам да превземам некакви мерки’.
Се обидов да му ја објаснам на скептикот дека со неговото потполно непознавање на предметот, тој може на жената да ѝ предизвика само зло, и дека може
лесно да ја натера да се самобивие, или да преземе друга крајна мерка. На крајот
ние потполно ги променивме улогите. Се мачев да го разубедам мојот пријател од
сите понатамошни посети кај Кинезот, а тој цело време, како пијаница кој го намирисува виното, започна да измислува поводи за да продолжи со таа авантура. Чудно беше да се гледа како стариот правник, до неодамна толку уравнотежен,се обидуваше на секакви начини да се оправда и да докаже за неопходноста од понатамоните посети кај Кинезот. Нормално, тој не забораваше на кутрата наука. Требало да
ги продолжи своите обиди во името на науката ! И токму во името на науката требало човештвото да биде заштитено. Значи, во него одеднаш се разбуди инстинктот
за познание на невидливите светови.
Жената на скептикот, која и порано ме подржуваше, сега настојуваше на секаков начин да го отргне својот сопруг од таа намера. Последните денови тој говореше само за Бурјатката и Германците. Најпосле, доскорашниот скептик даде ветување дека ќе ја остави таа работа, откако му посочив дека ако погледне наоколу ќе
најде многу поважни нешта.
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Заминувајќи си, тој ми предложи да го придружувам кај една монголска магесница: ‘Дали знаете дека тоа е истата жена која што му го претскажа на Унгерн84
денот на неговата смрт и целосно неговата иднина, којашто точно се исполни. Таа
живее недалеку од овде’.
Јас ја одбив посетата кај магесницата, но се зачудив зошто скептикот не отиде кај неа сам !
Како што често се случува, необичиот разговор не е можно само така да се
прекине. Штом скептикот го напушти нашиот дом дојдоа двајца посетител. Едниот
од нив, локален Монголец, беше високообразован и живееше во странство. Другиот, поранешен офицер, служел за време на војната. Започнавме да разговараме за
сосема други работи. Монголецот зборуваше за природните богатства на Монголија, каде што во потоци нафтата тече низ пустината и каде што реките носат неисцрпни резерви злато.
Потоа, опишувајќи ги златоносните места, додаде со истиот раскажувачки
тон: ‘А убиените Кинези не нé оставаа да спиеме,додека бевме во рударските окна’.
‘Како така мртвите Кинези, убиени за време на бунтовите после војната и
револуцијата’.
‘Слушајте, како луѓе, одамна убиени, да не ви даваат да спиете ?’
‘Тие лутаа наоколу, разговараа, ја тресеа пепелта од своите лулиња и постоано правеа врева’.
‘Вие сигурно се шегувате’.
‘Не- следеше сериозен одговор, -не ги гледавме, но ги слушавме целата ноќ.
Многу од нив се убиени таму и тоа ненадејно, како што велат. Тие отишле безгрижно да спијат, не очекувале напад. Секогаш е така, луѓето,кои се ненадејно убиени,
не се одвојуваат од своите секојдневни навики. Кинезите со особено приврзани кон
нив. Тие си ја сакаат својата земја и своите домови. А кога луѓето се приврзани кон
своите земни добра, секогаш им е тешко да ги остават’. Така сориозно говореше
Монголецот.
Офицерот, кој до тогаш молчеше, додаде: ‘Да, тоа често се случува со Кинезите. Во Мукден има стара куќа во која што никој не сака да живее. Таму е убиен
еден Кинез и никому не му дава мир. Секоја ноќ тој вришти, како повторно да го
убиваат. Решивме да го провериме тој звук и веднаш отидовме таму, останавме да
ноќеваме. Околу еден часот по полноќ забележавме светлосна сфера, која се спушташе по скалите од горниот кат. Тоа беше доволно и ние отидовме.
Се сеќавам и по друг настан, што се случи за време на војната кај границата
со Прусија. Целиот штаб остана да ноќева во мала куќичка. На сред ноќ одеднаш
сите се разбудивме истовремено, секој викаше нешто за некакви коњи. Еден викаше: ‘Кој ги донесе коњите овде ?’ Друг: ‘Гледајте како трчаат !’ Јас исто така се
разбудив и во темнината веднаш до мене видов неколку коњи, кои галопираа крај
мене како да беа уплашени од нешто... Стражата надвор ништо не чу. Но, изутрината откривме дека нашите коњи беа разнесени од непријателски проектил’.
Монголецот живна и потврди: ‘И јас исто така сум слушнал за невидливи
животни. Тоа беше во шаторот на нашиот шаман-магесник. Шаманот ги повикува84

Барон Унгерн фон Штернберг (1886-1921)- Австриец по потекло, заминал во Монголија каде учествувал во борбата против Кинезите. Имал голем углед кај монголскиот народ така што бил сметан
за отелотворение на Богот на војната.
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ше нижите елементарни сили и сите ние слушнавме галоп и ’ржење на цело крдо
коњи, чувме летање на јато орли и с’скање на многу змии токму внатре во
шаторот ... Добро е да поразговараме со нашиот министер за одбрана. Тој е добар
раскажув-ач и би можел да ни раскаже безброј такви необични случки’.
‘А зошто мислите дека се необични ?’
‘Затоа што сум навикнат да мислам дека на странците сите наши вообичаени настани им се многу чудни...’
Улан Батор Хото, 1927 г.“.
Во Битола, до баирското училиште, имаше скршена џамија, за чии духови се
говореше дека редовно се слушаат.Исто така, таква имаше и во центарот на Битола,
која повеќепати беше преправана од црква во џамија...Сите џамии се подигнати врз
цркви со убиени свештеници...- ваква беше и џамијата до уредот, која беше рушена
околу 1953 година. Кога врз нив се подигнале живеалишта, тоа изчезнало.Значи, во
народот останале преданијата на зулумите на исламот, а со нивното рушење сé тоа
изчезнало.Следи сите џамии како цркви со свои жртви оставиле мноштво сеќавања.
ВОЖДОТ
„Ова е преданието за Џингис кан, вождот Темуџин
Го родила Џингисхана нељубената женаи станал Џингис кан недраг син на татка.
Татко му го пратил во далечна покраина.
Собрал Џингис крај себе и други несакани.
Недобар живот живеел Џингис кан.
Грабал оружје и заложници, одел на лов.
Ништо не чинело за Џингис.
Кога со кумис85 се опијанил Џингис,
со другари се фатил на заклетва смртна,
никој да не се откаже од него.
Тогаш изделкал брза-стрела Џингис.
На слугите наредил коњи да оседлаат.
Но коњи тргнале сите негови луѓе.
Започнал што си замислил Џингис кан.
Ете го Џингис во степата кај стигнал,
пристигнал канот кај крдата свои,
одненадеж пуштил брза-стрела Џингис,
ја пуштил во најдобриот свој коњ- брзоног.
А за Татарите коњот е светост.
Некои се уплашиле коњ да застрелаат.
Главите им ги отсекле.
И повторно стрелал во степата Џингис кан.
85

Кумис- млечнокисел напиток од млеко од кобила.
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Одеднаш ја пуштил стрелата во жената своја.
Но не сите истрелале стрели по него.
На тие што се исплашиле, главите им ги отсекле.
Започнала дружината да се плаши од Џингис,
но сите ги бил обврзал со смртен залог.
Јунак бил Џингис кан !
Пристигнал Џингис при татковите крда.
Пуштил брза-стрела во татковиот коњ.
Сите другари ги пуштиле своите.
Така придобил за делото си другари свои,
ги испитал Џингис своите луѓе.
Не го сакале, а се плашеле од Џингис.
Таков бил јанак !
Одеднаш го започнал големото дело Џингис.
Тргнал кон логорот на татка си.
И пуштил брза-стрела во татка си.
Сите другари Џингисови ги пуштиле своите.
Го убил стариот кан целиот народ !
Станал Џингис, кан на Големата Орда !
Таков јунак бил Џингис кан !
Се расрдиле на Џингис кан Соседните племиња,
се заканувале на момчето Соседните племиња.
Испратиле лут пратеник
да им ги врати крдата со најдобри коњи,
да им го врати најдоброто оружје,
да им ги врати сите богатства- кански.
Се поклонил Џингис кан на пратеникот.
Го повикал Џингис на совет своите луѓе.
се заџагориле советниците,
барале: ‘Оди, војувај со Соседното племе’.
Ги избркал Џингис тие советници,
Кажал: ‘Нема да војувам за коњи’.
И сé им вратил на соседните канови.
Таков итар бил Џингис кан.
Многу се направиле важни кановите од Соседното племе.
Барале: ‘На сите да му ги испрати канските жени’.
Заџагориле советниците на Џингис кана,
Ги жалеле жените кански и се заканувале со војна.
И пак ги избркал Џингис кан советниците,
и ги испратил кај Соседното племе сите свои жени.
Таков бил итар Џингис кан.
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Почнале претерано да се воздигнуваат
кановите на Соседното племе,
луѓето Џингисови ги нарекле плашлчивци,
навредливо ги куделе воините од Гелемата Орда.
И со својата гордост ја тргнале стражата од границата,
се забавувале кановите со нови жени,
и јавале на туѓи коњи,
и злоба растела во Големата Орда.
Одеднаш среде ноќ станал Џингис кан,
заповедал на Ордите да ги јавне коњите по него.
Одеднаш ги нападнал Џингис кан
кановите на Соседното племе.
Ја пленил целата орда.
Си вратил богатства, коњи и оружје,
си ги вратил сите жени,
некои и негибнати.
Ја славеле победата Џингисова светниците,
и кажал Џингис на најголемиот свој син Октај:
‘Умеј да ги направиш луѓето горделиви
и гордоста ќе ги направи глупави,
и тогаш ќе ги завладееш’.
Го славеле канот во целата Голема Орда.
Јуначиште бил Џингис кан !
Составил Џингис Устав вечен на Ордата:
‘Кој што завидува за жена- отсечи му ја главата !
Кој што изрекува клевета- отсечи му ја главата !
Кој што одзема имот- отсечи му ја главата.
Кој што убива мирен човек- отсечи му ја главата.
Побегнал кај непријателите- отсечи му ја главата.
Одредил Џингис кан секому казна.
Наскоро името Џингисово насекаде го славеле,
сите кнезови од Џингис се плашеле,
како никогаш се зајакнала Големата Орда,
се опкружиле со многу жени,
во свила се облекле,
почнале стако да јадат и пијат.
Секогаш е јунак Џингис кан.
Надалеку гледал Џингис кан.
Им наредил на другарите свои:
соблечете ги свилените облеки,
се поболевте од гозби слатки.
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Нека народот по стари пие млеко,
нека носи облеки од кожа.
Нека не се разгалува Големата Орда !
Каков јунак бил Џингис кан !
Готова за бој секогаш била Големата Орда,
и Џингис ненадејно тргнал со Ордата во степа,
ги покорил целите степи туркменски,
ги презел сите пустини монголски,
ја покорил цела Кина и Тибет,
завладеал со земјите од Црвено море до Касписко.
Ете каков бил Џингис кан Темуџин !
Запленил Јаси, Обези и Половци,
Турки, Косоги, Хазари,
Алани, Јатваги разбил и изгониул.
Триесет народи и триесет кнезови
Обложил Џингис со налози за данок.
Ја згромил земјата руска, царот го заплашил,
Темуџин Џингис кан таков јунак бил.
1904 г.“.
Имињат биле тн.словенски: џин=џин по моќ, а Монголите биле ниски- мали.
Следи родот на Готите да бил Амал: Каков е тој ? А мал ! Имало дрога=драга=дража,во Перу со неа била омамата,каде дошле Македонците. Дрогата амала се давала:
Каква е количината ? А мала ! Индијанците не го познавале коњот. Монголскиот
бил бригиски. Бидејќи Пастув=Посејдон, Бригите до денес не јадат коњско млеко и
непијат коњско млеко (кумис). Ова важело и за говедското, оти Бик=Зевс. Бригите
научиле да го јадат говедското месо и млеко од Монголите. А вакви биле и Готите.
ЛАКШМИ ПОБЕДНИЧКАТА
„На Исток од планината Зент Лхамо, во светлата градина живее нежната Лакшми, божицата на среќата. Таа непрекинато ги украсува своите седум вела на
успокојувањето- тоа го знаат сите луѓе. Сите ја почитуваат божицата Лакшми.
Се плашат луѓето од сестра ѝ Сива Тандава, божицата на нарушувањето. Таа
е страшна и зла, и носи несреќа.
Но, ете, пристигнува Сива Тандава од далечните планини. Злобницата дошла право во живеалиштето на Лакшми. Тивко се приближила злобната божица и со
тивок глас ја повикала Лакшми.
Ги оставила нежната Лакшми своите драгоцени велови и тргнала кон гласот.
А по неа оделе убави девојки, сите со бујна убава става.
Оди Лакшим со откриено тело. Очите ѝ се многу големи. Косите- многу темни. Гривните на Лакшми- златни. Ѓерданот- од бисери. Ноктите- килибарни. На
градите, рамената, а и по стомакот до нозете се разлеваат мириси од специјални треви.
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Лакшми и нејзините девојки се многу чисти, искапени, како скулптурите на
храмот во Абента после летна бура“.
Санкртиски јазик бил венетски=тн.словенски. Токму затоа е само Абенда=а
бенда=венда=венеда=венета, а и Сива=сива со Тандава=та н дава, надава итн.
„Сите добри суштества се преплашиле при прегледот на страшната Сива Тандава. Таа е многу ужасна дури и кога е најсмирена. Од кучешката муцка и стрчат
волчју заби. Телото ѝ е многу црвено и непристојно обраснето со влакна, затоа е
непријатна за гледање.
Дури ни гривните од црвени рубини не можеле да ја разубаватСива Тандава.
Злата Сива рекла:
- Слава на тебе, о, Лакшми, добрата мила моја ! Многу среќа и благосостојба
си создала. Многу вредно си работел. Си изградила градови и куќи. Си ги украсила
со злато храмовите. Си ја расцветала Земјата во градини. Ти самата си мила убавина !
- Ти си ги направила богатите и бедните. Си уредила мирна трговија. Си уредила добри врски меѓу луѓето. Си измислила радосни почести за луѓето, си ги наполнила нивните души со пројатност и гордост. Ти си благородна.
- Твоите девојки се меки и слатки. Момчињата- здрави и силни.Луѓето со радост творат на себе слични. Го заборавиле лошото. Слава на тебе !
Спокојно ја гледаш човечката слава и малку ти останало да поправиш. Се
плашам дека без труд и грижи ќе ти закржлави телото и на него ќе умрат скапоцените бисери. Ќе ти се покрие лицето со лој, а твоите прекрасни очи на кравји ќе
заличат.
- Тогаш луѓето ќе заборават да ти принесуваат пријатни жртви. Не ќе можеш
повеќе да си најдеш верни работнички. И ќе ти се заплеткаат сите свои свети везови“.
Се говори за „очи на кравји“ и „луѓето ќе заборават да ти принесуваат пријатни жртви“. Темните немале крави и не жртвувале за боговите. Пак, центар на говедарството била и останала бригиска Пелагонија со својот коњарски Пелистер.
„-Се загрижив за тебе, мила моја Лакшим. Ти смисли една работа. Нели сме
си блиски, затоа ми е мачно бавното трошење на времето. Ајде да го разрушиме целото човечко создание. Ајде да ги уништиме човечките радости.
- Искини ги своите седум вела на успокојувањето, израдувај ме и јас веднаш
ќе ги извршам моите дела. И ти потоа ќе ги растрчаш полна со грижи и работи, одново ќе извезеш уште поубави велови.
- Луѓето повторно со благородност ќе ги примат твоите дарови. Ќе измислиш толку многу грижи и желби, што дури и најглупавиот ќе се почуствува умен и
важен. Веќе ги гледам солзите радосници на луѓето, принесени кон тебе...
- Размисли, Лакшми, мила моја ! Моите предлози се многу корисни за тебе,
а за мене- сестра ти- радосни !
Многу е итра Сива Тандава ! Замислете само што ѝ паднало на ум !
Но, Лакшми само замавна со раката и ги отфрли злобните замисли на Сива
Тандава. Тогаш повторно пристапи злата богиња, размафта со рацете и заштрака со
забите.
Лакшми ги отфрли сите предлози на Сива Тандава и рече:

56
- Нема да ги искинам моите велови, за твојата радост и жал човечка. Со тенка коприна ќе го успокојам човечкиот род. Ќе соберам одлични мајсторки, сите од
видни семејства. Ќе извезам на веловите нови знаци, најубави, најбогати, најсвети.
И со тие знаци, со најубави слики на животни и птици, ќе ги пренесам моите добрини кон огништата на луѓето.
Така одлучи Лакшми. Сива Тандава сега го чека бавното разрушување на
времето. Во својот безмерен гнев, таа понекогаш ја растресува земјата и тогаш гинат многу луѓе. Не успева секогаш Лакшми да ги префрли своите велови на успокоението и крај телото на загинатите повторно се собираат луѓето.
Добрата Лакшми ги украсува своите нови велови со нови свети знаци. И од
Космосот таа го пали новиот Оган.
1908 г.“.
Веќе се истакна: „Космичкиот Оган повторно се приближува кон Земјата“.

ЗАКОПАНОТО БОГАТСТВО
„Мнозина древни патници ги разнесле своите блага низ ненаселените сибирски простори. Многу племиња како бескраен поток ја минувале земјата на Монголија,Минусинкс и Алтај.А во Алтај се сеќавале на повикот на другите далечни планини и одново тргнувале напред, не броеле ни дни, ни години, ни векови во своите
патувања.
Во сеќавањето на луѓето се зачувани светите легенди за реликвиите на тие
угледни патници. А фантазијата ги украсила со прекрасни украси.
О, тие закопани богатства ! Колку стремежи се насочени кон нив ! Тоа не е
само страсна желба да станеш сопственик на богатството. Туку е вечниот стремеж
кон тајните на земјата.
Многу ракописи поминале низ човечките раце. Патувачки пејачи, поети, монаси и просјаци донесле чудни сказни, напишани на оригинален таен јазик. А
зошто и самите тие не ги пронашле тие богатства ? О, тие секогаш ќе имаат оправдување: тајниот јазик треба да биде разрешен...
Одвреме-навреме ќе го ѕирнете тоа чудно писмо на пожолтените листови, со
искинати краеви од долгата употреба. Низ многу села и домови поминале таквите
списи.Тие се напишани со старински ракопис, понекогаш со необични криви линии
и орнаменти, исто како во старите молитвени книги. Навистина не е лесно да се дешифрираат тие тешко видливи знаци. Многумина се обидувале да ги следат упатствата. Точно е дека некои места се правилно посочени. Некои типични детали се
означени. Но, не се знае дали се најдени богатства на тие места. Дали точните инструкции се скриени, дали среќниците кои го откриле местото имале причини да
молчат. Од најдревни времиња биле разграбувани старите могили и гробници. Се
знае дека луѓето кои живееле во време на закопот го извршиле тоа скверавање. Изгледа дека осквернувачите добро ги знаеле сите приоди и тунели кон местата на
закопување. Стариот обичај да се убиваат сите извршители на закопот, не бил без
одредени причини. Но, сега нема да говорам за тоа, туку за богатствата, за богатствата чие што потекло и судбина се толку таиинсвени. Зборувам за вистински богатства !
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Да си спомнеме за величествените погреби на могилите под огромни златни
плочи. Колку ли од нив се разграбени ! Се сеќавам како во степите, едно овчарче на
падината од ридчето забележа златна искра. Тоа го провлече неговото внимание и
за тоа беше праведно наградено. Овчарчето најде околу 90 килограми злато во облик на дрвени садови.
Ајде да ѕирнеме како се посочени богатствата во книгата за трагачи по богатства: ‘Од Црвеното поле ќе тргнеш кон зимски изгрев. Следи го тој пат додека не
видиш надграбна могила. Искачи се на могилата, заврти се налево и оди до Црвениот поток. Потоа оди нагоре покрај потокот додека не видиш огромен сив камен.
Ќе го поминеш каменот и потоа оди по патеката додека не стигнеш до дупка зарастена со мов. Треба да знаеш дека чудни непознати луѓе таму закопале пет големи
парчиња злато...’
‘Во еленовата гора стои огромна елка. Елката таму не е случајна. Оној кој
бара на неа ќе најде рецки. Застани со грбот кон рецките и оди право низ калта. Кога ќе поминеш, ќе видиш каменесто место. Таму има два камења поголеми од другите. Застани меѓу нив на средината и одброи кон пролетен залез четириесет чекори. Та е закопано големо грне со злато уште од времето на царот Грозни’.
Еве едно уште поубаво:
‘На река Переснаја најди го бродот кој се вика Кнежевски. Од тој брод оди
повторно кон пролетниот залез. А кога ќе изодиш 300 чекори, заврти се за пола. И
оди 30 чекори надесно. Таму има стар ров. Зад ровот ќе видиш голем трупец. Таму
е закопано големо богатство. Златни монети и различни златни предмети. Нема да
можеш да го доброиш целото тоа злато. Тоа богатство било закопано за време на
монголското пустошење...
Исто така убаво богатство:
‘На самиот брег на Иртиш ќе најдеш античка рушевина. Во нив има стар параклис. Зад него ќе видиш стари гробишта. Сред гробовите мала могила. Под могилата, велат старите луѓе, има длабок подземен тунел. Тој тунел води до пештера во
која ќе најдеш невидено богатство. За тоа место има стар запис во Софискиот синод. Самиот митрополит еднаш во годината дозволува да го читаат оние што се дојдени за тоа’.
А сега ќе ви го кажам најтешкото:
‘Тоа богатство било закопано со смртна клетва. Ако се решиш да тргнеш по
него, ќе имаш главоболка и голема душевна мака. На полноќ ќе слушаш ужасни
гласови. Камбана ќе бие над тебе, како на погреб. Но, ако ги надминеш смртните
ужаси, ако срцето го надвладеал секој страв, тогаш ќе имаш добивка.
Местото се вика Велика Грива. Таму од планината тече златен поток, а во
него ограбувачите потопиле неброено количество злато. Велат дека душите на поранешните сопственици на златото се претвориле во птици. Кога ќе го слушнеш
цр-цорењето на птиците и здогледаш местото, затвори си ги ушите и погледни во
по-токот. Ако забележиш дека не гледаш сам, не се тревожи. На дното ќе видиш
голе-ма плоча. На таа плоча е зацврстена железна алка. А врз неа од планините тече
вода и од брановите на водата изгледа како таа плоча да трепери, а алката
изчезнува. Не се обеспокојувај, туку почни да ја кажуваш молитвата за света
Богородица. А потоа речи: ‘Сé моќна ! На твојата наметка се вткаени сите лековити
билки ! Биди ми-лостива ! Испрати ми ја од нив тревката на силата !’
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И тогаш ќе дознаеш како да успееш. Ако сфатиш како да ја разделиш водата
од земјата, како да ја откопаш магепсаната плоча и успееш навреме да ја фатиш алката, тогаш успехот ти е неизбежен !’
Многу богатства се насекаде закопани. Не говорам напразно. Нашите дедовци пишувале многу за нив. Неодамна, во нашата ковачница еден дојденец поправаше едно тркало. Тој говореше, а јас наслушнував: ‘Под земјата на Сибир, многу
богатства се закопани. Да го чуваме Сибир !’
Тој човек беше необичен.
Од дедо ми го знам следното. Понекогаш, во приквечерина на некој голем
празник, тој ни раскажуваше палејќи свеќи пред иконите:
‘За секој човек има закопано богатство. Само треба да знаеш како да го најдеш. На предавник богатството не се дава. Пијаницата не знае како да се приближи
кон него. Не барај богатство со лоши мисли. Богатството си ја знае вредноста. Немој да помислуваш да го оштетиш богатството. Богатството треба да се чува. Многу богатство паднало од ѕвездите. Ангелите чуваат многу од богатствата. Богатствата се закопувале со молитви и благослови, а не со глупави зборови. Благослови
полни со почит и вдахновени. А ако има крв на богатството, тогаш подобро да не
се приближуваш.
Самиот Сатана и неговите ѓаволи го чуваат крвавото злато. И ако твоето срце решило да го бара богатството, барај внимателно. Пред да се приближиш не дрдори напразно, не се откривај. Мисли за своите работи. Ќе има страшни работи, но
не се плаши. Ако се покаже нешто, немој да гледаш. Не ги слушај гласовите. Не се
тетерави. Затоа што да пронајдеш големо богатство- е голема работа.
Над богатството брзо работи.
Не се огледувај наоколу и пред сé не се одмарај. Бидејќи за секој на земјата
е предодредена почивка, но подоцна. А ако сакаш да си пуштиш глас, запеј молитва на Богородица. Запомни, никогаш немој да носиш другари при барање на богатството.
Ако ти се посреќило и го земеш богатството, не дрдори никому за тоа. Нека
мислат луѓето дека неуспешното барање те тера да молчиш. Биди молчелив, но со
к’смет... Не го откривај веднаш своето богатство на луѓето, бидејќи окото човечко е
завидливо. Богатството е нешто необично за луѓето. Богатството долго време лежи
под земјата. Ако му го откриеш на луѓето, тоа повторно ќе потоне под земјата. И
нема да имаш богатство ниту ти, ниту некој друг. Многу богатства самите луѓе ги
растуриле поради својата ситничивост’.
‘А каде е твоето богатство ковачу ? Зошто не го зеде своето богатство ?’
‘И за мене има закопано богатство. Јас знам кога да тргнам по него’.
И ковачот повеќе не преговори за богатството“.
Според металот постои и железно време. За пранги се говори за Прометеј.
ЖАЛНИК, МЕСТО ЗА СОЖАЛУВАЊЕ
„По високите падини на Алтај старите елки и борови мирно си прават друштво едни со други. Тие знаат многу- планинските гори. Тие стојат со восхит пред
снежните сртови на планините. Нивните корења знаат какви богатства, какви неброени минерални блага се чуваат во камените длабочини на планините за идниот пр-
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оцут на човештвото. А корењата на тие гигантски дрвја нежно ги прегрнуваат сивите камења. Тие камења се и ‘место за сожалување’.
Кој знае кој ги наредил овде ? И кој ги видел луѓето кои се сместиле на подножјето на тие камени грамади ? Дали знаеле за Ѕвонинград, градот на Камбаните ?
Дали тие некогаш ја слушнале сказната за реката Катун, за настаните по бреговите
на реката која тркалала огромни камења од Белата планина, од Белуха ?
Какви биле тие- доселеници или скитници ?
Старата бабичка Анисија знае понешто за тоа место.
Таа доаѓа овде за да си ги каже своите молитви и клетви. Не се плашете !
Таа не е магесница и не е шаманка. Никој да не зборува лошо за баба Анисија. Но,
таа знае многу важни нешта. Таа знае лековити тревки; таа знае да бае како молитва, го научила од својата баба. И пред стотини години, истите камења и истата шума стоела овде, како и сега.
Баба Анисија знае магии против сите зла. Никој освен неа не знае дека ‘кирик’- камен од гнездото на кукумјавката е најдобрата заштита против измама. Никој освен неа не го знае точното време кога треба да се најде такво гнездо за да се
земе каменот.
Таа ќе ви каже колку се тешки сегашните времиња и дека само со магија можете да се спасите. Во наше време треба да памтиш три клетви:
Првата е против непријателите, крадците и лошите луѓе. Втората- не заборавај- против смртоносното оружје. Третата- добро помни !- против молњата, сите громови небесни и земни ! (Секајца, С=Σ=сила: ва + сила = васила=Василеј, Р.И.)
Запомни го првото:
‘На море,на океан, на островот Бујан има железен сандак,а во железниот сандак лежат сабји- дамаскини.Одете вие,сабји-дамаскини, кај нашиот душманин, расечете го неговото тело, избодете му го срцето, да го врати украденото, да врати сé
до последна пара. Да бидеш крадецу-душманине проклет со силната ми клетва, зад
планината Араратска, во смола врела, во пепел жешка, во тиња блатна, во бездна.
Да бидеш претепан со брезов стап, исушен како трева, замрзнат повеќе од
мраз, да се искривиш, да куцаш, да полудиш, да одрвениш, без раце да останеш, да
се соголиш, да ослепиш, со луѓе да не се собериш, да умреш не од своја смрт’.
Гледате со какви моќни сили владее баба Анисија ! Кој може да издржи такви клетви !
А таа не само што говори со оштар глас, туку во раката држи тенко стапче и
кога говори за смртта на ѓаволот, ја крши прачката, како што треба да се скрши животот на нејзиниот зол противник. И тој никогаш нема да дознае од кој баир, од која планина дошла таа непобедива сила.
Втората клетва е против оружјето. Секој воин треба да ја знае таа клетва.
Слушај и помни !
‘Зад далечни планини има море железно, но тоа море има бронзен столб, на
тој столб има пастир од железо излеан. И стои столбот од земјата до небото, од истокот до западот и тој пастир им дал завет на своите деца: на железото, на нишанот
и кундакот, на дамаскината црвена и сина. На бронзата и месингот, оловото,
калајот, среброто, златото, на пиштолите и стрелите, на војниците и борците, својот
голем завет:
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Тргајте се, железо, бронза и олово во мајката земја од војникот и дрвото крај
брегот, и перјата во птиците, и птици во небото скријте се.
И нареди му на меч, секира, ножеви, пиштоли, стрели и борци да бидат тивки и мирни.
И нареди му да не дозволува во мене да стрелаат секакви воини со своите
пиштоли и нареди му да ја фати тетивата на лакот и да ги фрли стрелите во земјата.
И да биде моето тело посилно од камен, потврдо од сабја, а облеката моја
поцвртста од оклоп.
Ги заклучувам моите зборови со катанци, ги фрлам клучевите под белоснежен камен Алатир.
И како што се силни катанците, така да се силни и моите зборови’.
Никој не би сакал да е на местото на проколнат непријател. Какво оружје би
помогнало против таквите силни клетви ! Самиот Белопламен Камен, Великиот
Алатир, служи за сведоштво на таа неизмерна сила. И повторно, не само што зборовите летаат во пространството, туку и баба Анисија држи четири камења во рацете и ги фрла на четирите страни на земјата.
Но, третата клетва е најстрашна. Таа е против молњата, против громовите
небески и земни:
‘Свјат ! Свјат ! Свјат ! Ти што престојуваш кај громовите, владетелу на молњите, ти кој пролеваш потоци на земјата. Владетелу страшен ! Ти осуди го ѓаволот
за злото, а нас грешните спаси нé !
Разум пресветол и самозароден, гордост на Боговите и денес и утре и во век
и веков.
Беше страшен, Боже чуден ! Ти што живееш во Висините, оди во громот, овладај го огнот ! Боже чуден ! Ти самиот уништи го непријателот свој- ѓаволот; и секогаш, и денес, и утре, и во век и веков, Амин’ “.
Значи, Амин=а мин- Минос. Во „Илијада“, чиј ракопис бил бригиски=европски, се тврди дека Девкалион (син на Прометеј и внук на божицата Темида) така и
Минос (син на Девкалион) биле родоначалници на Критјаните. Во леденото доба
Белците биле повлечени јужно од островот Крит. Тоа бил Левантот со неговиот човечки род бил важен Прометеј. А тој бил поврзан со Потопот. Неговиот син Девкалион имал жена Пира. Кога се повлекле водите по Потопот, тие слегле на врвот на
планината Парнас. Така легендата за Девкалион и Пира се совпаѓа со митот за Ное
и за неговите три сина, како што се раскажува во библијата и коранот.Следи Огнот,
Илиј, Св.Илија. Тој бил Перун=Зевс.Ама и Илиос=Хелиос: со Ил=Соил=С’л=сонце.
„Таа е најмоќната клетва ! Повикана е вишата небесна сила. Од планинскиот
поток баба Анисија зема грст чиста вода и прста наоколу. Блескавите капки како
небесно молњи ја опкружуваат.
Клетвите завршија. Силата ја напушти бабата. Таа станува мала и подгрбавена. И малата старица со заминува зад ридот. Од жалникот- местото за сожалувањето, кон езерото во подножјето на планината, низ пченичните полиња, во далечното село си заминува таа. Бабата овде не доаѓа од далеку за себе да ги повика вишите сили. Бабата испрати молитви и клетви за заштита на сите луѓе, за далечните
воини, на новиот живот. А се помоли и за незнајните, замолчените, погребни под
камењата и корените на боровите. Таа носеше осветено масло за светите предмети.
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Затоа што на највисоката елка во коријата е издлабена стара икона, а велат дека самата се појавила.
На врвовите на Алтај, по сртовите на Урал, далеку на ридовите кај самиот
Новгород растат елови и кедрови шуми. Оддалеку се гледаат нивните темни круни.
Прекрасни места ! Како се појавиле овде ? Дали ги посадиле непознати
поклоници ? Да не биле Монголи ? Да не бил самиот Цар Грозни ? Или се од
времето на бун-товите ? Или од војни и налети на туѓинци ? Сите тие поминале на
овие места.
А молчеливите лежат, погребани овде. Лежат тивки, спокојни, незнајни јунаци. Молете се за нив !
За познати и непознати, за воспеани и невоспеани, за легендарни и обични...
‘Жалници’, место за сожалување- така се нарекуваат прекрасните места за
молчење. Тие се нарекуваат и Дивинец- диво-град. Дивинец, чудно место, со призвук на восхит. Но, тој израз има многу љубов, деликатна тага, толку многу покој и
вечна слава. Гигантските елки го штитат тоа место со своите моќни гранки. Само
врвовите шумат. Одоздола- тишина и сенка. Само две- три купчиња трева. Сивкава
смрека. Насекаде- боровинки и сува смрека. Високо на елката седи стар гавран. Толку стар што има нокти не само на канџите, туку и на крилјата. Стоевме и го гледавме како предисториски реликвија, а тој падна мртов. Камењата се поставени во редици и во круг. Сите личат како да се од леденото доба. Бели, синкави, виолетови,
сиви и црни. Од истокот до западот може да се видат тие камења, покриени со бел
лишај. Насекаде стар мов. Насекаде- беловласна старина. На средината спијат ‘тивките’. Во бело се ‘покојниците’.
О, низ какви ли страдања минале тие ! Биле сведоци на многу нешта.
‘Како на небото, така и на земјата’. Како горе, така и долу. Како што било,
повторно ќе биде“.
ЗАПОВЕДТА НА ГАЈАТРИ
„ ‘Птици на Хома прекрасни ! Вие не ја сакате земјата. На земјата не се спуштате. Вашите пиленца се раѓаат во гнездо под облаците. Вие сте поблиску до сонцето. Да помислиме за него- блескавото.
Но, убавите својства на земјата се чудотворни. На врвовите планински, на
морското дно упорно барај. Ќе го најдеш славниот камен на љубовта. Внатре во срцето свое барај го Вриндаван86- пребивалиште на љубовта. Барај и ќе најдеш.
Да проникне во нас зракот на умот. Тогаш сé што е подвижно ќе се утврди.
Сенката станува тело. Духот на воздухот се враќа на сушата. Сонот во мисла се претвора.
Нема да бидеш подложен на бурите. Ќе ги задржиме крилатите коњи на утрото. Ќе ги насочиме поривите на вечерникот. Словото Твое е океан на вистината.
Кој го насочува нашиот корав кон брегот ? Од Маја не плашете се ! Ќе ја совладам нејзината прекумерна сила и власт !
Чујте ! Чујте ! Завршивме ли со расправиите и кавгите ?’

86

Вриндаван- име на света шумичка близу до Матхура, почитувана како место каде Кришна ја поминал младоста, пасел крави и се забавувал со пастирките.
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Така се молеше Сурендра Гајатри. Од Камениот град тој отиде под сенката
на Аранјана. Остана во блажена тишина.
Но, се крена голем бран. Царевите на старата земја намислија да го разбијат
светиот сосед. Требало да изчезне мудроста на Нилгири. Сртовите Гхат и Кхунда
требало да се израмнат. Градот Гаја да загине. Реката Фалга да пресуши.
Немаме средства со кои може ужасот да го изгониме. Оган и стрели. Отров
и смртоносни громови се истураат и одгоре и оддолу. Летаат црни птици.
Но, луѓето го најдоа Гајатри. Луѓето пристапија кон него. Луѓето побараа
помош. Луѓето беа во неволја и го принудија Гајатри да ја промени блажената молитва.
‘Заборави ја блажената молитва, Гајатри, барај смртни зборови. Смртното
око да го најдеш ! Моли клетва за победа !’
‘Проштевај, Аранјана ! Проштевај сребро и злато небесни ! Проштевај најтивко шумо !’
Гајатри го чу повикот. Гајатри ја остави шумата. Гајатри отиде на врвовите.
Гајатри остана сам. Гајатри се обви со зраци. Гајатри со сета сила се моли:
‘Лав и лебед ! Орел и елен ! Бик, лав, орел ! Боже на земјата ! Боже на ѕвездите и месечината ! Боже на светлината и сонцето ! Индра !
Не ни носи црни дни ! Се истрошија силите наши. Заспал светиот дијамант !
Веќе не ги изгонува залутаните духови. Не го брка ѓаволот.
Дај ни клетва против злоба ! Дај ни клетва за сила ! Клетва за победа !
Помогни ни да го истерам ѓаволот. Кажи ни ги словата на Нагаима. Дај ни ја
силата на Екзол. Дај ни го смртното слово. Окото на смртта отвори го !
Ракшасите87 ги победуваа луѓето. Самјаса, вожд на небесните синови, богот
змија, исто учел за примена на силата. Азазиел, и тој учел како оружјето се кова.
Амазарака, и тој ги открил тајните сили на тревите и корењата. Тие се темни и зли.
Ништожни. А Ти можеш. Силата е во Тебе.
Алелуја ! Алелуја ! Алелуја !’
Бог го слушна Гајатри. Бог ќе ја исполни молбата на Гајатри. Бог нема да
дозволи да загине Нилгири. Бог ја сака мудроста на врховните. Бог дозволува
искушение.
‘Нема да ти дадам ниту Екзол, ниту Нагаима. Ниту против војска, ниту за
среќа. Нема да ти дадам ни Заадотот, ни Адиват, ни против магија, ниту за одмазда.
Нема да ти дадам ни Каалбеб, ни Алсибен, ниту против злоба, ни за штета и рушење. Нема да ти го дадам смртното слово. Смртното око нема да го отворам.
Сите клетви ќе ги соберам.
Алшил ! Алзелал ! Алалма ! Ашмех !
Каалдалбала ! Каалда ! Калдебда !
Оставам ! Заборавам !
Анакс ! Алјуксер ! Атаија ! Атарс !
Завршувам ! Напуштам !
Друго ќе дадам. Еве има сила на екотот. Власт никому не ќе даде. Слушај !
Оди сам. Оди мирен. Овде во бели одежди. Оди без меч.
Сé што ти е тебе направено, ним ќе им се врати. Сé што за тебе е посакано,
тие ќе го добијат. И зло и добро. Тој што сака зло- да го добие. Тој што сака добро87

Ракшаси- вид демони, првите легендарни жители на Индија, можат да попримат разни облици.
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да го прими. Секому да се врати. Оди. Не се маткај. Испитанието до крај ќе го извршам.
Алм ! Алм ! Алгарфелмукор ! ’ “.
Се истакна: „Алелуја“; „Алсибен“; „Алшил ! Алзелал ! Алалма !“; „Алјуксер“; „Алм ! Алм ! Алгарфелмукор !“. Секаде е Ал, како Аил=а ил=Ил за Хелиос, а
токму Сонцето било симбол на Белците. Следеше: „Боже на светлината и сонцето !
Индра !“. Белци биле Бригите со Бик=Зевс а и Пастув=Посејдон. Бригиски бил орелот, а и „богот-змија“. Змијата била бригиска и кај Александар Македонски.
„И што се случи ?
Оди Гајатри. Оди бел и тивок. Без копје и меч. Без зло и страв.
И што се случи ?
Пуштија непријателите стрели намачкани со отров кон Гајтари. Но стрелите
ги погодија нив. Други фрлија копја кон Гајатри и паднаа како пронижени.
И што се случи ?
Глутниците гинат од сопствената рака. Со злоба духот им е преполнет. Од
омраза им се подуло срцето.
И што се случи ?
Рушат и палат. Затруја езера и реки. Фрлија огнен дожд. Врескаа проклетниците. Горат и тонат. Во грчеви црвенеат. Режат и збивтаат. Сами себе си.
И што се случи ?
Заборавија на доброто. Ја изгубија добрата среќа. Доброто око го затемнија.
Љубезниот збор го убија.
Ете тоа се случи !
Загинаа безумните. Со силата на своите непријатели помина Гајатри низ царството на старата земја. Помина врати и дворови, мостови и населби. Замолкна
старото царство. Загинаа безумните.
Гајтари стои.
Да ја остави власта не знаеше како. Да ја открие силата не можеше. Да се
врати кај своите не смееше.
Направи Гајтара клада. Власта на огнот да ја предаде. Власта низ ветрот да
ја расее. ‘Света пепел ! Ти си лесен покрив на блаженственото. Ти покриваш. Ти
пречистуваш. Ослободуваш’ “.
До денес во Индија се палат мртовците. Тоа било на Белци- пепел со урни…
„А Бог веднаш одговори:
‘На пепелта се мисли. Кон своите погледни. Пречекај го детето. Носи го со
себе. Учи го. Во името на Бога не дозволувај двајцата да се борат. Едниот од нив е
темен. Ти победи го темниот.
Јас подложувам на испитание. Ќе ја потопам во бездната старата земја. Ќе го
отфрлам безвредното. Ќе издигнам врвови одново.
Издигам. Подложувам на испитание. На небото и на земјата.
Ќе го исполнам законот’
Гајатри го најде детето. Гајатри го носи детето. Се врати во Нилгири. Гајтари заборави на Аранјана. Ја остави шумата. Гајтари се моли доброто око да го отвори. Да го најде добриот збор.
Чујте луѓе и почујте !
Околу 1916 г.“.
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Се истакна Нилгири=Нил гири. Нил била и во Египет.Значи, сé во Левантот.
Индоевропјани никогаш немало-Белците биле само бели а Индијците темни.
СОН
„Пред војната имаше соништа:
Одам низ полето. Над ридот се креваат облаци. Бура. Низ облакот, брз како
молња, кон земјата се стрмоглавува огнен змеј. Многуглав. Или: одам по сива рамница. Се темнее висок рид. Гледам: не е рид, туку змеј, се свиткал во сиво клопче.
Многу пред тоа беа клетвите Ги колнеа лошите. Ја колнеа неправдата. Колнеа и ѕверови и птици. Ја колнеа и земјата и водата. Не помогна. Исползија гадовите.
Потоа имаше знаци. Не ги видоа. Не поверуваа. Не разбраа. Толпата гази сé.
И се пробуди змејот. Се воздигна непријателот на родот човечки. Се обиде
светот да го покори. Градови да разруши, храмови да осквернави. Да испепели луѓе
и градови. Се крена на смрт против себеси.
Имаше клетви. Имаше знаци. Останаа соништата. Соништа коишто се остваруваат.
Легнав да поспијам во текот на ноќта.
Си мислев: ќе ги видам великите Магови. Сакав да видам што си врзала назад на седлата. Низ кој пат одат ? Да ми покажат од каде и кон каде.
Но, не се покажаа Маговите. Изгледа рано е сé уште. Не излегоа.
Се покажаа други двајца.
Едниот- на средна возраст, во стара сина кошула. Со темен кафтан, исто
стар. Со долги коси. Во десната рака- три ражени. Ги држи со краевите нагоре. Забележи: нагоре.
Прокопиј Праведниот- истиот кој го одведе камениот облак на Устјуг Велики. Истиот, којшто се молеше за оние што не знаат“.
Се наведе Прокопиј и Устјуг Велики. Следи Прокоп=про коп, Устјуг=уст југ
и Велики=Велики. Прокопиј пишел за Устиниан=уст ин ан. Значи, уст=уста, уста а
и уста=иста, за виста до вистина (правда), дури виста=биста, која била вистинска.
Прокопиј пишел за Склавини, тој никогаш не познавал живисуштества Словени. А
и Македонците во Пакистан, кои биле Бриги со сé брзјачко, не познаваат Словени.
„А пак другиот- бел и стар. Со меч и штит.
Се разбира, свети Никола Чудотворец !
Наместо Маговите, по ѕвездите овие пристигнаа !
Прокопиј рече:
„Не се одделувајте од Земјата. Земјата е црвена, изговорена од злото. Но,
жарчињата на злото ги храни корењата на Дрвото, а на него свива гнездо Доброто.
Дадете го својот труд на Земјата. Вознесете се кон океанот небесен, далечен за нас.
Пазете го Блаженото Дрво, на него живее доброто.Земјата е извор на маките,
но од маките израснуваат радостите. Највишиот од сите го знае времето за вашите
радости.
Не се оддалечувајте од Земјата. Да поседиме, да помислиме за далечните земји’.
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Другиот, побелениот, крена меч, и кон него почнаа луѓе да доаѓаат. Многумина се одзваа.
‘Никола Милостив ! Ти, Чудотворецу ! Ти, Семоќен ! Ти, Светителу воинствен !
Ти, што срцата ги победуваш ! Ти, Водачу на мислите вистински ! Ти, кој ги
знаеш силите земни !
Ти, меч победуваш ! Ги слушаш ли, Владико, молитвите наши ?
Злите сили нé нападнаа. Заштити го, Владико, нашиот пречист град ! Пречистиот ни град побудува завист нај непријателите наши !
Прими го Владико, нашиот прекрасен град ! Крени го Оче, светиот меч ! Повикај јо Оче, целата војска !
Чудоворецу ! Покажи го својот страшен лик ! Заштити ги градовите со својот свет меч ! Ти можеш ! Тебе ти е дадена силата !
Ние стоиме без страв и трепет !’ “.
ГРАДОВИТЕ НА ПУСТИНАТА
„Светот е како стар човек.
Виновни се луѓето поради стремежите свои.
Со стремежите нараснуваат мислите.
Мислите пораѓаат желби.
Желбата носи барање.
Битието човечко се тресе од стремежите.
Не бој се ти, древен човеку !
Радоста и тагата се како река.
Бранови прочистувачки надоаѓаат.
Се развеселил царот:
-Мојата земја е огромна. Моите гори се силни. Моите реки се полни. Моите
планини се богати. Мојот народ е весел. Убава е мојата жена.
Се развеселила царицата:
-Многу гори и полиња имаме. Многу птици песнопојки имаме. Многу треви
и цвеќиња.
Во палатата влегол стар човек. Туѓинец. На царот и царицата им се поклонил. Уморно седнал.
Царот запрашал:
-Од што си уморен, старче ? Изгледа долго време си бил во странство ?
Стариот човек одговорил:
-Земјата ти е голема. Силни ти се горите. Полни ти се реките. Планините ти
се непроодни. За малку во нив ќе залутав. И не стигнав до градот кадешто бев намерил. Малку градови имаш, цару. За нас, старите, градскиот живот е добар. Добри
се градските ѕидини. Добри се стражарските кулу и вратите, на наредба послушни.
Малку ти се градовите, цару. Со појаки ѕидови се опкружиле соседните владетели.
Се загрижил царот:
-Малку ми се градовите. Малку ми се ѕидините. Малку кули имам. Малку
врати, да го сместам целиот свој народ.
Заплакал царот:
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-Почитуван човеку ! Од годините мудар ! Научиме со градови да ја изградам
целата моја огромна земја. Како во ѕидини да го соберам целиот свој народ ?
Се развеселил стариот човек:
-Ќе имаш цару, градови. Ќе го сместиш меѓу ѕидините целиот свој народ.
Преку две земји, до тебе, живее царот на џиновите. Дај му голема сума пари. Џиновите ќе ти донесат безброј градови на индискиот цар. Ќе ги донесат со ѕидините,
со вратите и со кулите. Не жали награда за царот на џиновите. Дај му голема награда. Дури и царицата да ја посака, жена ти, дај му ја.
Станал и си заминал стариот. Како воопшто да не бил.
Испратил царот во земјата на џиновите голема молба. Тоа многу го насмеало влакнестиот цар на џиновите. Ги испратил џиновите свои кај индискиот цар да
украдат цели градови со ѕидини, вратите и кулите. Зел голема награда царот на џиновите. Зел планина цела. Зел река полноводна. Зел цела бујна гора. Ја зел како награда и царицата, жената на царот. Сé што му било ветено.Сé што му било речено“.
Се истакна: „влакнестиот цар“. Темните, со заедничко потекло пред да има
континнти, не биле обрастени по телото. А пак, Белците биле влакнести. Бригите
дошле во Јапонија со своите луѓе аину + в + л + к = влакину: влаи=влаки=влакин у.
Исто така, Белците биле крупни како џинови во споредба на Темните ниски-мали.
Следи тие имале свои различни верувања, со свои митологии- ведска=тн.словенска.
„Се загрижила царицата:
-Ох, како така ќе ме земе влакнестиот цар ! Ох, за наслада на оној грозен
старец ! Ох, ќе го затворат целиот народ зад порти високи. Ох, со градовите ќе ми
ги уништат сите треви и цвеќиња. И со кули ќе го скријат целиот ѕвезден свет; помогнете ми мои цвеќиња и треви- вие ги знаете тајните подземни. Олеле, џионовите ги носат градовите индиски со ѕидните, вратите и кулите !
Тревите ја чуле жалбата. Занишале со цветните главички. Повикале мисли
подземни. Тргнале под земјата мисла голема. Мислата морето го разбувнувала. Мислата гори разнишала. Мислата планини разрушила, на ситни камчиња ги раздробила. Од мисли земјата се збрчкала. Почнало и небото да се мршти.
Дотрчала мислата до пустинските песоци. Ги разбранувала мислата песоците слободни. Се кренале песоците на бранови, се кренале против народод џиновски.
Украле џиновите градови индиски, со ѕидните, вратите и кулите. Ги истерале од аглите индијскиот народ. Ги префрлиле градовите преку рамо. Брзо назад тргнале. Тргнале да ја заслужат големата награда за својот влакнест цар.
Стигнале великаните до пустинските песоци. Се собраа на купче пустинските песоци. Се кренаа песоците како темни виори. Го скрија песоците сонцето убаво.
И го нападнаа песоците џиновскиот народ. Навлегоа песоците во нивните широки
усти. Им ги затнаа песоците ушите влакнести. Го надвија песоците џиновскиот народ. Ги фрлија џиновите градовите во пустински песоци. Едвам си отидоа, без очи,
без уши“.
Па се говори за борба на џиновски влакнести Белци и ниски ќоси Индијци.
Значи, Белците кај Темните во Индија стигнале од Запад- никакви Индоевропјани.
До денес Белците во Индија се малцинство. Тие владееле со својот санскритски јазик. Овој бил заменет само од новоперсиски.Овој останал сé до англискиот јазик. И
денес во јазиците на Индија има мноштво санскритски зборови. Токму тие биле/е
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повод да се говори за Индоевропјани. Пак, наследување си е наследување: бел=бел.
Меѓутоа, збрките ги прават самите Европјани со бригиско а и македонско потекло.
„Ги погребаа пустинските песоци градовите индиски. Ги погребаа заедно со
ѕидините, вратите и кулите. Ги гледаат луѓето градовите и ден-денешен. Но, кој ги
донел градовите во пустинските песоци, обичните луѓе не знаат.
Расцветале тревите цветни повеќе од секогаш.
Разбрала царицата дека изчезнале градовите индиски. И запеала царицата
весела песна. Добрите луѓе да ја чујат. Прослава за спасението.
Ја слушнал песната царот, се израдувал, се развеселил. И се насмеал царот
на несреќата на џиновите. Се смеел царот на градовите индиски, сега скриени во
пустинските песоци. Престанал царот да жали за тиѓите градови.
Останала за царот река полноводна. Останала планина голема. Останале за
царот бујните гори. Останале за царот цветните треви и птици песнопојки. Останал
за царот и целиот народ. Останала царицата убава. Останала песната весела.
Се развеселил царот.
Стариот човек нема скоро да дојде кај нив“.
ЅВЕЗДАТА НА МАЈКАТА НА СВЕТОТ
„Соѕвездието под името Седумте Сестри, или Седумте Старци, или Големата Мечка, го привлекувало вниманието на целото човештво. Библијата го слави тоа
соѕвездие. Будистичката света Трипитака му испраќа голема молитва.Древните Маји и Египтјаните го изгравирале на камен. Кон него се обраќале дури и ‘црната’ вера на шаманот во дивата тајга. На другото чудо небесно- соѕвездието Орион- му се
посветени древните таинствени храмови во средна Азија. Астрономската наука му
го дала името ‘Трите магови’. Како две блескави крила по небото се рашириле тие
две соѕвездиија. Меѓу нив, незадржливо кон Земјата се стреми ѕвездата на Утротосветлата престолнина на Мајката на Светот. Со својата прекрасна светлина, со своето скоро приближување таа означува нова голема епоха за човештвото“.
Наведеното било наследство на Белците од Левантот. Такви биле Бригите. И
Бригија влегла во состав на Македонија. Маите биле чеда на македонската флота.
„Одамна одредените рокови се исполнуваат во ѕвездените руни. Претскажувањата на египетските жреци се претворвораат пред нашите очи. Навистина значајно време за оние што се сведоци на тоа“.
Се говореше за рецки, а овде за руни. Тоа било писмо на белата раса.
Ако се спореди јапонското писмо има знаци како руни. Значи, иста основа.
„Така преодредено и незадржливо патува сопатничката на човештвото Мајката на Светот- живото отелотворение на Убавината. Како превез на големото пречистување, знакот на Убавината треба да го освети секое огниште.
‘Едноставност, Убавина и Бестрашност’. Така е одредено. Бестрашноста е
наш водич. Убавината е зракот на исполнувањето и возвишувањето. Едноставноста
е клучот од вратите на Тајната на Иднината.
Но, не ‘едноставност’ како простотија на лицемерие и понижување. Туку големата Едноставност на успехот, испреплетена со нишки на Љубов. Едноставност,
која ги отвора најтајните, најсветите врати секому што ја носи светлината на искреноста и неумортниот труд.
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И не ‘убавина’ на илузијата и лажливоста, во која е прокриен црвот на распаѓањето. Туку Убавината на духот на вистината, која ги отфрлила сите предрасуди.Убавина, озарена од вистинска слобода, во светлината на чудото од бои и звуци.
И не ограничена бестрашност. Туку Бестрашност што ја познава бесконечноста на Созавањето. Бестрашноста што го владее ‘мечот на машкоста’ и ја победува простотијата во сите нејзини видови, макар и да е прикриена со брокат.
Разбирањето на тие три завети и нивното вистинско применување во животот создава потпора на Духот.
Во текот на изминатото десетлетие сé се раздвижуви. Се раздвижија и најзакоравените грамади. Најпосле и најтапоумните разбраа дека без Убавина, Едноставност и Бестрашност не е возможно било какво создавање на новиот живот. Невозможно е обновување на религијата, политиката, науката,новата проценка на трудот.
Без Убавината испишаните листови хартија ќе бидат однесени од виорот на животот како суви овенати лисја, а крикот на духовниот глад како и порано ќе го растерува пустошот во пренаселените градови.
Ние видовме револуции. Видовме толпи народ. Поминавме низ толпите на
револуцијата. Но, го видовме Знамето на Светот, само таму каде што избувна Убавината која преку молњата на својата чудна моќ роди сéопшто разбирање.
Ние видовме како во Русија токму носителите и следбениците на Убавината
полесно го преживеаа потресот од другите. Уметниците од сите области беа поздравени од народот.И колекционерите,оние кои се посветени колекционери, а не оние
кои во наследство добиле уметност, токму тие беа одликувани од народот. Ние видовме како и најрасплатената младина се смируваше под Крилото на Убавината. И
остатоците на Религијата се возвишуваа таму каде што не загинала Убавината.
Штитот на Убавината беше најсилниот.
‘Master Institut of United Arts’ и Меѓунароедниот центар за уметности ‘Corona Mundi’ во Њујорк на својот грб ги имаат следните зборови:
‘Уметноста ќе го обедини човештвото. Уметноста е една и единствена. Уметноста е единствена. Уметноста има многу гранки, но коренот е еден. Уметноста е
знаме на идното обединување. Уметноста е за сите. Секој ја чуствува вистината на
Убавината. За сите треба да бидат отворени вратите на ‘светиот извор’. Светлината
на уметноста озарува безброј срца со нова љубов. На почеток чуството е несвесно,
но потоа тоа го прочистува целото човечко сознание. А толку млади срца бараат
нешто вистинско и прекрасно. Дајте им го. Дајте му уметност на народот, таа нему
му припаѓа. Треба да се украсат не само музеите, театрите, училиштата, библиотеките, станиците и болниците, туку и затворите треба да се прекрасни. Тогаш повеќе
нема да има затвори...’ (‘Paths of Blessings.’ Santa Fe, 1921).
Пред човештвото се исправија настани со космичка големина. Човештвото
веќе разбра дека тоа што се случува не е случајно. Времето за создавање на културата на духот се приближува. Пред нашите очи се случува нова проценка на вредностите. Во купчињата безвредни пари човештвото откри богатства од световно
значење. Вредностите на величествената уметност победоносно минуваат низ сите
бури на земните потреси. Дури и ‘обичните’ луѓе го разбраа вистинското значење
на Убавината. И кога велиме: Љубов, Убавина и Вистина- знаеме дека ја кажуваме
формулата на меѓународниот јазик. Таа формула, која денес му е својствена на музејот и сцената, треба да влезе во секојдневниот живот. Знакот на Убавината ќе ги

69
отвори сите ‘свети врати’. Под знакот на Убавината радосно се чекори. Со Убавината се обединуваме. И сега тие зборови ги кажуваме не низ снежните врвови туку во самобендисаноста на градот. И чекорејќи по патот на вистината, со насмевка
ја пресретнуваме иднината. (‘New Era’, 11 July, 1922).
Со примери од животот можеме да потврдиме дека тие зборови не се утопија на некој фантазер. Не, тоа е синтеза на експерименти извршени на мирни и на разбранувани полиња на животот. Тие експерименти не донеле разочарување. Туку
спротивното, ја потврдија верата во блиските и светли можности. Имено, експериментот ја зацврсти увереноста на тие нови луѓе да побрзаат во изградбата на Храмот, а нивните радосни гласови веќе се слушат зад ридот.
Истиот тој експеримент им ги отворил очите на децата, кои сé уште ненаучени, веќе расцутуваат како цвеќиња во чудесна градина. И се прочистуваат нивните мисли, и засјајуваат нивните очи, а духот се стреми да се вивне во пространството.И сето тоа се случува овде, на Земјата, а не во храмови зад облаци. Овде, каде што се заборавени толку прекрасни нешта.
Изгледа многу неверојатно, луѓето доброволно да ги забораваат своите најдобри способности. Тоа се случува многу почесто отколку што можеме да си претпоставиме. Луѓето ги загубиле клучевите од симболите на Ригведа. Ја заборавиле
смислата на Кабала. Луѓето го обесличиле прекрасното слово на Буда. Луѓето со
злато ја понижиле божествената едноставност на Христос. И ги заборавиле, ги заборавиле, ги заборавиле најубавите клучеви од вратите.
Луѓето лесно ги гинат нештата, но како ги наоѓаат ? Секому му се укажуваат
патиштата на изнаоѓањето. И зошто да не, кога Напалеоновиот војник, во еден ров,
го пронашол Каменот од Розета, клучот за дешидрирање на египетските хиероглифи ? Сега, кога навистина бие последниот час, луѓето- сé уште малкумина од нивзапочнуваат да се сеќаваат на богатствата кои одамна им припаѓаат. А сништата
јасно и гласно повикуваат кон напуштената, но присутна Убавина. Само примете
ја. Само земете ја и ќе видите како ќе се промени вашиот внатрешен живот. Како ќе
затрепери духот при познавањето на безбројите можности. И колку лесно Убавината ќе го осветли и Храмот, и дворецот, и секое огниште каде што грее човелко срце.
Често не знаат како да ѝ пријдат на Убавината. Каде се прекрасните палати,
каде се платната и богатството на бои и звуци ? Па ние сме бедни. Но, не кријте се
зад превезот на бедноста. Таму каде што созреала желбата, таму ресцветело и решението. Како инаку да започнеме Музеј да градиме ?
Едноставно, сé треба да е едноставно. Секоја соба ќе биде музеј и ако желбата била вистинска, тогаш во најкраток рок, ќе се издигне секое здание, и Храм. И
многу луѓе оддалеку ќе дојдат и ќе почукаат. Само да не го преспиете и пропуштите тоа.
Како да започнеме да собираме ? Повторно едноставно, без богатство, само
со упорна совесност.Познаваме многу сиромашни и многу видни колекционери,кои
броејќи го секој грош ги составувале уметничките колекции, исполнети со големо
внатрешно значење.
Како да имаме издавачка дејност ? Познати ни се големи издавачи од областа на уметноста кои започнале со ништожни средства. Големото издаваштво на
уметничките картички ‘Св. Евгениј’ започнале со 5000, а по 10 години веќе имало
стотици илјади доход. Но, значењето на тоа дело не се мери со паричниот доход.
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Се мери со количеството на широко распространетите уметнички производи, кои
по патот кон Убавината привлекле мноштво нови, млади срца. Шарената картичка,
издадена на уметничко ниво и според одреден систем, се пробива во нови кругови
од народот и образува млади ентузијасти. Колку нови колекционери се појавија.
Пробивајќи пристап до срцето, издаделството пушти во јавноста копии од најпрогресивни творби. Така, бестрашно, во едноставна јаснотија, се раѓаа делата на Убавината.
Како да создадеме училишта за обука ? Исто така едноставно. Да не чекаме
специјални згради. Да не воздивуваме поради примитивност или недостаток од материјали. Најмалата собичка- не поголема од ќелијата на Fra Beato Angelico во Фиренца- може да собере највредни дела на уметноста. И оскудното количество во
бои не ја намалува уменичката суштина на творбата. И најбедното платно може да
прими најсвет лик. Штом има сознание за неодоложната важност да се учи уметноста, тогаш треба веднаш да се започне со тоа. Треба да знаеме дека средствата ќе
дојдат ако има доволно ентузијазам. Пренесете знаење- ќе добиете можности. А колку повеќе даваме,толку повеќе добиваме.Да види,е што пишува кустосот Ермитаж
во Петербург, Сергеј Ернст за училиштето кое започнало во една мала соба, а подоцна иимало по 2000 ученици годишно:
‘Во сончевиот мајски ден големата сала на Крајморскит булевар беше како
весел празник- што ли имаше овде: целиот ѕид беше украсен со сјајни икони, масите преполни со вазни и фигури од порцелан, убаво исцртани украси за чајна цереминија. Понатаму беа поставени ќилими, крпи, шалови, богато обрабени и извезани
со свила, срма и волна. Наредени перчиња мебел украсени со ракотворби. Во повеќе витрини поставени беа различни убави ситници. На ѕидовите имаше модели на
најразлични предмети за уредување на домот, од архитектонски проекти до композиции на порцелански статуетки. Архитектонски макети и слики на споменици од
древната ликовна уметност. Интересни илустрации на класата од графика. По прозорците блескаа творбите на класата по обоено стакло. Понатаму, пред посетителот
се наоѓаше белата толпа од творби на класата по скулптура. Цртежи и животни од
класата по цртање, а најгоре цела галерија од масла на платно со теми од природата. И целата таа маса разновидни творби живее, се движи, полна со младешки ентузиазам. А што подобро и поискрено може да препорача едно уметничко училиште,
ако не тој скапоцен и редок контакт ?’
Во заедништвото на ентузијазмот и грижата кон сите драгоцени постигнувања, со леснотија расте образованоста во уметноста и секоја година со формираат
нови сили како најдобри стражи на растечката култура на Духот.
Како да ги собереме тие нови сили ? Тоа е многу едноставно. Ако на дело се
покаже знакот на Едноставноста, Убавината и Бестрашноста, ќе дојдат и новите сили. Ќе дојдат разочараните млади глави кои очекуваат вистинско чудо. Само да не
ги пропуштиме тие трагачи. Само, додека сме во темнината, да не препуштиме ниту еден од нив.
Како ние да се приближиме до Убавината ? Тоа е најтешкото. Може да објавиме слики, може изложба да направиме, може ателје да отвориме. Но, каде ќе заминат сликите по изложбата и каде ќе се најдат творбите од работилницата ? Лесно
е да се говори, но многу потешко е да се внесе Убавината во секојдневието. На, ако
сами не ја внесеме Убавината во животот, како вредност ќе имаат сите наши твр-
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дења ? Тие ќе бидат празни зборови крај празно огниште. Внесувајќи ја Убавината
во својот дом, треба беспоштедно да ја избркаме секаквата баналност, надуеност,
сé што е во спротивност со прекрасната едноставност. Дојде часот на утврдување
на Убавината во Животот и во Духот на народите. Дојде со громови и молњи.
Секој има свое мерило. Секој сам си ја одмерува Кармата. И еве сега, на сите штедро им се нуди живаа материја на Убавината. И секое живо суштество способно да размислува може да добие мешто од неа. Оставете го стравот кој што ви шепоти дека то не е за вас. Да се извлекуваме од сивиот страв на секојдневието ! Сé е
направено за вас, само пројавете желба со чисто срце и искрена намера. И запомнете дека на мраз цвеќињата не растат. Кога мраз расфрламе ги замрзнуваме и најубавите стремежи. Од подлиот страв и одрекување. Некои помалодушни сепак тивко мислат дека Убавината е неприменлива меѓу сивите отпадоци на современоста.
Но, така шепоти само малодушноста. Малодушноста на рутината. Уште има луѓе
кои тврдат дека од елекрицитетот се ослепува, дека телефонот го оштетува слухот,
дека автомобилите се непогодни за патиштата. Слична е и изјавата за непроменливоста на Убавината.
И воопшто извадете го од употреба тоа неубаво и немо ‘не’ и заменете го со
даровите скапоцениот збор ‘да’. Колку ретроградност има во ‘не’, колку светло постигнување има во ‘да’.
Само кажи ‘да’ и каменот паѓа, а она што беше недостапно вчера станува
блиско и можно денес.
Се сеќавам на еден трогателен случај, како едно дете во своите напори да ѝ
помогне на неговата смртно болна мајка, му напишало писмо на Св. Никола Чудотворец и заминало да го пушти во поштенското сандаче. ‘Случаен’ минувач му помогнал да го стигне сандачето и ја ѕирнал необичната адреса. И навистина, помошта на Св. Никола дошла во сиромашниот дом.
Со напорите на небото и земјата, со отворена свесност, живата материја на
Убавината повторно ќе излезе во обичниот живот на човекот.
Луѓето кои во својот живот сретнале Учители, знаат колку едноставни, хармонични и прекрасни се Тие. Таа атмосфера на Убавината треба сé да прегрнува.
Искрите на нивното знаење нека проникнуваат во животот на луѓето, кои го очекуваат скорешното доаѓање. Со што да ги пресретнеме ? Се разбира, со најубавото.
Како да им се поклониме ? Како и пред Убавината, која што ги восхитува и ѓаволите.
Во длабокиот самрак, кога необично силно засјајува ѕвездата на Мајката на
Светот, повторно лебди звукот на светата харминија. Повторно тибетанскиот иконописец свири пред недовршениот лик на Буда Маитреја со својата бамбусова флејта. Човекот со долгата црна плетенка како што најдобро умее, со сите симболи на
Блажената Моќ, го украсува образот на Оној што го очекуваат.
Така да ја пренесеме Убавината до народот-Едноставно, Убаво и Бестрашно.
Понекогаш прашувате: зошто повторувате одредена мисла ? Клинот се забива само со повторни удари. Принципот на јапонската борба е повторен удар. Затоа
не се плашете ако и вам ви се случи да повторувате.
Не ‘седењето во облаци’, не ‘свирењето на харфа’ и не ‘химните на занесот’,
туку упорниот и радосниот труд е нашата судбина. Не маг, не учител под дрвото,
не врвките на тогата, туку работната облека на вистинскиот животен подвиг води
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до ВРАТИТЕ ПРЕКРАСНИ. Тоа доведува до потполно себеспознавање и непобедливост.
Талај Пхо Бранг, 1924 г.“.
БЛАГОДАРНОСТ НА НЕПРИЈАТЕЛИТЕ
„И така, ајде да си поговориме. Вие ќе ни пречите, ние ќе градиме. Вие ја забавувате градбата, а ние ќе се усовршуваме. Вие ќе ги насочите сите ваши стрели,
ние ќе ги извадиме сите наши штитови. Вие ќе имислите нова стратегија, ние ќе завземеме нов места.И таму, каде што за нас има еден пат, вие ќе нé прогонувате по
стотина патишта. И вашите подмолни дејствија само ќе ни ги покажат вистинските
планински патеки,а тоа ваше попречување,нема да нé запред.Навистина не ви е лесно да му се попречувате на сé што не е направено според вашите правила. Вашите
прсти ќе се измачат при отплеткувањето на сите случки на забрани и негирања.
На крајот на сите дејствија ние ќе си ги зачуваме силите. Бидејќи сме го изгониле стравот и сме се обучиле на трпение. И веќе не можете да нé разочарате. И
секоја ваша замка, гримаса, трик ќе ги преминеме со насмевка. И нема да сме ништо посебно, туку едноставно не ги сакаме негирачките реченици. И секоја борба
ја примаме само како средство за повеќе да зајакнеме.
И по стоти пат, насмевнувајќи се, велиме: ‘Ви благодариме, непријатели и
прогонители. Вие нé научивте на уметноста на снаодливоста и неумереноста. Благодарение на вас најдовме толку прекрасни планини, каде што резервите од руда се
неисцрпени. Поради вашиот бес коњите ни се потковани со чисто сребро, недостижно при гонење. Благодарејќи на вас нашите шатори светат со син оган’.
Многу сакаме да дознаеме кои сме ние всушност ? Каде живееме ? Кои се со
нас ? Вие составивте толку лаги за нас, што и самите ја загубивте мерката. Во исто
време, некои луѓе тврдат, да се биде со нас било корисно и убаво. И никој од оние
што веруваат во нас, со нас ништо не изгубиле, туку се здобиле со нови способности.
Каде живееме ние ? Нашето место на живеење е насекаде,во различни земји.
И неуморни пријатели ги чуваат нашите домови. Нивните имиња нема да ги кажеме, како што нема да запрашаме и за местото на живеење на вашите пријатели. И
немаме намера да ги пребројуваме вашите пријатели. И да ги преземеме- исто така.
Многумина се дружат со нас. И во сите делови од светот на височините горат огнови покрај кои добронамерниот патник ќе најде место секогаш. И брзаат тие
патници. Та нели освен печатеното и поштенското слово има и други вести без посредници. Побрзи и од ветерот. Во еден здив тие пренесуваат низ светот и радост, и
тага, и помош. И како пламена заштита стои стражата на пријателите. Сега е такво
времето- посебно.
Не се надевајте кон себе да привлечете многу млади луѓе. Тие сега исто така
се посебни. Во сите земји, тие мислат за едно исто. И лесно го наоѓаат клучот на тајната. Тајната ги привлекува младите кон прекрасниот Жар-Цвет. И нашата младина знае дека најтешките денови можат да се преобратат во празник на трудот и
откритието. Таа, младината, го има силното сознание дека ѝ е предодредено нешто
светло и големо. Тие луѓе, по својот работен ден тивко доаѓаа и прашуваа каде да
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живеат. А прстите поцрвенети од работа бројот некаква бројаница од неискажани
прашања. Не треба на тие раце да им подадеме камен наместо лебот на познанието.
Се сеќавам како доаѓаа по зрак светлина и нé молеа да не си заминеме. И не
можеме да им кажеме на тие млади пријатели дека си заминуваме заради нив, заради нив треба да одиме, за да им го донесеме кофчежето.
А вие, негативци, повторно прашувате како можеме меѓу себе да се разбираме без дразнење. Единствено со сознанието дека пријателот го донесува само најнеопходното. Пријателот не ти го губи времето. И тогаш кавгата се заменува со дискусија. И најпримитвното чуство за мерка ја внесува дисциплината на слободата.
А разбирањето на единството, само при светли потраги и без сомнежи, го преобразува целиот живот. Но, има уште нешто што многу сакам да го чуете, но кое можете единствено само да го најдете, свесно, благородно и непоколебливо насочени.
Ете, вие немате ништо против да бидете важни и го пропуштате тоа дека
‘важноста’ е сигурен празник за вулгарност.
Ете, вие говорите за наука, а секој нов експеримент ви се чини сомнителен.
Ете, вие често се лутите и ‘излегувате вон себе си’. А всушност тоа последното би требало да го прави токму обратно.
Ете, вие ги осудувате и сплеткариите. Токму така го исполнувате воздухот
со ‘бумеранзи’, кои потоа ве удираат во сопственото чело.
‘Сиромавиот Макарушка’ се жали дека шишарките силно го удираат, но нели самиот ги расфрли наоколу.
Ете, и се смеете на ‘изолацијата’, а самите не го разбирате најпрактичното
искористување на лабораторијата на животот. Вие и самите се стремите што поскоро да излезете од зачадената соба.
Ете, често се прикривате, оградувате. И се плашите. А всушност стравот е
најлошиот отров, измислен од најзлобните суштества.
Ете, вие се сомневате и сте предавници, и не сакате ниту да знаете дека тие
две нискости произлегуваат од лекомисленоста. А лекомисленоста не им е својствена на децата. Обратно, токму со возраста таа се развива и расте во грозна градина.
Ете, вие се ужаснувате ако ве обвинат за предрасуди. А со нив сте го исполниле целиот свој живот. И не сакате да се ослободите ниту од една од вашите навики, кои ги помрачуваат најсуштинските животни потреби.
Вие толку се плашите да не изгледате смешни што со тоа нé засмејувате. И
се ужаснувате од повикот: ‘Бидете нови, бидете нови, но не на сцената, туку во сопствениот живот’.
Вие не сакате разговори за смртта бидејќи за вас таа сé уште постои. И за
гробиштата сте одделиле значителен дел од светот. И прецизно изработивте ритуал
за погребални церемонии, а точно таа тема заслужува најмалку внимание.
Вие го избегнувате зборот ‘подвиг’, бидејќи тој за вас е синоним или за монаштво, или за Црвен крст. Според вас е чудно и недостојно во животот да се занимавате со тие нешта. Нема да спомнуваме за вашата длабока приврзаност кон темата на парите. Тие потврди на срамот на современиот свет за вас не само неопходност, туку од нив правите култ. И мечтаете да го позлатите вашиот ’рѓосан штит.
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Кога ќе го повикате разуршувачкиот Шива, ние ќе се обратиме кон творечката Лакшми. Сега Сатури молчи, а Ѕвездата на Мајката на Светот ја обвиткува
Земјата со зраците на новото доба.
Вие нé обвинувате дека лебдиме во облаците, но се покажува дека токму
ние се занимаваме со животно најважните прашања. И нашите пријатели се трудат
да изнајдат нови начини за благососојба во животот !
Во вашиот бес нашите откритија ги нарекувате ‘скокови на пантерот’. Бевте
готови да нé судите, воопшто незнаејќи што всушност правиме. Нели и вие ги осудувате оние кои зборуваат за тоа што не знаат. А зошто вие самите постапувате така ? Каде ви е ‘справедливоста’, за која што сте се наметнале со толку театрални
тоги ?
Кога ќе се изградувате на помислата дека сме изчезнале, тоа значи дека ние
повторно се приближуваме кон нов пат.
Впрочем, да не се караме. Треба дури и да ве пофалиме. Вашата дејност е
корисна за нас. И сите ваши злобни замки ни даваат можност да ја продолжиме нашата поучна шах-мат игра.
Талај Пхо Бранг, 1924 г.“.
ПИСМОТО
„Многу знамиња. Огромно количество разнобојни знамиња со различни форми: долги, триаголни, квадратни. Повеќето се црвени, со огромни златни, црни и
бели кинески натписи. Зад нив се слуша звукот на големите барабани. Таму маршира армијата на ужасниот Јан Дуту ! Управникот на Туркестан се подготвува да го
заштити Синцзјан од амбанот на Синин. Се шири глас дека стариот амбан на Синин сака одмазда за убиството на својот брат, стариот Титај од Кашгар. По наредба
на Јан Дуту, Титај беше убиен на најжесток начин од даотајот на Хотан. И сега Дунганите на Синцзјан се полни со страв пред омразата. А според други кажувања,
Јан Дуту собрал 10 000 војници за да го одбие можниот напад на Фан. И да е така,
армијата се подготвува да тргне против Хами, или поточно, колку што е поголема
војската, толку повеќе може да стигне до Хами.
Чудна армија- облечена во партали, се движи со мака, со гнасни раце, наликува на пушачи на опиум, комарџии и просјаци. Но, тоа не е чудно: тие војници се
прибрани по пазарите. Ги врбувале насекаде каде што можеле. Коцкарниците и
опиумските ќумези се местата каде што се наоѓаат повеќето војници. Секој, којшто
не може точно да утврди дека има некаква сопственост, или не може да ја купи својата слобода со обично мито- со магичното климнување на Јан Дуту се претворува
во војник. Се разбира, таму каде што е возможна ‘магија’, таму нема смисла за вообичаена техничка процедура. Зошто ти е да имаш искуство во стрелање и воена
обука, бидејќи и без тоа големата армија може да изникне како од под земјата ? Нема значење и ако таа армија пред походот кон градските порти започна магично да
се намалува. Армијата е водена од неколку голобради момчиња, од кој секој од нив
носи по две-три пушки.
Но, каде се војниците ? Се разбира, тие не препуштаат ниту една можност и
веќе исчезнале во тесните патеки и скришните агли на дворовите со глина. Ја користат секоја можност да им го дадат своето оружје на случајните минувачи.Ако една
десетина од армијата стигне до Хами, ќе биде неверојатно. Но, за тие работи Јан
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Дуту има свои размислувања. Понекогаш армијата се движи со дрвени коли, тогаш
на крајот од колата ќе видите цела редици прачки и на секоја од нив виси војничка
капа ! Зошто му се на војникот раце и нозе ? Војникот има глава и изгледа дека
основниот дел од главата му е војничка капа. Ако војникот исчезне, воената команда ги брои капите, така што секоја од нив се смета за војник. Така Јан Дуту се здобива со соодветна награда.
Освен тоа Јан Дуту смета дека армијата на синанскиот амбан со собира точно на истиот начин. Така народната традиција ги изедначува силите на противниците.
Како што веќе спомнав, Јан Дуту е искусен управник. Тој знае како во определено време да ги префрли сите натрупани милиони во странски банки, а судбината на своите поданици ја решава со борба на петли. Со фигурите на боговите Јан
Дути е многу груб. Тој ги камшикува, ги дави и им ги сече рацете и нозете. А потоа
го заменува виновниот бог со локалниот демон, кого тукушто го удостоил со нова
титула. Суровиот управник на Синцзјан управува со провинцијата 16 години. Тој
знае како да се спаси од отров, грешка на должност и гинење во војна со соседите.
Уште за живот му беше издигната груба бронзена статуа. Таа беше подарена од
‘благородните’ поданици на Синцзјан, кои добија специјален допис од локалните
амбани. Чиновниците за Јан Дуту велат: ‘Лукав е нашиот Јан Дуру !’ Други велат:
‘Нашиот управник е тесноград’. А луѓето издивнуваат: ‘Во секој случај нема уште
долго да живее’ “.
Се истакна: „судбината на своите поданици ја решава со борба на петли“.
Петелот бил бригиски. Ваков бил галскиот петел, а Келтите=Галите биле Бриги со
бригиска симболика... Следи во Шпанија да се има „борба на петли“. Вакво нешто
немале Индијанците. Значи, коњите и борбите на петли во Америка биле европски.
„Но, чудно, на улицата се појави одред коњаници, кој воопшто не наликува
на испарталената армија, која штотуку помина. Тие немаат огромни гуши, толку
карактеристични за жителите на Синцзјан. Подобро се облечени и според ставот им
се гледа дека се коњаници по раѓање. Тоа се калмици, одред на Тоин, канот на Торгутите.
Стариот кан на Торгутите, владетел на карашарските земји, исто така подпаднал под власта на семоќниот Јан Дуту и во момент на необичњен импулс го предал правото на наследство на кинескиот чиновник којшто го испратил кај него. Чиновникот побрзал назад во престолнината на Синцзјан со тие скапоцени документи, но Калмиците дознале за чудната постапка на својот кан. Секоја планинска патека им е добро позната на калмичките јавачи. И онаму каде што Кинезот ќе стигне
за неколку дни, каршарските коњаници можат за еден ден. Караванот на кинескиот
пратеник исчезнал, а исто така исчезнал и самиот пратеник со сите писма и документи. Голема е Тјан Шан, Небесната Планина и не само караван, туку и цела армија може да биде погребана по нејзините превои. На таков начин калмичките коњаници успеале да ја сочуваат својата независност.
Враќајќи се дома старешините одлучиле дека канот ја изгубил способноста
за расудување штом доброволно ја предал својата власт. Затоа на канот му препишале успокојувачки напиток што за навек се успокоил.
Тој кан оставил сосем мал син. И наместо канот, управувањето го презеле
чичкото, Тоин лама, истиот оној во кого се отелотворила душата на тибетанскиот
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министер Санген лама. Што се однесува до физичката сличност на тоа отелотворување, Тоин лама имал карактеристична деформација на коленото, исто како и покојниот тибетански министер.
Дури и сега Торгутите се сметаат за полунезависни. Тоин лама обучил еден
посебен одред со вештините на сибирските Казаци. Ламата всушност се исплашил
кога Јан Дуту побарал да му се испрати целиот одред. И така, едноставната гаранција за независност на Торгутите била испратена според наредбата. Потоа Јан Дуту наредил и самиот Тоин лама да се јави и да живее во престолнината на Синцзјан
кадешто бил изграден специјален дворец за уважениот затвореник. И тоа барање на
Јан Дуту било исполнето.
Еднаш Јан Дуту запрашал: ‘Зошто сите искажуваат големо задоволство кон
мене ?’ Прислужниците одговориле: ‘Поради весниците’. Решението на Јан Дуту
веднш било готово: ‘Да се забранат сите весници’.
Јан Дуту запрашал: ‘Како е можно земјата да нема непотребни наворешни
врски и како да се исчистат куќите од ѓубрето ?’ Повторно добил одговор: ‘Автомобилите ги вознемируваат луѓето со својата бучава и тешко се следат чамците’.
Мерката беше сосем очигледна: во целиот Синцзјан да се забрани користењето на
автомобило и чамци, со исклучок на самиот управител. И покрај тоа, началникот
на поштата на Синцзјан, Италијанецот по име Кавалери, по некакво чудо го зачувал
својот автомобил. Тоа е оној кој со пекински и шангајски весници ги снабдува чиновниците на Јан Дуту. Но тоа, се разбира, се случува многу тајно.
До кога американските и германските фирми, ќе продолжат арогантно да тргуваат со кожи во Синцзјан ? Тие треба да се многу внимателни за да ги избегнат
сите подводни камења, создадени од тој каприциозен управник, со неговаат типични кинеска побелена тесна брадичка и громогласна кашлица, којашто ги заглушува
сите. (Монголска едношилеста- „тесна брадичка“, која е како на јарец=прч, Р.И.)
Балите волна, наменети за извоз, сошиени во кожи, се натрупани на камилите:
- Кој иде ?
- Караванот од Белјан кан.
- Каде одите ?
- Право на Тјанцзин.
- Колку време ќе патувате ?
- Веројатно шест месеци.
И ѕвончињата на камилите весело ѕвонат раскажувајќи за далечна Америка.
Што е тоа Америка ? Тоа е далечна, предалечна земја, земја од волшебна
приказна, кадешто сé е возможно, каде што за салами требаат повеќе црева отколку
што имаат сите овци на Сартите88 и каде е потребна волната од целиот свет; каде
луѓето се движат, говорат и пишуваат со помошта на машини, каде луѓето не ги
сметаат парите со сметалки, туку машините сами ги прават сметките.
Секој Сарт мечтае за трговија со Америка: свила, волна, овчји црева, суви
плодови- сé што претставува негово богатство, Сартот би сакал да му го продаде на
Американецот, но пак истиот тој Јан Дуту, му пречи.
Сартите прашуваат: ‘Дали имале слика од Америка ?’- и ни ги грабаат картичките на Њујорк од нашите раце. И се лутат кога не можат да ги имаат тие слики.
88

Сарти- заедничко име на домородно население на централна Азија.
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Им се чини дека во тие гигантски облакодери како да живеат џинови кои летаат низ
воздухот на свети железни птици. Локалното население до денес ги помни старинските пророштва дека некогаш ќе има челични птици и дека железни змејови ќе ги
соединат сите земји. Тие луѓе слушнале и за таинствените градови со свои суштества коишто знаат сé. И повторно прашуваат: ‘Можете ли да ни дадете книги за
Америка- книги напишани на туркменски или на арапски ? Инаку нашиот мула нема да може да ја прочита. Дајте ни разгледници од Америка !’
И не се чува само секоја фотографија на облакодер, туку и секоја лепенка се
прибира и пази како знак за далечната Америка.
Во песоците на Хотан долгобрад муслиман прашува:‘Ај кажете ми, дали може еден форд да мине овде по стариот кинески пат ?’ Во Кашгар луѓето молат: ‘Дали може старите полиња да ги изораме со помошта на форд ?’ А Калмиците го поставуваат прашањето: ‘Дали фордот побрзо оди од нашите коњи ?’ А белобрадите
староверци на Алтај мечтаат: ‘О, да имавме и ние овде еден форд !’
Што имаат тие во предвид кога го кажуваат тоа: човек, машина, здание или
апстрактна идеја ? За Азија тоа едноставно е движечка сила. Форд- тоа е носител на
новото движење, нови можности, нов живот. Неговото прво име е одамна заборавено. Во длабочините на Азија нема информација за секојдневниот живот на тој
неверојатен човек, но претставата за него се слеала со идејата за движечката сила.
Затоа во Азија мислат дека Форд може сé.
И уште едно американско име влегло во паметта на народите од длабочините на Азија.
Во далечните Алтајски планини, на најпочесно место каде што се држат старите свети икони, нашето внимание го привлече фотографијата на познато лице,
исечена од некакво списание. Се приближивме и го познавме Хувер. Староверникот ни кажа: ‘Тоа е оној којшто ги храни луѓето. Да, има забележителни луѓе на овој
свет коишто го хранат не само својот народ, туку хранат и други народи’. Тој старец не добил ништо од АРА, но таа жива легенда си направила пат низ реките и планините, кажувајќи за штедриот гигант, кој добродушно ги испраќа потребните продукти на гладните луѓе низ целиот свет.
И дури во далечна Монголија, каде би помислиле дека легендата нема да достигне, во еден празен шалтер Монголец повторно ни раскажа дека некаде живеел
голем човек којшто можел да ги исхрани сите гладни народи- со голема мака го кажуваше неговото име, нешто меѓу Хувер и Кубера, почитувано будистичко божество на успехот и богатството“.
Тој „голем човек“ Белец Хувер=Кубер е „почитувано будистичко божество“.
„Некаков заинтересиран патешественик ја донел возвишената легенда за големиот човек кој работи за ‘Општото Добро’, дури и во тие бескрајни пустни.
Третото истакнато културно име, нашироко познато на просторите на Азија,
е на сенаторот Борах. Ако имате писмо од него, секаде ќе имате виза за влез или
премин. Дали во Монголија, на Алтај или во Кинески Туркестан, можете да го чуете чудниот изговор во неговото име:
‘Борија е моќен човек !’
На тој начин луѓето ги ценат големите лидери на нашето време. Тоа е пријатно да се чуе. Исто така пријатно е да се знае дека еволуцијата на човештвото си
пробива пак кон иднината на необични начини.
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И одеднаш добивате писмо од Америка кое успешно ги преминало сите препреки на кинеската пошта. Писмото, се разбира, беше отворано и многу небрежно
залепено, но амбанот не гледаше ништо страшно во тоа. Амбанот не мисли дека е
лошо што вие, моите пријатели, сте започнале да градите ново здание. Навистина,
може да му се стори многу чудно, затоа што тоа здание ќе биде 24 катно, додека самиот Јан Дуту нема потреба од куќа со повеќе од еден кат. Сите виши предлози за
училиште, лекции и книги, тој ги смета за многу опасни, но ќе прогледа низ прсти
со насмевка.
Народот во Америка има многу пари и може да се забавува со слики. Но, сегашниот амбан не се интересира за такви празни работи и не знае ниту едно име на
било кој научник или уметник од современа Кина. А ако поупорно го прашувате за
тоа, тој сигурно ќе го промени своето мислење за вас во негативна насока. Дозволете му да мисли дека во ‘тој свет има секакви чудаци што се занимаваат со најнеобичните нешта’. Но, тие занимации се безопасни, што се однесува до Јан Дуту,
‘зошто пак да им пречиме на чудаците: ајде да им ги вратиме писмата’- си мисли
амбанот.
Можеби со помошта на некој Сарт или туркменски трговец, или со кинески
преведувач амбанот ќе го прочита и тоа писмо. И можеби нема да му се допадне
тоа што пишував за Калмиците, за борбите со петли организирани од Јан Дуту. Но,
знаејќи дека некој амбан ја смета за своја должност да го мрази Јан Дуту, тој ќе се
насмевне читајќи го писмото и може да рече: ‘Добро, и во Америка нека знаат за
нашиот старец- тој е тесноград’.
Но, сега амбанот ќе биде потполно збунет, ќе говориме на јазик, сосема непознат за него.
Мили мои пријатели, дали во текот на новата година се вративме назад или
се устремивме напред ? Добра година ! Не желба, туку заповед се содржи во тоа обраќање. Тој ќе биде добар за оние кои сакаат да работат, кои се посветуваат на образовната работа.
Доцна во ноќта на 17 Декември 1916 година тргна нашиот воз. Не беше загреан. Нашите роднини мислеа дека тоа патување е безумно. Свјатослав помни како се наоблековме со сите свои алишта на 25 степени под нулата. И стените на Финска покриени со снег изникнаа пред нас како први гласници на следните хималајски височини. Е.И. немаше трпение да тргнеме. Таа добро ги знаеше тешкотиите на
патот, но ништо не можеше да ја запре“.
Се истакна: „Свјат ! Свјат ! Свјат !“. А овде: „Свјатослав“=свјат о слав.
„И вие сега станавте отпорни и добро заштитени од препреки и напади, како
само тие да се неизбежните камења и прашина на вашата патека. А до пред тоа вие
бевте предмет на клевети и инсинуации. Вие станувате поотпорни и не ги земате
при срце нападите на печатот. Знаете дека сето тоа има големо значење. А основната причина е незнаењето, она истото што им го отвора влезот на темнината и клеветата. Во текот на 1918 година имав забавна случка: веќе ме погребаа во Сибир, а
јас дури не бев таму во тоа време. Ми пееле задушница и пишувале некролози. Нормално, можете да си претпоставите колку многу лажни информации имаше за текот на нашето далечно патешествие.Ми покажаа исечок од интервју со А. Н. Беноа.
Бидејќи Беноа беше воведен во заблуда, ја повтори париската измислица и раскажа
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за анатемата врз мене од римскиот папа. Во тоа време, кога според интервјуто со
Беноа сум бил во Ласа, јас во стварноста го обиколував Алтај. Забавно.
Главно се однесуваше на пријателите ! Ме радува информацијата за Зулоага,
Месрович, за Такеучи, тој невидлив атктивен пријател ! Како ли изгледа ‘Адамант’
во Јапонија ?Ја поздравувам идејата на Сторк за меѓунороден литературен конкурс.
Пријатели, сите сте така различни и при сите решителни и одлучни. Америка, Јужна Америја, Индија, Кина, Египет- сите се обединуваат и ги губат своите
случајни граници. Вашите ненадејни патувања во Азија и моето неочекувано доаѓање во Америка ! Какви неописливи и незаборавни епизоди од животот !
Ги помнам фуриозните дождови во Алтај, кога З. херојски признавајќи ја неопходноста од нашето патешествие, целата, искисната и тажна замолкната, одеднаш рече: ‘Дали тоа ќе има крај ?’ Или Нети над ‘морето на мразот’ во Шамуни. А
појавата на Френс меѓу танцувачите Индијанци во Санта Фе ? А херојското решение на О. во Женева ? А С. М. со монетата на Илија ? Или С. В. јавајќи по планинските патеки во Сиким со книги в рака ? Или збогувањето на железничката станица во Берлин и Т. кој прашува: ‘Како може да се случи тоа ?’ А Т. и Ј. во Парис на
Ру де Месин: ‘Не можеа ли да почекаат ?’ Или В. којшто го очекуваше да го сретне
неочекуваното, а всушност во Индија очекуваше рик на тигар ? Или напорот на Ш.
На станицата во Лион ? А филозофот-воин Р. Во Рим ? А неспокојството на Неб ?
Неговиот апарат се расипа при преминувањето на Јаркент-Дара. А А. Којшто мажествено помина низ палубата на бродот кога брановите беа како планини ? А нежното приближување на Б ?
А се сеќавате ли на вечерта на 9-ти Декември 1924 г. и сé она што се случи
кај статуата на св. Рок ? Една по друга се нижеа случки и затоа сé така се расцвета.
Поздрав на сите пријатели ! Градите постојано ! Градите високи кули !
Ние повторно се оддалечуваме од поштенските врски и сакаме да ја видиме
вашата работа насочена само кон индината. Насочена кон масите каде уметноста се
пробива со толкав напор. Во универзитетите, училишта, во народни работнички
клубови, библиотеки, селски комуни, затвори, болници, сиротишта. Расте ново сознание. Тие очекуваат. Творештвото расте заедно со трудот. А сите препреки само
раѓаат можности.
Говорете им на луѓето за творештвото при сите видови на труд. Кажувајте
дека ништо не треба да им пречи и секоја препрека да се преобрати во среќна возможност. Се случуваше на моите ученици да им кажам:
‘Претставете си за момент, дека вие сте Рафаело, а јас римски папа. Ќе ги
создадеме сите услови за вашето творештво, а вие ќе го запомните тоа и со слободно сознание ќе творите и покрај препреките. Ако сознанието ви е слободно ништо
не може да ве спречи’. И дозволете им на сите ученици да творат во сите области
на уметноста- сликање, балетот, пеењето. До моментот кога тие одеднаш ќе запеат
сопствена песна и создадат сопствен танц. Дозволувајте им ги сите средства за да ја
усовршат својата творечка дарба.
Во 1924 г. статијата ‘Ѕвездата на Мајката на Светот’ завршуваше вака:
‘Не седењето во облаци, не свирењето на харфи и не химните на занесот, туку упорниот и радосниот труд е нашата судбина. Не маг, не учител под дрвото, не врвката на тогата, туку работната облека на вистинскиот животен подвиг во-
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ди до ВРАТИТЕ ПРЕКРАСНИ. Тоа доведува до потполно себеспознавање и непобедливост’.
Од тогаш минаа две години. Работата ве повикува да одите напред. Не желбата, туку увереноста да ја движи вашата работа; никогаш да не запрете; со еден
збор- никогаш превреме да не остарите.
Но, не мислете, пријатели мои, дека започнувајќи го писмото од Кина, јас
сум еден од непријателите на Кина. Вие добро ја познавате мојата восхит од старата кинеска уметност и филозофија, и од чудните кофучијски псалми, коишто неодамна ги слушавме во Њујорк. Но, доколку на гробот на некој минувач видел шкорпија или татарантула ваша должност е да му кажете за тоа. Денес кинеското море
така се бранува што во безобличната пена не се гледаат столбовите на основата, а
наместо длабока и чиста вода- сé е матно. Но, продолжувам да верувам дека искрениот опис на сите заостанатости и суеверија ќе допринесат само за добро.
Амбанот може ако сака да ги прочита тие мои желби. Без сомнение тој наскоро ќе разбере дека кога говориме за уметноста, науката, убавината и културата,
ние се доближуваме до најдобрите и највиталните движечки сили на човештвото.
Се надевам дека тоа писмо, сепак некогаш ќе стигне до вас и повторно ќе го почуствувате единството, а растојанијата меѓу нас ќе изчезнат.
Поздрав на сите пријатели !
Улан Батор Хото, 1927 г.“.
УРУСВАТИ
„ ‘Vade, filii ad Montes Indiae et ad cavernas suas, et accipe ex cis lapides honoratos qui liquefiunt in acqua, quando commis center ei’. ‘Оди, синко, во планините на
Индија и во нивните каменоломи и од таму земи ги нашите скапоцени камења коишто се раствораат во вода, кога ќе им се додаде нешто’.
Така пишува блескавиот Хали, Арапинот, споменуван од Псарцелзус. Ајде
да отидемево планините на Индија.
‘Sophia cum Moria Certamen’, публикован во Summum Bonum, раскажува за
планините и богатствата во нив. И повторно стариот Парцелиус нé уверува: ‘Nihil
est opertus quod nont revelabitur’.
‘Lumen de Lumine’ ги опишува особените услови на патот кон таинствената
планина: ‘Кон таа Планина да тргнеш во одредена ноќ, најдолгата и најтемната, но
претходно да се подготвиш со молитва. Упорно тргни по патот којшто води кон
Планината, н никако не прашувај за патот. Следи го само Водичот којшто ќе те сретне на патот и самиот ќе предложи да те води. Ти не го познаваш. Тој ќе те доведе
до Планината тогаш кога сé е нечујно. Не ти е потребен меч, ниту друго оружје.
Кога ќе стигнеш до Планината, првото чудо што ќе се појави ќе биде силниот ветер
којшто ја тресе Планината и ги дроби карпите на парчиња. Исто така, ќе сретнеш
лавови, змејови и други страшни ѕверовци, но не се плаши од никого. Биди непоколеблив и не мисли дека нема да се вратиш, бидејќи Водачот нема да дозволи да ти
се случи никакво зло. Што се однесува до богатството, тоа уште не е најдено, но е
многу близу. По ветерот ќе започне земјотрес кој ќе го уништи сето она што ветерот не можел. Биди сигурен, нема да паднеш. По земјотресот следува оган, тој ќе ја
проголта земјината утроба и ќе го открие богатството. Но, ти сé уште нема да го видиш... Потоа, на разденување, ќе настапи голема тишина; ќе видиш дека изгреала
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Утринската ѕвезда и започнало да зазорува и тогаш ќе го здогледаш големото богатство. Главното и најсовршеното е лековитиот еликсир...’
Оваа приказна ни ја раскажа Томас Воган, кој загина при експлозија, вршејќи истражување во името на човештвото.
Исто така ‘приказна’ ќе ни раскаже Водичот во Хималаите, кога ќе ни објаснува да најдеме црн аконит, како сме должни бестрашно да врвиме низ планината
во ноќта, за да го најдеме тоа светлечко цвеќе.
Тоа што легендата за таинсвениот цвет е присутна низ целиот свет, сé уште
не значи ништо. Но, таканаречената ‘фантазија’, на Хималаите е исполнета со реалност. Продавачот на аконитот ќе ви го раскаже истото, без да знае дека повторува
легенда, позната низ целиот свет, на која и се поставени толку преданија од различни народи. А за да ја претворите приказната во реалност, треба да одите во Хималаите.
На фреските и орнаментите од XVI в. и XVII в. е откриена убавина на боите
на Истокот. Тие прекрасни фрески во старите храмови пеат за скапоцени дарови во
Индија, за силата на камењата и билките.
‘Војната го залеа светот со крв. Суша и дождови го нарушија вечниот поредок. Гладот го покажа своето лице. И повторно од нависоките планини, од планините на ‘петте богатства’, во ветер и гром, во светкување на молњи го слушаме заборавеното: ‘Од многу маки да тргнеме кон Индија’.
Ведската мудрост препишува многу лековити треви и многу мудри совети.
Нормално, тие се скриени зад симболи. Но, древната мудрост повторно се раѓа и
оние, коишто ја чуствуваат големината на засилената еволуција, подготвени се да
му служат на човештвото за зачувување на здравјето според најпрактичниот начин.
Луѓето прашуваат каде да најдат средства за болестите ? Повторно од далеку доаѓа одговорот: ‘Од Хималаите’.
Издигнувајќи се над видливото, мудрецот од Ригведа89 пее химна за створението: ‘Немало ниту смрт, ниту бесмртност, ниту блесоци во ноќта, ниту светлина
во денот.Единствениот само воздигнал, без да дише, само со внатрешна сила; освен
Него, вистинито ништо не постоело’.
Во овие редови од Ригведа ведскиот мудрец ја брише целата митологија и го
достигнува монизмот на конечен причински принцип. Тоа е вистинската ‘Химна на
створението’, како што била наречена. Затоа не се чудиме кога го слушаме предавањето на д-р Кокатнур, индиски хемичар, во него тој дава факти дека Кевендиш и
Притсли не се првите кои го откриле водородот и кислородот, туку мудреците на
древна Индија ги познавале тие важни гасови“.
Ведите биле Бриги со кислород=кисло род и водород=водо род: веда=вода.
„ ‘Познато е- вели тој,- дека нашиот скоро совршен систем на сметање прво
бил откриен од Индијците и донесен во Европа од Арапите, од кои и го добиле своето име. Индијците се заслужни за тоа што светот го има декадниот систем (од нив
го научиле и Арапите). Алгебрата (Виџатанита) била веќе развиена наука кај
древните Индијци. Индиските математичари ја развиле тригонометријата; големо
дело на Бхаскар ‘Лиливати’ покажува големо разбирање за тоа што денес го нарекуваат ‘виша математика’, а Брахмагупта покажал голема оригиналност и ученост’.
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Ригведа- првата веда, содржи свечени свети химни.
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Древната Арјаварта неодамна ги откри своите реликвио на најстарите култури на Индија. Но, ние не се чудиме, затоа што знаеме дека и Питагора ги добил
клучевите на мудроста од Индија. Во таа земја, која лежи во подножјето на Хималаите, уште пред многу еони вишиот разум се спуштил до дното на земјата и се издигнал достигнувајќи ги најсуптилните енергии. На секој падина, на секој врв, на
секое дрво штедро се расеани лековити растенија. Сетете се на рецептите од Атхарваведа90: ‘Ние го носиме противотровот на Вишканда (ревматизам), амајлијата на
Џангида (лук), амајлијата на илјадници сили. Џангида не спасува од болести, од воспаленија, од ревматизам и мачни болки’.
Прошетката по Хималајските падини и долини е восхитувачка: ‘Природата
нé чека полна со дарови. Дојди и излекувај се. Чарура, Парура, Орура- три важни
лековити плодови против кашлица, настинка, температура. Чарура наликува на жолта вишна, Парура- на зелен костен, а Орура- на жолтеникаво-зелено диво јаболко.
Тие се со опор вкус, и имаат многу танин. Овде има и црвена кора Аку Омбо- за лекување на рани. Средство протов треска- Серги Пруба- личи на сув гигантски грав.
Чута е сув горчлив корен, лекува тумори и грло. Басак- кафеав прашок за настинка.
Црвенкастиот Це, дава фуксин; горчливата Пурма е за арома. Буљон од корењата
на Дангеро го лекуваат стомакот, како и цветовите на црвениот рододендрон, додека листот од Диеро дезинфикува рани. Мемшинг Пати е свето растение во Непал,
каде што се користи како украс за глава. Постојат безброј корисни растенија што
чекаат стручно проучување и употреба’. Еликсирот од дамијана, датура, аброма,
агуста; екстрактите на арџуна, ашока, асвагандхи, ајапана, чатима, гогхура, гуланча, калмега, камала, кантикери, кхетпапра, курчи, пунорвана; сирупот брихми и васака, напитокот миробалана...“. (...ајапана,чатима...гуланче...камала...васака..., Р.И.)
Се говори за вишна, костен, јаболко итн. Тие им припаѓале на белата раса,
која нив таму ги однела. Истото важи и за сојата со јаболкото во Јапонија. Следи
крвната група В на Монголите не ја поднесува сојата, што не важи за крвната група
А на Белци. Истото важи за пченката која не е подесна за крвната група 0 и В. Пак,
Индија била поврзана со Јужна Африка. Она што го немало во Јужна Африка го немало ни во Индија. Бидејќи Јужна Америка била споена на Африка, за неа е истото.
Следи и наводот: „тој дел од светот, сé уште недопрен“-тој не бил битен за човекот.
„Тоа не се таинствени враџбини, тоа се само имињата на лекарствата што
денес се прават од лековитите супстанци на Индија. Го помнам мојот разговор со
Бхатчарја. Ги помнам оние кои вложија напори за истражување на лековитите богатства, сместени во Хималаите. Тоа не е приказна, тоа не е Небесниот огнен цвет,
не е Огнената птица на мечтите. Тоа е земната творечка мисла. Земен труд за мирно прочистивање на човештвото. Болните и гладните не можат да размислуваат за
славата на најсуптилните енергии.
Калидаса вели: ‘Медикаментот не се осмелува да започне некоја благородна
работа и секогаш предвидува тешкотии.
За храбрите, всушност, нема препреки. Сите препреки се претворуваат во
прекрасни можности. Адитја- Првобитната Светлина- ќе го осветлува нивниот пат.
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Атхарваведа- четврта веда, која содржи мантри и магиски формули против болести.
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Деви91 и Риши92, Оган и Пламен и четириесет и девет Агни на древната Арја
ќе им ја предадат својата моќ на стремежите корисни за човештвото’.
Урусвати, местото за истражување, местото за наука, треба да биде изградено во Хималаите, во границите на древната Арјаварта93. Човечкиот дух, пречистен
од постојаните токови на Хималаите, повторно неуморно ќе трага. Лековитите билки, медицински истражувања, чудни магнетни и електрични токови, неповторливите услови во висините, неповторното светење на планетарните тела со нивните астрохемиски зраци, радиоактивноста- сите тие се непознати блага, сместени единствено во Хималаите.
Урусвати значи Утринска Ѕвезда. Нели утрото е одлично за нов труд и нови
успеси, нели утрото е вечно исцелување, вечно трагање, вечно постигнување ? На
тие места, каке што се искристализирала големата мудрост на Ригведа, од каде што
поминале Махатмите, овде, во пештерите и во врвовите, се акумулирала силата на
човечката мисла !
Не мислите дека тоа се идеалистички мечти. Прифатете го како потполна
ре-алност. Колку реално и колку величествено сјајат врвовите на Хималаите !
Нави-стина, само овде, само на Хималаите постојат укинатни; неспоредливи,
спокојни услови за исцелувачки резултати. Услови за научни истражувања,
незасегнати од жестокиот притисок на современите градови, постојат само овде,
каде што изгледа и планетарните зраци се почисти и попродорни. (Таму има јак, кој
бил/е јак, Р.И.)
Кога ги разгледаме боите на минералите по планините, кога ги истражувате
огромните гејзери полни со различни минерални соли, кога ќе здогледате различни
видови минерални извори, вие ќе го разберете карактерот на изобилството на тој
дел од светот, сé уште недопрен, а сведок на многу космички катаклизми. Токму
такво е местото. Уникатно место за многу научни истражувања. Овде се чуствува
празникот на сознанието и убавината.
Големиот индиски биолог сер Џагдиш Бос94 вели: ‘Златниот век не е нашето
минато, туку иднината’. Тој мудро советува дека сегашната состојба на човештвото е опасна, слична на брод што тоне, затоа без излишни зборови треба да се
обединиме за целите на борбата против општата опасност. Тој верува дека ние сé
добиваме на готово и затоа треба да даваме слободно и со благородна намера.
Тој мудар научник исто така ја истакнува вредноста и големото учење на
Учителот, а тој, којшто го знае тоа, може среќно да гледа кон иднината.
Со радост го забележувам распространувањето на високите интелектуални и
уметнички сили на Индија. Високо надарени индивидуи сега се на чело на универзитети, институти и училишта, а имињата на Тагора, Бос, Рамана и други луѓе на
науката и уметноста се жив мост меѓу денешна Индија и длабоките корени на нејзината древна култура.
Големиот Вивекананда на своите предавања, кога една слушателка го запрашала што да прави во Индија, ѝ одговорил: ‘Сакајте ја Индија !’
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Деви- небесни суштества, богови, букв. „светлечки“ (во индиската митологија).
Риши- мудреци, јасновидци, од коишто биле откриени химните на Ведите.
93
Арјаварта- древна држава на Аријците (благородните), сместени во Северозападна и Централна
Индија. (Белците дошле во ...Индија...Централна Азија...Јапонија...на простори на Темните, Р.И.)
94
Чандра Џагдиш Бос- Индиски научник, добитник на Нобелова награда, во Калкута 1917 г. го
основал Институтот за научни истражувања по ботаника, биологија и физика.
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Големото учење на Ведите, поуките на Буда, на Аполониј Тијански, Парацелзус, Томас Воган, Рамакришна, небројните предизвици на векови и сите народи нé
упатуваат кон големата планина на Индија, којашто го чува богатството.
Сакајте ја Индија !
Планините на Индија се преполни со лековити лисја и корени.
Планините на Индија собрале моќни енергии и ги примиле најдобрите зрачења за заздравување на телото и духот.
Сакајте ја Индија !
‘Lapis exilis dicitur origo mundi !’
Ладак и Кашмир, Кангра и Лахул, Кулу и Спити се значајни на историско,
геолошко и научно ниво. Низ тие места минале Махатми и Риши, царови и херои,
овде често се споменуваат имињата на Нагарџуна, Падмасамбхава95, Санта Ракшита96.
Овде имало крвопролевање, никнувале градови и храмови, чиишто рушевини сé уште ги красат планинските сртови на Хималаите.
Хималаите во својот полн сјај го пресекуваат тоа високо планинско плато;
по нив се издига Кајлаш, уште понатаму- Каракорум и планинското царство од север овенчено со Кун Лун. Таму минуваат патишта кои светото езеро Манасаровар;
таму минуваат најдревните патеки на светото поклонение. Во истиот реон се сместени езерото на Нагите и езерото Равалсар, живеалиштето на Палмасамбхава.Таму
се пештерите на Архатите и најголемото- живеалиштето на Шива, пештерата Амарнатха, таму има врели извори, има и 360 локални божества, нивната бројка потврдува колку се значајни тие места кои ја акумулираат човечката мисла во текот на
многу векови.
Но, Кашмир е изолиран како и Ладак. Голи карпи се натрупани во Лахул и
Спити. Летната жега е прекумерна, а студот е суров во зима.
Не е безопасна ни вулканската почва на прекрасната Кангра, а во соседниот
Манди има многу рушевини од минати земјотреси. По поголемиот земјотрес во
1905 г. јапонските геолози специјално повикани да го истражат тоа, открија дека
сеизмичкиот појас минува низ Кангра.
Но, меѓу суровите Спити и Лахул, од една страна и опасните Кангра и Манди од друга страна, на север од Симла, покрај коритото на Беас лежи древната долина Кулу. Тоа е истата Беас или Хипатос, која стана граница на стремежите на
Александар Македонски. Војсководачот запрел кај таа река. Тоа е истата река Хипатос, поврзана со името на Аполониј од Тијана.
Железничката линија низ Амритсар води кон станицата Патанкот.Малку пред да стигнете во таа населба, на североисток се појавуваат снежни планини. Од
Патанкот може да се патува по широк пат низ Палампур, Кангра и Манди, кадешто
карпите се украсени со остриците на древните рушевини. Сега во тој правец бавно
се гради железничка линија. Таа стигнала до Џигиндар- Нагар. Истражувањето е
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Падмасамбхава- (роден во лотосот) духовен учител од школата „Нигмапа“ или приврзаници на
старите тантри- еден од најстарите правци на тибетскиот будизам. Бил повикан од Индија во Тибет
во 747 г. за распространување на будизмот и се прочул како ненадминат маг и проповедник. Бил почитуван еднакво со Буда Гаутама.
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Санта Ракшита- познат будистички проповедник, повикан од Непал во Тибет во 743 г. за проповедување на будизмот.
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извршено до Манди. Но, Сребрената долина Кулу сé уште не сака да ги замени своите природни патишта со железнички шини.
Низ долината Кулу минува древниот пат кон Ладак и Тибет. Жителите на
долината уште пред многу столетија ја откриле важноста на благородните својства
на тоа посебно место.
Планинските сртови Чота и Бара Бхагал, паралелни на Хималаите, ја оделуваат долината Кулу од Кангра,благотворно служејќи ѝ во два многу важни аспекти.
Тие сртови ја чуваат Кулу од сеизмичниот појас. Во Кулу имало земјотреси со таква сила како во соседната Кангра.Имало потреси, но без разрушувачки последици.
Исто така и височината, пресметана од генералот Брус од околу 600-тина метри, ја
заштитува Кулу од обилните монсунски дождови. Иако во Далхузи и Кангра врнежите достигнуваат до 120 дуима (околу 3 м), во Кулу не се повеќе од 40 дуима, давајќи ѝ ги сите предности на посувата клима.
Додека во Кангра горештината достигнува до 43 степени, во Кулу е до 27
степени. Тие податоци се менуваат со височината, но по падините над пенливата
Беас се наоѓаат области од 1500 до 3000 метри. Во повисоките места реколтата е
еднаш годишно, но на пониските како по правило се собираат по две реколти, а дури и слабо обработена земја дава невообичаено големи приноси. Таа плодородна
долина ги раѓа скоро сите видови европски и американски јаболка, круши, вишни,
сливи, праски, кајси, ореви, јагоди и лековити растенија. Градежниот инженер, господин Бернадски, дошол во таа долина на неколку дена, но останал повеќе од 6 години. Тој раскажува дека испробал 235 вида растенија во долината Кулу и сите проби биле неверојатни. Северот на Кулу со вечните снегови по блескавите сртови на
Хималаите, со својата белина потсетува на посебните услови што владеат во тие
необични места“.
Значи, овошјето било европско- на белата раса, но никако индиско-на темни.
Па тоа што било пред времето да има континенти, истото останало и денес.
„ Било забележано дека електричните и магнетски појаси исклучително силно се манифестираат на тие височини. Тие овозможуваат голема можност за изучување на посебните појави и затоа можеме само да си претставиме какви нови истражувања би можел овде да спроведе нашиот голем физичар Миликан како продолжение на неговите скорешни необични откритија.
Забележително е дека добиената информација ја зголемува важноста на тие
места, каде што плодородноста на почвата се поврзува со необичниот феномен на
височините и херојското историско минато.
Ајде да разгледаме што раскажуваат за Кулу другите патеписци, на пример
истражувачот на Хималаите и раководител на екседицијата до Еверест, генерал
Брус и капетан Енрике, кои ја обиколиле целата долина Кулу и нејзината околина;
А. Х. Франке, добро познат истражувач на тие места; докторите А. Р. И К. М. Хебера; да се потсетиме на Л. Х. Шатлеворс, којшто со ентузијазам пишува за Кулу во
‘Географски журнал’ во своето предавање за уникатноста на долината на Бостонскиот универзитет.
Почитуваниот ген. Брус во својата книга ‘Кулу и Лахул’, го пишува следното:
‘Нашето запознавање со вистинската долина Кулу вчера беше многу пријатно. Прошетката од Султанпур до Катраин, иако не е еднаква по убавина со пови-
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соките места на Кулу, многу е карактеристична. Огромните гори од јасика, крај
бреговите на Беас, широките падини на ридовите, а и непознатите планинци што се
сретнуваа по патиштата кон Тибет и Лаху- сето тоа беше многу интересно.
На Беас има неколку прекрасни моста, така што можеме да минуваме на кој
што сакаме брег. Изгледот е чудесен и од двата брега.
За време на еден од нашите премини поминавме низ две или три овошни
градини многу познати во Кулу, но не можевме да ги разгледаме како што треба,
затоа тоа го направивме подоцна. При подобри транспортни услови производството на овошјето во Кулу би можело многу да се развие. Неколку Европејци кои се
населиле во долината и започнале да се занимаваат со овоштарството, имаат чудесни резултати. Тие одгледале првокласни јаболка и круши, исто како и во било кој
дел на светот, но со најмало вложување на труд. Ако се земе предвид дека тие плодови треба да се испраќаат дури 240 км до најблиската железнилка станица, станува јасно какви препреки има во развојот на трговијата. На пример, некои од најценетите овошја во Индија како што се: вишните, црните рибизли, праските толку се
оштетуваат при транспортот што нема смисла да се одгледуваат за продажба туку
само во мали количества за сопствени потреби“.
Европјаните биле земјоделци (овоштарци...),а Темните само ловци и рибари
- крвната група А на Белците се шири од Запад, а крвна група В на Темни од Исток.
„Набргу откако пристигнавме во Катраин и поминавме покрај овошната градина на г-н Доналд во Доби, ја пресековме реката Фиранг и ја видовме долината
во целата нејзина убавина. Како и обично, на почетокот на мај сите планиски пасишта и малите селца беа сé уште под снег и контрастот меѓу количествените темни масиви на карактеристичната гора на Кулу и белите врвови, блескајќи во различни бои, беше многу пријатна и восхитувачка глетка.
Често мислат дека добро обработените долини на позадината од снежните
планини се еднолична глетка. Кашмир е преполн со такви и други слични места, но
и покрај тоа секое од нив има свој сопствен карактер. А погледот што ни се откри
пред нас, никогаш нема да го заменам со кашмирски. Тоа беше нешто сосема ново.
Наспроти Катраин, на левиот брег на реката, го видовме дворецот Нагар, резиденција на помошник-управникот на Кулу. Чудесна е положбата на владата која пред
себе има таков величествен поглед.
Живописноста на долината Кулу всушност не може да се изрази со зборови.
Уметниците треба да го направат тоа по свое, како што често и го прават во Кашмир. Но, одново ќе повторам дека боите во Кулу се посебни, а нивниот блесок и богатство го создаваат нејзиниот невообичаен шарм и каректер.
Кога еднаш ја почуствував аромата на Кулу, како во убавината така и во разновидноста, разбрав колку е тешко да ја напуштиш.
Спуштањето кон Кулу е едноставно прекрасно. Беше крајот на септември,
живописните бои на есента ги допреа планинските падини, а гората одоздола со
своите темни тонови уште појарко го нагласуваше богатството на зеленилото по
дождовите. По патот надолу имаше платоа со мноштво тибетски куќарки, секогаш
живописни од нивните покриви со син врв. Ретко токму сум се насладувал при патувањето колку тие последни 8 км пред Рахлу. Кулу беше во својата полна
убавина ... Се восхитувавме на прекрасниот изглед на зачудувачкиот врв ‘М...’
Долината на југ беше величествена. Мислам дека никогаш не сум видел таков
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колорит од бои, како по нашиот пат надолу. Можеби селаните во Кулу не се многу
вешти за работа-та, но несомнено одгледуваат раскошни реколти. Полињата се
добро навадени. Из-гледа дека почвата е многу добро и штедро го наградува и
најмалото внимание. Што би направиле со таа земја вистински работливите алпски
селани ! Но, жители-те не сакаат да ја подобрат својата состојба. Тие можат да
добијат сé што навистина им е неопходно со минимално вложен труд... Јас не ги
обвинувам ако го имаат сé она што го сакаат и се среќни, а тоа навистина е така.
Само жалам за повеќе или по-малку изгубените можности на таа земја.
Дали случајно, или благодарение на чуството за убавото, градителите на храмовите во Кулу многу ретко грешеле при изборот на местото; тие секогаш се добро разместени. После храмот следуваат 60-тина метри искачување кон главната
долина Хамта, а патеката се простира низ прекрасни гори и полјани, украсени со
трева и цвеќиња дури и во тоа студено време кога ја посетивме. Десниот брег на
долината е многу стрмен, прекрасно оформен и е живеалиште на тарови, хималајски диви кози... Поминавме низ чудесни пасишта одејќи надолу покрај брезови шумички каде што има фазани... Околината беше величествена и живописна. Многу
дабови со својата медена боја вчетлива се оцртуваа на позадината од есенскиот колорит. По падините нагоре горите беа во сите нијанси на црвено, жолто и кафеаво.
Секогаш е пријатно да јаваш или да шеташ крај Беас низ прекрасната јасика, попрекрасна не сум видел. Во времето кога сите стада овци се насочуваат низ премините
Ротанг и Хамта кон сините пасишта на Лахул и долината Лингти и Спити, тогаш
околу 200.000 овци минуваат низ Кулу, без да ги сметаме локалните, овците на селаните од Кулу“.
Бизонот, говедата, коњот, свињата, овцата, козата... биле животни од едно
исто генетско- географски подрајче на белата раса. Ова било во спротивност на темните раси: слон, бивол (азиски и афрички уште од пред да има континенти), камила, магаре итн. И другите домашни животни биле на Белците-тие биле од Левантот.
„Преминот кон Нагар од Катраин е прекрасен. Овде главното течение на Беас е премостено со прекрасен висечки мост, долината е широка и наликува на парк,
а шумичките од јасика се величествени. Пат со богати сенки води кон Нагарскиот
дворец. Некогаш тој бил царскиот центар на Кулу, но подоцна престолнината била
преместена во Султанпур.
Нагар е чудесно сместен, на добра височина од реката и долината и од таму
се открива прекрасна глетка. Тој има поголемо значење отколку Султанпур.
Велат дека Нагар е местото каде што престојувале раџите на Кулу- повеќе
од 60 поколенија, а современиот дворец бил изграден врз древни рушевини.
Тоа е многу убаво старо здание, изградено од дрво, потемнето од времето и
камен. Високи три ката, тој стои на впечатливо место. Во тоа време на годината
цветовите од градината, како и од целата околина се просто заслепувачки, а и не само цвеќињата туку и секој покрив на селските домови свети со богатата килибарна
боја на индинската пченка, распослана да се суши, додека синото индиго на далечниот хоризонт и снежни врвови ја завршуваат сликата“.
Па „индиската пченка“ не била јужноафричка- затоа ниту американска.
„Имавме среќа да видиме како пролетни така и есенски пејсажи, но сепак
повеќе ни се допаднаа есенските бои. Никогаш не сум видел нешто поблескаво и во
толку големо избилство’.
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Капетан С. М. Енрико, во својата книга ‘Царството на Боговите’ го пишува
следното: ‘Нагар е голема населба. Градините се полни со рози, овошки и зеленчуци. Крушите и јаболката на Кулу се прочуени. Јагодите, артичоките, зелјето, аспарагусот и салатите- сé расте прекрасно. Во долините има деодари97, јасика и овошни дрвја, а во планините има и сребрени борови. Величествените снегови од сите
страни го заобиколуваат тоа посебно место. Многу од околните врвови се високи
по 4000 метри и повеќе. Другите врвови нагоре по долината, кои го заскриваат Лахул се значително повисоки. Врвот Гепанг е висок дури 6000 метри. Последниот
снежен нанос беше најголемиот многу години наназад, затоа преминот Бубу, висок
само 3000 метри сé уште не е прооден за коњи. Нагар се наоѓа на 1700 метри надморска височина.
Така е Кулу, земја со величествена убавина,ладникаво ветерче и слатки плодови- идеална земја за одмор. Во нејзините потоци има пастрмка. Цикорија расте
по нејзините падини. За уметникот Кулу нуди неограничен простор, а биологот ќе
се насладува при глетката на пеперутки и рајски птици. Во горите на Кулу можат
да се сретнат многу црни мечки, а во пониските области и кафеавата мечка. Исто
така можат да се сретнат четири вида фазани.Во Кашмир има неколку места што се
уште попривлечни од вусочините на Кулу’.
Во ‘Древностите на Индија и Тибет’ на А. Х. Франке можеме да го прочитаме следното: ‘Дозволете ми да направам неколку белешки за Манди, собрани од
тибетски историски текстови.
Тибетанскиот Захор се идентификувал со Манди. За време на нашата посета
во Равалсар сретнавме многу тибетански поклоници коишто ни велеа дека одат во
Захор, а покажуваа кон кнежеството Манди, ако не и кон самиот град. Во биографијата на Падмасамбхава и во други книги од тоа време, Захор често е споменуван
како место каде што живеел тој Учител (750 г.). Познатиот будистички учител Сантаракшита, што одел во Тибет, е роден во Захор. Во времето на царствувањето на
неговите предци од Индија, или Кина, од Ли, Захор и Кашмир во Тибет биле денесени многу религиозни книги. Подоцна, изгледа дека Захор бил местото на будистичките учени луѓе за време на истиот цар. Захор бил завладеан од Тибетанците.
При тоа во Захар и на други места биле пренесени многу религиозни книги за да
бидат спасени од уништување.
Меѓу жителите на Тибет сé уште живее преданието за скриените книги во
Манди и тоа предание веројатно е поврзаано со гореспоменатите книги. Г-н Хауел,
помошник-повереник на Кулу, ми кажа дека еден виш лама од Непал му раскажал
за сегашниот тхакур98 на Келон (Лахул) каде се скриени книгите. За жал, тхакурот
потполно го заборавил името на местото. Моите прашања за местото беа безуспешни затоа што ни ламите, ниту тибетанските селани не можеа или не сакаа да говорат каде се скриени книгите. Јас можам само да предложам начин како да се открие вистината. На тхакурите на Келонг да им биде понудена парична награда, за
да ги поттикне да направат уште еден обид за пронаоѓање на старите книги’.
Двајцата доктори А. Р. и К. М. Хебер во својата книга ‘Во Хималајскиот Тибет’ ја опишуваат Кулу на следниот начин:
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Деодари- хималајски борови.
Тхакур- владетелска титула на понизок ранг од раџа.
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‘Нашите понатамошни патешествија низ Кулу и кнежеството Манди беа низ
многу места и не е неопходно да ги опишуваме овде, но не можеме да се воздржиме да кажеме за таа земја дека е едно од најубавите творби на нашиот Творец’.
Со такви вдахновени зборови искусните истражувачи ја опишуваат прекрасната долина Кулу.
Сребрената долина ! Откриена е сребрена руда. Пронајден е антимон. Многу
хемиски процеси се случуваат под плодородната почва.
Великиот Арџуна ископал подземен премин од Нагор до Маникаран- од Сребрената долина до Огнениот извор.
Во Баџаур има стар храм за кој се смета дека е основан во времето на почетоците на будизмот. Велат дека Благословениот Ригден Џапо гонејќи ги своите
непријатели од Лахул, ја пристигнал и разбил кај Баџаур. На тој начин великанот
Ригден Џапо е поврзан со долината Кулу.
Селото Манали го добил своето име по првиот законодавец Ману99. На карпите околу Лахул има две слики- на маж и жена, високи околу три метри. Во легендата се вели дека тоа се сликите на древните жители на тие места.Слични легенди,
како што е добро познато, има и за гигантските слики во авганистански Бамјан. На
таков начин многу големи традиции се поврзани со древната долина Кулу. Самите
Пандави по големата војна на Махабхарата се населиле овде, бидејќи виделе дека
во Нагар е најдоброто место. На високиот рид над храмот Тхата може да се видат
рушевини од дворецот на тие големи воини.
Долината Кулу има свој херој, заштитник, Нарасимха, раџпутскиот раџа. Со
името на Нарасимха е поврзана прекрасна легенда. Раџата требало да си оди од Раџпутан. Големиот владетел се прикрил како прост работник во долината Кулу. Го
скрил своето потекло под скромниот лик, но неговата огромна начитаност не останала незабележана. Светлината на неговата справедливост и знаење ги зрачела сите
негови соседи. Луѓете увиделе дека меѓу нив се населил необичен човек и на своја
рака почнале Нарасимха да го нарекуваат нивниот раџа. Рушевините на замокот на
Нарасимха и ден-денес се наоѓаат во Нагар, а ликот на херојот е издигнат од стар
деодар. Според легендата Нарасимха ја заштитува долината Кулу. Оној којшто ќе
го предизвика справедливиот гнев на херојот- раџа, ќе го снајде тешко проклетство.
Велат дека ноќе ја посетува својата земја како величествен белобрад пророк; многумина го виделе и биле благословени од него.
Нарасимха обезбедува богата реколте. Тој ја исполнува долината со миризливи цвеќиња и според волјата на херојот дрвјата се покриваат со слатки плодови.
Сега тој ќе го заштитува и Урусвати, нашиот хималајски истражувачки Институт.
А над ликот на Нарасимха се иуздигнува Белиот Врв- Гуру Гуру Дхар- Патот на Духовниот Учител.
Нагар, 1929 г.“.
СИНОТ НА ЦАРОТ
„Тоа што човечките раце го разделуваат, самиот живот повторно го обединува. Во времето кога Истокот и Западот се спротиставени, самиот живот ја создава основата на обединувачката единствена мудрост. Христијанството и будизмот се
99

Ману- легендарен родоначалник на човечкиот род. (Ман=човек и мина=луѓе со бригиско у, Р.И.)

90
разделени со многу прегради, но народната мудрост не признава такви поделби.
Народите со најголема почит говорат за Иса, најдобрите од човечките синови. Најразлични народи ја почитуваат мудроста на Мојсеј, а името на Буда се споменува
во христијанските цркви. На ѕидовите на стариот католички ‘Кампо Санто’ во Пиза
со чудење ќе ја видите прекрасната фреска на Нарди ди Сионе, на која е прикажан
Синот на Царот, идниот Буда, кого за прв пат го видел крајот на човечкиот животмртвите тела крај патот, кога за прв пат излегол од неговиот дворец. Тоа е римокатоличка црква“.
Па ништо не било постаро од 6 век п.н.е., век на фалсификати со Библијата.
Православието било македонско со Богородица, претставена како Македонка, но не
Семирамида од просторите на јудејството и исламот- таа била и на католички Рим.
„Во православната црква, во старите списи ‘Житија и светците’, ќе го најдете деталниот опис на животот на Јосафат, син на индискиот цар. Ќе разберете дека
Јосаф или Јосафат е неправилен арапски изговор на Бодхисатва. Ако почнете да го
проучувате тој спис, покриен со превезот на христијанската интерпретација, ќе откриете епизоди од основната легенда за животот на Буда“.
Значи, сé било едно исто- само на белата раса, ништо постаро од 6 век п.н.е.
„Ајде да анализираме неколку делови од стариот спис ‘Чети-минеј’. ‘На
исток има многу голема земја наречена Индија,во која живеат различни народи.Таа
земја ги надминува со богатство и изобилство сите други земји, а нејзините граници достигнуваат до Персија. Таа земја некогаш била посесувана од Св. Апостол
Тома, но не престанала да се поклонува на идоли, бидејќи многумина се толку заблудени пагани што не можеле да го примат учењето за спасението и продолжиле
да се придржуваат кон својот ерес. Со текот на времето ересот толку се распространил, како плевелот што ги уништува добрите семиња, затоа паганите станале
помногубројни од правоверните.
Кога царот Авенир станал владетел на таа земја, бил голем и славен во својата моќ и владеење. Му се родил син и го нарекле Јосаф. Детето било многу убаво
и таа негова необична убавина била знак за величината на неговиот дух. Царот собрал многу магови и астролози, и ги запрашал каква иднина го очекува детето кога
ќе порасне.Тие му одговориле дека ќе биде поголем од сите поранешни цареви. Но,
еден од пророците, најмудриот од сите, мудар не поради ѕвездите туку поради неговите божествени внатрешни знаења, му рекол на царот: ‘Детето ќе порасне, но не
во оваа царство, туку во царството многу поубаво и бескрајно поголемо’.
Царот изградил раскошен дворец со многу големи соби каде што требало Јосаф да учи. Кога детето пораснало царот најмил учител и слуги, кои требало да ја
исполнуваат секоја негова желба.
Царот издал строга заповед да не му се дозволи на ниту еден туѓинец да дојде до принцот. Исто така заповедал никој никогаш да не му раскажува на младиот
принц за маки и страдања, ниту за смртта, за староста и болестите кои би можеле
да му го нарушат мирот. Сите биле должни да му говорат само за прекрасни нешта
и да му го занимаваат умот со наслади и задоволства, за да не му остане време да
мисли за иднината.
На тој начин принцот го поминал своето детство без да го напушти дворецот, ја изучил и индиската и египетската мудрост, пораснал мудар и разумен. По
некое време започнал да се прашува зошто татко му го држи во таква самотија и за-
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прашал еден од своите учители за тоа. Човекот разбирајќи дека момчето има совршен разум и голема добрина, му кажал што претскажувале астролозите при неговото раѓање.
Царот често го посетувал својот син кого многу го сакал. Еднаш Јосаф му
рекол на татка си: ‘Татко мој, имам голема мака што тежи на мојата душа и не можам да разберам зошто го чуствувам тоа’. Татко му, чуствувајќи ја болката во неговото срце, одговорил: ‘Кажи ми, мило дете, каква е таа мака што ти причинува
болка и јас ќе сторам сé да ја претворам во радост’.
Тогаш Јосаф запрашал: ‘Што е причината за моето ропство овде, зошто ме
држиш зад ѕидови и врати, ме одвојуваш од надворешниот свет и не дозволуваш
никому да ме види ?’
А таткото одговорил: ‘Не сакам, сине мој, да видиш нешто што може да предизвика тага во твоето срце и да ти ја украде среќата; сакам да живееш овде цел
живот во безгрижно задоволство, опкружен само со радост и среќа’.
‘Тогаш, татко, знај го следново- одговорило момчето,- затворот не носи ниту радост, ниту задоволство, туку такво страдање што дури и храната е како отров.
Сакам да видам сé што е надвор од тие врати и затоа, ако не сакаш да умрам од мака, тогаш доволи ми да одам таму каде што сакам, а мојата душа нека и се радува
на глетката којашто до сега не сум ја видел !’
Царот бил потресен кога го слушнал тоа, но сфатил дека ако продолжи да го
ограничува својот син ќе му причини уште поголема несреќа и така, затоа рекол:
‘Нека биде по твое, дете мое’.
И тогаш заповедал да ги оседлаат најдобрите коњи и да подготват сé за прошетка на принцот. И повеќе не му забранувал да го напушта дворецот, туку му дозволува да оди насекаде каде што ќе посакал. Но, дал и заповед на сите дворјани
ништо тажно и неубаво да не допира до принцот, туку да му го покажуваат само
прекрасното и најубавото- она што го радува окото и срцето. Заповедал крај патот
да пеат хорови, да свири музика и да се одржуваат секакви веселби за забава на принцот. Принцот често го напуштал дворецот јавајќи на коњот и шетајќи наоколу.
Но, еднаш, поради небрежност на слугите, тој видел еден сакат човек, а друг слеп.
Тој ги запрашал своите придружници: ‘Кои се тие луѓе и зошто се такви ?’
Придружниците гледајќи дека е невозможно повеќе од него да ги кријат
човечките боести, рекле: ‘Тоа се човечките страдања кои вообичаено ги снаоѓаат
луѓето поради слабост на природата и поради немоќта на телото’.
Момчето запрашало: ‘Дали тоа му се случува на секој човек ?’
Му одговориле: ‘Не, не со секој, само со оние чиешто здравје е нарушено од
начинот на животот’.
Тогаш момчето запрашало: Штом не се случува секому,тогаш оние кои ги
снаоѓаат тие несреќи дали претходно знаат за тоа, или тоа се случува нанедејно и
неочекувано ?’
Придружнците одговориле: ‘Кој од нас ја знае својата иднина ?’
Принцот престанал да прашува, но срцето му се натажило од случката и изразот на лицето му се променил. По неколку дена тој сретнал старец, немоќен, со
набрчкано лице, со криви и слаби нозе,. Целиот побелен, без заби и речиси неспособен да зборува. Кога го видело, момчето го фатило ужас, но му наредил да се приближи и запрашал: ‘Кој е тој и зошто е таков ?’
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‘Тој е веќе многу стар и го напуштиле, телото станало слабо, затоа е во таква
жална состојба во која што го гледате’.
Момчето запрашало: ‘А што ќе се случи со него подоцна откако ќе проживее уште неколку години ?’
Тие одговориле: ‘Ништо, едноставно ќе умре’.
Момчето продолжило да распрашува: ‘Дали тоа се случува секому или само
некому од нас ?’
Тие одговориле: ‘Доколку смртта не нé прибере на млади години, тогаш по
долги години живот таа е неизбежна’.
Момчето повторно запрашало: ‘На која возраст луѓето стануваат такви, како
него ? И ако смртта го чека секого од нас без исклучок, значи невозможно е да се
спасиме од таа несреќа ?’
На тоа му одговориле: ‘На возраст од 80 до 100 години луѓето слабеат, стануваат немоќни и умираат и не може да биде поинаку, смртта за човекот е природна и нејзиното даоаѓање е неизбежно’.
Гледајќи и чуствувајќи го тоа, момчето доживеало голема тага до дното на
својата душа и рекло: ‘Штом е така, тогаш нашиот живот е горчлив и полн со
страдание. И кој е тој што може да ја избегне маката ако постојано ја очекува смртта, а како што велите таа не само што е неизбежна, туку и ненадејна’.
Тој се вратил во дворецот многу тажен, постојано мислејќи на смртта и повторувајќи си: ‘Ако сите треба да умрат, и јас исто така треба да умрам и тогаш...
дури не знаам ни кога... И по мојата смрт, кој ли ќе ме помни ? И по долги векови
сé ќе отиде во небитието... Нема ли друг живот по смртта и нема ли друг свет ?’
Започнал да се тревожи од тие мисли. Но, ништо не му кажал на татка си,
туку го запрашал својот учител дали познава некого кој може да му го објасни сето
тоа и да му го ослободи умот од мислите за кои не може да најде решени.
Учителот му одговорил: ‘Мудрите осаменици кои што живееја овде и размислуваа за тие прашања, беа убиени или истерани од татко ти во момент на гнев. Сега не познавам таков во нашите граници’.
Момчето било длабоко јадосано од тоа и срцето го заболело, а животот му
станал постојано измачување. Целата убавина на овој свет се претворила во пепел и
прав пред неговите очи. И Бог, со неговата милост и љубов кон човештвото сакајќи
да се спаси, му го посочил на момчето вистинскиот пат на следниот начин.
Во тоа време таму живеел еден мудар монах кој го достигнал совршенството, по име Варлаам. Живеел во пустината Сенаридија. Вдаховен од божественото
откровение, тој мудар човек дознал за тешката состојба на принцот и ја напуштил
пустината. Се облекол како трговец, се качил на брод и се упатил кон индиското
царство. Пристигнал во градот каде што живеел принцот и таму поминал многу денови учејќи разлилни подробности за принцот и неговите блиски. Кога разбрал дека учителот бил близок со принцот, тој отишол кај него и му рекол: ‘Господару, јас
сум трговец и сум дојден од далечна земја. Имам еден скапоцен камен каков што
досега немало и нема да има во светот. Не сум го покажал никому досега, но јас сега говорам со тебе за него бидејќи гледам дека си умен и способен човек. Затоа однеси ме кај принцот и јас ќе му го дадам тој камен што има толку висока цена, а никој не може да се пресмета, затоа што ја надминува вредноста на сите убави и скапи нешта. Каменот им дава вид на слепите, здравје на болните и може да го изгони
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ѓаволот од опседнатите, да го направи разумен душевно болниот. Оној кој го има
во своја сопственост може да добие сé што ќе посака’.
Учителот одговорил: ‘Вие изгледате како стар човек, но кажувате празни
зборови и само се фалите; сум видел многу скапоцени камења и бисери, но никогаш не сум видел и слушнал за камен кој има таква сила. Дозволете ми да го видам
и ако тоа е вистина сигурно ќе ве одведам кај принцот и ќе ја добиете наградата
што ја заслужувате’.
Варлаам рекол: ‘Во право сте кога велите дека никогаш не сте виделе и слушнале за такви камења, но верувајте ми дека има таков камен. Не сакам да се фалам, не сакам да лажам на мојата возраст- ја кажувам вистината. Што се однесува до
твојата желба да го видиш, слушни што ќе ти кажам: мојот скапоцен камен освен
способностите и чудата за кои веќе ти споменав, има уште едно својство: може да
го види само оној којшто има апсолутно здрави очи и совршено зачувано тело и ум.
Доколку некој недоволно чист неочекувано го види, веднаш ќе го загуби видот и
разумот. Како што гледам, можам да ти кажам дека твоите очи се болни и затоа се
плашам да ти го покажам каменот, затоа што ќе бидам виновен за твоето слепило.
Но, принцот, како што сум чул, води чист живот и има здрави и јасни очи, затоа нему сакам да му го покажам моето благо. Не биди себичен и не го лишувај твојот господар од толку важен подарок’.
Учителот одговорил: ‘Штом е така, не ми го покажувајте каменот затоа што
сум осквернавен со повеќе нечесни дела и како што кажавте, видот не ми е најдобар. Ви верувам и нема да бидам себичен, веднаш ќе во одведам кај мојот господар’.
И така учителот отишол во дворецот и му го раскажал на принцот сé се случило. А принцот, кога го слушнал тоа, почуствувал голема радост. Тој заповедал
трговецот веднаш да го донесат пред него.
Варлаам влегол во палатата на принцот, се поклонил и го поздравил со мудри и пријатни зборови. Принцот му наредил да седне и штом учителот се оддалечил, му рекол на старецот:
‘Покажи ми го каменот кој има толку чудотворни својства’.
Но, Варлаам му го кажал следново: ‘Сé што кажале за мене е вистина и е неприлично да говорам невистина пред Вашето Височество. Не можам да ви ја откријам мојата голема тајна пред да ги дознаам вашите мисли, бидејќи Бог вака ми
рече:
‘Ете, излезе и сеачот и кога сееше, некои семиња паднаа крај патот и дојдоа
кокошките и ги исколваа; некои паднаа на каменестото место каде што имаше малку земја па тие не никнаа; некои паднаа меѓу трње и трњето ги задушија; но други
паднаа на плодна почва и дадоа обилен плод’.
Така, ако во твоето срце најдам добра и плодна почва, нема да се колебам
туку ќе го посеам божественото зрно и ќе ја откријам големата тајна. Но, ако почвата е каменеста или полна со плевел, тогаш подобро ќе биде да не ги расфрлам
вредните зрна и да не дозволам птици и ѕверови да го уништат, бидејќи строго е
забрането скапоцености да се фрлаат пред нив. Но, јас се надевам во тебе да ја најдам најдобрата почва за посев на достојно семе, за набљудување на скапоцениот
камен, за просветление со светлината на изгревот и за обилен плод. Заради тебе минав низ многу искушенија, изминав долг пат за да ти го покажам тоа што никогаш
не си го видел и да те научам на тоа што никогаш не си го чул’.
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Јосаф му одговорил:
‘О, почитуван господине, имам огромна желба да слушнам за нови и прекрасни светови, и во срцето ми гори оган кој ме поттикнува да барам сознание за важни и суштествени нешта. Но, досега не сум сретнал човек кој ќе може да ми го објасни она што се наоѓа во мојот ум и да ми го покаже правиот пат. Доколку најдам
таков човек, никогаш не би ги фрлил неговите зборови на птици или ѕверови, моето
срце нема да биде камен ниту полно со плевел, туку секое слово ќе го прегрнам во
моето срце. И ако вие знаете нешто, ве молам да не го криете од мене, туку научете
ме. Кога слушнав дека сте стигнале од далечна земја, срцето ми се зарадува и се
исполни со надеж дека ќе го добијам од вас тоа што сакам да го дознам; ете затоа
ве замолив веднаш да влезете и затоа радосно ве пречекав, како одамна да ве познавам, или како вие да сте биле мој господар’.
Варлаам му го објаснил своето учење низ приказни и алегории, украсувајќи
го својот говор со многу прекрасни раскази и поуки. Срцето на принцот се смекнало како восок и колку повеќе стариот мудрец говорел, толку повеќе принцот сакал
да го слуша. На крајот принцот сфатил дека скапоцениот камен бил чудната Светлина на Духот која ги отвара очите на разумот и затоа тој и најмал сомнеж поверувал во сé она што го учел Варлаам. Потоа се исправил на тронот, му пришол на стариот мудрец, го прегрнал и рекол:
‘О, ти најдостоен меѓу луѓето ! Верувам дека тоа е оној скапоцен камен кој
ти го држиш во тајност и не го покажуваш секому, туку само на достојните за тоа,
чиј дух и чуства се чисти и здрави. Штом твоите думи стигнаа до моите уши, нежна
светлина го исполни моето срце и тешкиот првез на маката, кој толку долго ми ја
притискаше душата, исчезна. И затоа, кажи ми, дали правилно расудувам и ако знаеш уште нешто, тогаш научи ме !’
Варлаам продолжил да раскажува за мудроста и злото на смртта, за воскресението, за вечниот живот, за убавите последици од добрите дела и за страдањета
на грешниците. Неговите зборови толку длабоко продирале во душата на принцот
што очите му се наполниле со солзи, а тој долго плачел. Варлаам, исто така, му ја
објаснил празнината и непостојаноста на овој свет и му раскажал за номадскиот и
самотниот живот на монасите во пустната. Како скапоцени камења светилиштата,
Јосаф ги собрал сите тие зборови во своето срце и толку силно го засакал Варлаам
што посакал секогаш да биде со него за да го слушне неговото учење. Го распрашал за животот на осамениците, за нивната облека и храна и рекол:
‘Кажете ми каква облека носите Вие и оние кои што се со Вас во пустината,
каква е вашата храна, од каде ја земата ?’
Варлаам одговорил:
‘За храна собираме плодови од дрвјата и корењата кои растат таму. А доколку некој верник ни донесе леб, ние го примаме како испратен од Бог; облеката ни
е од волна или кожа од овца или коза, износена и закрпена, една и иста носиме и
лето и зима. Облеката во која ме гледаш сега, ја зедов од еден почитуван граѓанин,
за да не разбере никој дека сум монах. Ако дојдев со сопствената облека, немаше
да ме пуштат кај тебе’.
Јосаф го замолил Варлаам да му ја покаже неговата вистинска облека. Кога
Варлаам ја слекол облеката на трговец. Јосаф видел ужасна глетка: телото на старецот било многу суво и црно од сонцето, кожата му висела по коските. Околу ко-

95
лковите имал излитена боцкава волнена крпа и исто така наметка висела од неговите рамења. Јосаф бил шокиран од тешките искушенија и големото трпение на старецот, се свиткал и заплакал милејќи го мудрецот да го земе со себе во осаменичкиот живот.
Варлаам рекол:
‘Немој да ме молиш за тоа бидејќи гневот на татко ти ќе падне врз сите нас.
Подобро остани овде усовршувајќи го познанието на великата Вистина. Јас ќе заминам сам. Подоцна, кога ќе дозволи Бог, ти ќе дојдеш кај мене, бидејќи сум уверен дека и во овој живот како и во идниот, ние ќе живееме заедно’.
Јосаф низ солзи одговорил:
‘Ако е тоа вишата волја, останувам. Земи со себе многу злато за твоите собраќа во пустината да си купите храна и облека’.
‘Богатите даваат на сиромашните, а не сиромашните на богатите- одвратил
Варлаам. -Како ќе ни дадеш ти кој си сиромашен, нам, на богатите ? Дури и најдолниот од нашите браќа е несразмерно побогат од тебе. Се надевам дека наскоро ќе
разбереш кои се вистинските богатства; но кога ќе станеш богат на тој начин, ќе
бидеш и премногу скромен и осамен.
Јосаф не го разбрал, затоа Варлаам му ги објаснил своите зборови дека тој,
којшто се откажува од сите земни нешта, го добива небесното богатство, а и најмалиот небесен дар е повреден од сите богатства на светот. И додал:
‘Златото често е причина за грев и затоа ние не го посакуваме. А ти сакаш на
моите собраќа да му го однесам тој змеј којшто веќе сме го победиле’.
Уште долго време Варлаам го поучувал принцот и секојдневно го водел низ
чудниот пат кон светлината.
Еден ден Варлаам му рекол треба да си оди. Јосаф со мака ја поднел разделбата со учителот и горко плачел. Го замолил да му го остави своето руво како подарок за спомен. Мудриот старец му го дал рувото на Јосаф, а тој тоа го ценел повеќе
од царските пурпурни одежди.
Еднаш, кога Јосаф долго се молел со солзи на очите, се уморил и заспал на
подот. Во сонот видел како неколку непознати луѓе го пренеле низ чудни земји на
широко поле, покриени со миризливи и прекрасни цвеќиња. Таму видел голем број
прекрасни дрвја со непознати и чудни плодови, пријатни на изглед што го мамеле
да ги проба; лисјата меко се нишале од лесниот ветрец, а воздухот бил напоен со
убава миризба. Под дрвјата имало олтари од чисто злато украсени со скапоцени камења и бисери кои неверојатно силно светеле. Потоа забележал постела со неописиво убави покривала. Во средината течел поток со бистра и чиста вода. Непознатите го повеле Јосаф низ тие полиња кон еден град, кој блескал со силна светлина. Сите ѕидови биле од чисто злато и скапоцени камења, невидени до сега, а столбовите и портите биле од чисти бисери. Никој не можел да ја опише целата убавина
на тој град. Силни зраци светлина се лееле од височината и ги исполнувале сите
улици на градот. Крилата и блескавите воини врвеле низ улиците и пееле нежни песни какви што никогаш не слушнало човечкото уво.
А Јосаф слушнал глас:
‘Тоа е местото за одмор на добродетелните ! Овде ја гледаш среќата на оние
кои во текот на својот живот го почитувале Бога !’
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Непознатите сакале да го одведат Јосаф назад, но тој маѓепсан од убавината
и величественоста на градот рекол:
‘Најискрено ве молам, не ми ја одземајте оваа неопислива радост, дозволете
ми да поживеам во некое катче од тој прекрасен град’.
‘Ти не можеш сега да останеш овде- му објасниле,- но според твоите многубројни херојски дела и стремежи во одреденото време ќе влезеш. Оние кои се трудат ќе го имаат небесното царство...’
На четириесеттиот ден по смртта на цар Авенир, Јосаф ги повикал на помен
на татка си сите великодостојници, министри, команданти на армии и им ја открил
големата тајна дека има намера да го напушти тоа земно царство и сé на тој свет,
сака да замине во пустината и да води монашки живот. Сите се натажиле и заплаале бидејќи го сакале поради неговата штедрост, човечност и милосрдие. И сите го
молеле да не ги напушта.Но, во текот на ноќта тој напишал заповед за целиот совет
и за сите команданти. И оставајќи ја таа заповед во своите одаи, тајно заминал во
пустината. Новоста за неговото заминување изутрината се раширило и луѓето биле
натажени и растревожени.Потоа жителите на градот решиле да го бараат и навистина успеале да го најдат крај еден сув поток, со кренати раце кон небесата во молитва.Луѓето го заобиколиле, паднале на колена пред него и со солзи и липање го молеле да се врати во дворецот.Но, тој ги молел да не му задаваат мака и да го остават
во спокој бидејќи неговата одлука е конечна.И заминал во пустината. Тогаш луѓето
горчливо плачејќи биле принидени да се вратат во своите домови, но неколку души
го следеле до зајдисонце, а кога настапила темнината го скрила од нив.
Во пустината Јосаф водел тежок живот, храната била сиромашна, тревата
исушена, а земјата давала малку плод. Но, духовните постигнувања му биле огромни. И повторно видел сон. Истите непознати го зеле и одново го понеле низ убави
полиња и одново ги видел блескавиот град. Кога наближиле кон портите ги пресретнале божествените ангели, кои носеле два прекрасни венци.
Јосаф запрашал: ‘За кога се тие венци ?’
‘И двата се за тебе- одговориле ангелите, -едниот е за спасувањето на многу
души, а другиот е за тоа што го остави своето земно царство и започнатиот духовен
живот...’.
На таков оригинален начин во книгата ‘Житија на светците’-‘Чети-Минеи’,
се раскажува за животот на Буда. Зад старинскиот црковно-словенски јазик јасно се
гледа оригиналната приказна за животот на Благословениот Буда. И сонот на принцот пред неговото заминувањево пустината точно одговара на просветлувањето на
Буда. И на крајот е додадена молитва, во која што се вели: ‘И напуштајќи го своето
спасение, тој дојде до пустината... Моли се за спасение на нашите души’. Таму е
додадена уште една молитва во која се тврди дека Јосаф ‘сега живее во блескавите
храмови на Ерусалим’, и молитва тој да може да се ‘моли за сите кои веруваат во
Теба’. И така следбениците на Христос се молат и со тоа се приближуваат кон Благословениот Буда“.
Стои: „Зад старинскиот црковно-словенски јазик јасно се гледа оригиналната приказна за животот на Благословениот Буда“.Очигледна врска со Македонија
„Во текот на ноември во сите цркви се спомнува името на светиот индијски
принц Јосаф, а белобрад староверник од Алтај пее древни свети стихови, посветени
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на благословениот индијски принц. Длабоко трогателно е да ги слушам молбите на
принцот кон пустната низ алтајските височини:
‘Ајде прими ме ти, пустино најмирна.
Но, како да те примам тебе, принцот ?
Немам јас, пустината, ни дворци, ни палати.
Но, мене не ми се потребни ни дворци, ни палати’.
Така низ алтајските сртови пее белобрадниот староверник. А во близината
на планината, мало овчарче, налик на Благославениот Кришна, плетејќи венче од
невен, ѕвонко пее друга песна, посветена на истиот свет ум:
‘О, Учителу мој сакан,
зошто ме напушти ?
Сирак ме остави,
сите мои дни во тага да ги поминам.
О, пустино прекрасна !
Прими ме во преградките твои !
Во одбраниот мој дворец !
Во мир и тихување !
Како од змија бегам,
од земната слава и искушението,
од богатството и сјајните палати.
О, пустино моја мила, прими ме !
Ќе влезам во прегратките твои
да се опивам од цветови чудесни;
овде ќе ги поминам деновите свои,
колку што ми е пишано да живеам’.
Атлтај, 1926 г.“.
ПОЗЕМНИТЕ ЖИТЕЛИ
„Еднаш, за време на нашето патешествие стигнавме до едно полуразрушено
село- светеше во две куќи. Во мала собичка седеше старец и чистеше некои плодови. Тој ни беше домаќин за таа ноќ. Го запрашав зошто е сам. Тој рече: ‘Сите си
отидоа. Најдоа подобри места за живеење. Тие биле храбри и претприемчливи. Нешто ново ги привлече. Но, јас знам дека ништо ново нема по Земјата. И не сакав да
го променам местото на својата смрт’.
Така, најспособните си заминале. Старите трпеливо ја очекувале смртта.
Нели тоа е пример за сите големи преселби ?
Проблемот за големите преселби е најинтерсниот во историјата на човештвото. Каков дух ги движел народите и неброените племиња ? Какви катаклизми ги
гонеле ордите од родните степи ? Каква нова среќа и предности пронаоѓале во жештината на ненаселените пустини ?
На карпите во Дардистан видовме древни ракописи. Слични прикази видовме и на карпите крај Брамапутра, а исто така на карпите на Орхон во Монголија и
во могилите на Минусинск во Сибир. И најпосле јасно ја видовме истата творечка
филозофија, халристнингарите во Шведска и Норвешка. Подоцна зачудено стоевме
пред моќните знаци на раниот романски стил, којшто е последица на истите творечки стремежи на големите преселници. Во секој град, во секој логор во Азија се
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обидував да научам какви преданија се зачувани во народната мудрост. Со нивна
помош можете да ја дознаете вистината за минатото. Во секоја искричка фолклор
има капка од големата Вистина, украсена или преиначена. Доскоро ги занемарувавме тие ризници на фолклорот: ‘Што ли знаат тие неписмени луѓе ?’ А подоцна
научивме дека дури и големите Ригведи се запишани релативно неодамна, а во текот на многу векови пред тоа биле предавани усно од човек на човек. Мислевме дека
летечкото ќилимче од приказните е само за деца, но скоро разбравме дека всушност тој ќилим ги наси трагите од великата реалност на минатото“.
На наведените простори дошле Белците, а роговите на Викинзите, кои биле
Венети- Русија биле Венеја- биле/се само на балканското говедо: илирско...=буша.
„Во многубројните легенди и приказни од различните земји може да се откријат преданија за изгубените племиња или подземни жители. Во разлилни места
луѓето говорат за слични факти. Но, при нивната споредба ќе видите дека тие се надоврзуваат како делови на еден ист расказ. На почетокот ни се чини невозможно
дека може да има некаква научна врска меѓу тие испрекинати дошепнувања, раскажени крај светлината на огнот во пустината. Но, потоа почнувате да ги разбирате
интересните совпаѓања во тие различни легенди, раскажани од најразлични луѓе,
кои дури не се ни познаваат меѓу себе“.
Значи, Белците биле еден народ со една иста приказна повеќепати
раставена.
„Ќе научите за сродните врски во фолклорот на: Тибет, Монголија, Кина,
Туркестан, Кашмир, Персија, Алтај, Сибир, Урал, Кавказ, руските степи, Литва,
Полска, Унгарија, Германија, Франција; од највисоките планини до најдлабоките
океани. Ќе ги слушнете прекрасните преданија од реонот на Турфан. Ќе ви раскажат како еден тиранин го гонел светото племе и луѓето бегајќи од неговиот гнев се
заѕидале во подземјето на планините.Дури ќе ве запрашаат дали сакате да го видите
влезот на пештерата каде се скрил гонетиот свет народ“.
На тие простори стигнале Белците,а Монголите биле само во Источна Азија.
„Во Кучара ќе чуете за цар Почан, господар на Тохарите, како се скрил со
целото богатство на своето царство, кога го нападнал непријателот и зад себе оставил само песок, камења и рушевини.
Во Кашмир раскажуваат за изгубените племиња израилеви; секој учен рабин
може да ви објасни дека израил- тоа е името на оние кои бараат; тоа не означува
нација туку го означува карактерот на народот. Во врска со тие верувања во Шринагар ќе ви го покажат гробот на Благословениот Иса- Исус. Можете и да го чуете
прекрасниот расказ за тоа како бил распнат Спасителот, но не умрел и како негови
следбеници го изнеле телото од гробницата и изчезнале. Велат дека Иса воскреснал
и го поминал остатокот од својот живот во Кашмир, проповедувајќи го истото Евангелие. Велат дека од тоа подземје се шират различни мириси. Во Кашгар ќе ви го
покажат и гробот на Дева Марија: таму се спасила светата мајка на Иса по суровото
мачење на нејзиниот син. Насекаде ќе слушнете најразлилни приказни за патешествијата и преселби од големо значење. За време на патувањето со вашиот караван
ќе се здобиете со големо задволство и големи значења. Од Турфан, исто така, доаѓа
интересниот расказ за тоа како ги испраќале младите луѓе на долг пат како на поклонение, за прибирање на најдобри информации од други земји“.
Значи, ширењето на традициите било не само по 6 век п.н.е., туку и по Исус.
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„Секој влез во пештерата означува дека некој веќе влегол внатре. Секој поток -особено подземните потоци- го насочуваат вниманието кон подземните премини. На многу места во Централна Азија се говори за Агарти- подземниот народ.
Во многубројни легенди постојано се опишува истата историја како најдобриот
народ ја напуштил предавничката земја и нашол спас во тајните земји, каде што
придобил нови сили и совладал моќми енергии.
Во планините на Алтај, во прекрасната планинска долина на Ујмон, белокос,
староверник ми рече: ‘Ќе ви докажам дека легендата за Чуд, подземниот народ, не
е фантазија. Ќе ве однесам до влезот на подземното царство’.
По патот низ долината, заобиколена од снежни планини, мојот домаќин раскажа мноштво приказни за Чуд. Интересното е што ‘чуд’ на руски јазик значи ‘чудо’. Најверојатно затоа Чуд го сметаме за чудно племе. Мојот брадест водич ми раскажа дека ‘одамна во плодородната долина живеело развиени, моќно племе Чуд.
Тие знаеле како се добиваат минералите, како се добива богата реколта. Тоа племе
било многу мирољубив и трудољубиво. Но, дошол Белиот цар со безброј одреди и
војски. Мирољубивите и трудољубиви Чуд, не успеале да се одбранат од насилството на завојувачите, но и не сакале да ја загубат својата слобода; тие станале
слуги на Белиот цар. Од тогаш таму се појавила белата бреза. А според древните
пророштва, Чуд знаеле дека дошло време да си заминат. И така, не сакајќи да останат потчинети на Белиот цар, Чуд заминал под земјата. Понекогаш можете да го
слушнете пеењето на тие свети луѓе; сега нивните камбани ѕвонат во подземни храмови. Но, ќе дојде славното време на прочистување на човештвото и во тие дни
великите Чуд повторно ќе се појават во полна слава’.(Белците со бела бреза..., Р.И.)
Така заврши староверникот. Наближивме до ниско камено ритче. Тој гордо
ми покажа: ‘Еве, овде е влезот во величественото подземно царство. Кога Чуд влегле во подземјето, го затвориле влезот со камења. Сега стоиме точно пред тој подземен влез’.
Стоевме пред огромна гробница опкружена со големи камења, типични за
периодот на големата преселба. Слични гробници со прекрасни примери од готски
реликви видовме и во јужноруските степи, во подножјето на северен Кавказ. Истражувајќи го тоа ритче, се сетив како за време на минувањето низ Каракорумскиот
премин, мојот водич од Ладак, ме запраша: ‘Дали знаете зошто овде површината е
толку посебна и карактеристична ? Знаете ли дека овде, во подземни пештери, се
скриени многу богатства и дека во нив живее чудно племе, коешто ги презира земните гревови ?’
И повторно кога стигнавме во Хотан, потковиците на коњите даваа тап звук,
како да минуваме над пештера или шуплина. Караванџиите ни обрнаа внимание на
тоа: Дали слушате какви подземни тунели надминувате ? Ако ги познавате, низ нив
можете да стигнете до далечните земји’.
Кога наидуваме пред влезовите од пештерите, нашите караванџии говореа:
‘Во дамнешно време овде живееле луѓе кои сега отишле под земјата; тие го
нашле преминот кон подземното царство. Многу ретко некој од нив се појавува повторно на земјата. Таквите луѓе на нашите пазари доаѓаат со чудни, многу древни
монети, овде никој не се сеќава кога биле користени’. Јас ги запрашав дали ќе можеме и ние да ги видиме таквите луѓе. Ми одговорија: ‘Може, ако вашите мисли се
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возвишени и се во контакт со тие свети луѓе, затоа што на земјата има само грешници, а чистите и храбрите заминуваат кон нешто попрекрасно’.
Голема е вербата во царството на подземниот народ. Низ цела Азија, во сите
пустини, од Тихиот океан до Урал ќе чуете едни исти прекрасни сказни за исчезнатиот свет народ. И дури далеку зад Уралските планини ќе ве достигне ехото на легендите. Често ќе слушате за подземните племиња. Понекогаш велат дека невидливиот свет народ живеел зад ‘таа и таа’ планина. Понекогаш дека над земјата се издигаат отровни гасови за нечија заштита. Понекогаш слушате како пустинските песоци се разместуваат и за момент откриваат пристап до богатствата на подземното
царство. Но, никој не смее да се доближи до тие богатства. Ќе слушнете и дека во
стените на најпустите планински сртови има отвори, соединети со подземни ходници, а прекрасни принцези многу одамна живеат во тие природни замоци. Оддалеку
тие отвори изгледаат како орлови гнезда, затоа што сé што е поврзано со подземниот народ е скриено. Понекогаш Светиот град потонува, како во холандските или
швајцарските легенди. Но, народните легенди се совпаѓаат со вистинските откритија во езерата и на морските брегови. Во Сибир, во Русија, во Литва и Полска ќе
најдете многу приказни и легенди за џинови кои некогаш живееле во тие земји, но
исчезнале згрозени од новите обичаи. Во тие легенди се разоткриваат специфичните врски во древните родови. Џиновите се браќа. Многу често сестрите на џиновите живеат на другиот брег од езерото, или од другата страна на ридот. Многу често тие не сакаат да го сменат местото на живеење, но некои посебни случки ги тераат да ги напуштат своите родни огништа. Секогаш заедно со тие џинови има птици и ѕверови, кои ги следат и известуваат за нивните преселби.
Меѓу приказните за подземните градови, легендата за градот Керженец под
Нижни Новгород има посебна убавина. Таа легенда има толку големо влијание врз
луѓето што дури и денес еднаш годишно се собираат мноштво верници за света поворка околу езерото, во кое потонал Светиот град. Трогателно е да се види колку се
живи легендите, живи како огновите и факелите на процесијата која пее свети химни за Градот. Потоа, во полна тишина, седнати крај огновите, луѓето чекаат да ги
слушнат празничните камбани за невидливите цркви.
Таа процесија потсетува на светиот празник крај езерото Манасровар во Хималаите. Руската легенда за Керженец се однесува за времето на татарско-монголското освојување. Древнорускиот град Керженец, тогаш не можел да се заштити од
нападите на татаро-монголските орди. Затоа целиот свет народ на тој град дошол
во храмот да се помоли за спасение. Пред очите на немилосрдните освојувачи градот потонал во езерото, кое од тогаш се смета за свето. Иако приказната е за татарското ропство, ќе забележите дека основата ѝ е многу подревна. Таа легенда не
само што има многу верзии, туку и вдахновила многу современи композитори и
уметници. Секој може да ја препознае во прекрасната опера на Римски- Корсаков
‘Град Китеж’.
Бескрајните могила на јужните степи чуваат многу приказни за појавата на
непознат воин. Во унгарските Карпати живеат многу слични преданија за непознати племиња, воини и таинствени градови. Ако стрпливо и без предрасуди ги обележите на картите сите легенди и преданија од тој вид, ќе се зачудите од резултатот.
Кога ќе ги соберете сите приказни за изгубените и подземните народи, пред вас ќе
се оцрта целата мапа на големи преселби ? Еден стар мисионер- католик случајно
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ми кажа дека реонот на Ласа некогаш се викал Гота. Во Трансхималаите, на височина од 4500 до 4800 метри откривме група менхири.Во Тибет никој не знае за нив.
Еднаш, по цел ден патување низ неплодните ридови оддалеку видовме неколку црни шатори, подгитвени за нашиот логор. Истовремено, малку поназад ги здогледавме и долгите камења, кои за секој археолог би биле од големо значање. Дури оддалеку се гледаша нивнаста посебна конструкција.
‘Какви се тие камења на падината ?’- го запрашав мојот тибетански водич.
‘О, тоа се доринги- одговори тој,- долгите камења: тоа е дрвно место. Добро
е да се намачкаат врвовите на тие камења со маст. На тоа место, божетствата им
помогаат на патниците’.
‘Кој така ги наредил тие камења ?’
‘Никој не знае. Но, од секогаш тоа место се нарекува Доринг- долги камења.
Луѓето велат дека одовде некогаш поминал непознат народ’.
На релјефот на Трансхималаите видовме впечатливи долги редови вертикални камења. Тие редови завршуваа со прстен од три високи камења во центарот.
Целата конструкција беше насочена од запад кон исток.
Откако се сместивме во логорот побрзавме кон тоа место. Разбравме дека
тоа е типичен менхир- од истиот вид кој ги прослави камените полиња на Карнак.
Не најдовме никакви предмети по околните падини. Недалеку од менхирите имаше
траги од пресушена река. Дупките не беа израменти заради глупавите предрасуди
на Тибетанците кои ја измислиле приказната дека Буда забранил да се копа земјата.
Видовме дека се работи за типично друидна констркција, толку внимателно пренесена од бреговите на океанот... ‘Најсилните поминале по тој пат и ги пронашле најдобрите места’.
Во следните четири дена пронајдовме уште четири групу менхири. Некои
имаа исто така долги алеи од камења, други имаа малку долги камења заобиколени
од помали. Со проближувањето на високите премини кон Брамапутра, тие постепено изчезнуваа. Во близината на тие древни светилишта најдовме неколку гробници
во облик на квадрат од големи камења. Повторно комплетно повторување на она
што е во Алтај и Кавказ. Пред мене стои карактеристичниот брош со- двоглав орел,
кој е најден на исто такво место. Таквите брошеви ни се познати од могилата во северен Кавказ. Пред мене се наоѓаат и тибетански мечови исто како во готските гробници. Жените од тој реон на главата носат украси како кај словенските народитаканаречениот ‘кокош’ “.
Значи, Белците биле со тн.словенски јазик. Па затоа тие биле еден народ.
„Кога патувате низ високите платоа на Тибет со нивниот неподнослив студ
и урагани; кога ги гледате тие диви Тибетанци во нивните гнили шубари како голтаат сурово месо, останувате длабоко изненадени ако под кожната шапка ве погледне лице на Шпанец, Унгарец или Французин. Дури иако цртите на лицето се малку поинакви, сепак немаат ништо заедничко со монголскиот или кинескиот тип.
Може да ги споредите само со Европејците. Претставете си дека најдобрите и најхрабрите луѓе заминале некаде, а пред вас се само дегенерираните остатоци“.
Па се работело за Белци. Тие на тие монголски простори јаделе сурово месо.
„Гледајќи ги бесмилостовите ледници на Трансхималаите, таа стерилна почва, тие неплодни карпи, каде што има многу малку животни, па дури и орлите ретко се гледаат, можете да си замислите што ги движеле луѓето напред и како од ви-
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соките планини пристигнувале во просторите на идните пустини. Но, нивниот дух
не бил задоволен. Тие тагувале по планините. Затоа токму Алтајските планини им
ја дале привремената илузија на старосно посакување среќа.Но, ледниците на Алтај
биле многу близу до нив; многу брзо почнале да се топат и научниците пресметале
дека ледниците се намалени за 8 метри во последните 30 години.
Нови и поплодни места нашле храбрите патешественици во северен Кавказ
и во Крим. Планините повторно им дале можност да се надишат во просторот. Веќе
немало потреба да се борат со лединиците. Долгото патешествие било наградено.
Тогаш зошто да не пробаме да одиме понатаму ? Карпатите исто така биле примамливи и така патниците отишле дури до океанот. Тие ги помнеле сите свети знаци
на своето долго патешествие. Затоа толку високо ги ценам менхирите во Бретања и
Стоунхенџ на Британските острови. Кога ме запрашаа: ‘Зошто толку се радувате на
тие менхири ?’, јас одговорав: ‘Затоа што мојата карта на приказните се потврдува.
Кога во едната рака го држите крајот на волшебната нишка на Карнак, зарем не е
радосно да го откриете најзиниот почеток во Трансхималаите ?’
Некој ќе се спротистави на тоа, дека градителите на менхирите дошле од
Транасхималаите, а Хималаите се сигурно само место за нивниот одмор, а не и место на нивното потекло. Се разбира може и да е така. Колку помалку претпоставуваме толку е подоба за иднината.
‘Дали вие сте убедени дека луѓето за коишто зборувате се таканаречените
Готи ?’ “(Народот биле Белци со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, Р.И.)
Белците во леденото доба престојувале во Левантот, кој со вода се налеа.
„За мене не е битно како се нарекуваат, какви биле: дали се прадедовци, или
пак внуци на Готите. Дали имало длабоки врски со Келтите, али Аланите, или Скитите. Некој друг нека го направи точно патувањето. Но, јас му се радувам на фактот
дека по врвовите на Трансхималаите видов олицетворение на Карнак. Не инсистирам за временска класификација, затоа што така површно направената класификација често се менувала пред моите очи и тоа за разлика од илјадници години. Нема да зборувам колку се изненадив кога при ископувањата на еден курган, кој беше
датиран од X в. според надворшните карактеристики, во рацете на скелетот во него
најдов монета од XIV в. Какви осцилации !“
Николај Рерих на мудар начин ја одбегнал испрелетноста на поимите, кои
биле во употреба за Белци и Монголи. Тоа се однесува за Скити=Готи- само збрки.
„Народот ги решава тие проблеми многу едноставно: за него сé што исчезнало, отишло под земјата.
Старите тибетски легенди уште од најдревни времиња го привлекувале
вниманието кон менхирите и долмените од непознато потекло. Народната традиција на Тибет за тие Велики страници на историјата сведчи на следниот начин:
‘Од далечна Индија тргнале два принца и отишле на Север. По патот едниот
принц умрел, а неговиот брат му одал почит, и на местото за неговиот помен изградил блескава гробница од огромни камења. И сам го продолжил патот кон непознатите земји’.
Така вели народната памет !
Тангу, 1928 г.“.
СВЕТЛИНАТА НА ПУСТИНАТА
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„Страници од експедицијата
Големата пустина ечи.
Низ неа се шири звук од школки. Дали слушате ? Долг ѕвонлив звук се шири
и тоне во клисурите.
Што е тоа ? Манастир или осаменик ?
Но, ние се наоѓаме во најнапуштеното место. Но многу денови пат одовде
нема живеалиште. Како во тие планини живее лама со неговата гласна молитва ?
Не, тоа не е лама. Зарем не знаете дека се наоѓаме во планините на Дунбур
(Северен Тибет) ? Од дамнешни времиња тоа значи Ехото на Школката.
Тој екот звучи надалеку во планините. Можеби е ехо од карпите. Што ли сака да ни каже тој азиски Мемнон ? Дали ветрот звучи во тесната клисура ? Или некаде жубори планинскиот поток ? А оној кој на тие планини им го дал нежното име
Ехото на Школката, тој ги чул тајните на светата пустина.
Белиот Чортен- така се нарекува местото каде е нашиот логор. Две грамади
карпи образуваат огромни порти. Дали е тоа една од границите ? Бели знацу. Бели
столбови на гејзерите. Бели камења. Познати се тие граници.
Околу нас се надвиснуваат остри карпи... Вечер е.
‘Над нас е планинскиот премин. Треба да го разгледаме тоа место. Од таму
го чувме звукот од школката’.
Кратко искачување. Меѓу две природни кули се открива мало плато, како
тврдина заобиколено од сите страни, со остри шилци. Насекаде свежи треви и низ
неа блескав планиски поток. Еве го местото за нашиот логор. Можеме долго време
да се криеме во тој природен замок.
‘Види, таму нешто се движи. Луѓе !- шепоти мојот сопатник и очите му се
впиваат во вечерната магла.
Зад завесата на маглата небаре минува колона од привиденија. Или звукот
на школката ни ја поттикнува фантазијата, или сме го растревожиле ноќниот спокој
на антилопите. Срните и антилопите скоро да не се забележуваат на позадината на
жолтеникавите стени. Можеби некој нé следи, криејќи се во недостапно гнездо.
Ама сé е тихо. Во мракот дури ни тревата не шуми. Заспааа и звуците и шумолењето. Само огновите на нашиот логор сјаат.
Танц на сенката. Шаторите тонат во мрак. Луѓе, камили и коњи- од каде се
зададоа толку многу ? Од мракот изникнуваат глави на камили. Голема жега е. Дошло време за одмор. Оружјето е спуштено. Забораваме дека всушност овде било
местото за ограбување на караваните. Само пред еден месец овде бил уништен кинески караван. Но, луѓето одамна не виделе дрвја. Одамна не го почуствувале нежниот допир на висока трева. Нека пламнат огновите на мирот.
Силен истрел го наруши молчењето. Починката е прекината.
‘Гасете ги огновите ! Стрелците во редици ! Пазете ги шаторите ! Двајца кај
коњите ! Еден да оди да го испита теренот ! Ако нема опасност, нека ја запее песната на Шамбала. Ако има- да даде знак со истрел !’
Се раздвижи логорот. Почувствувавме возбуда. Редица од стрелци се промолкнаа низ високата трева. Се слушна шепот: ‘Да не се луѓето на Џелама100 ? Него100

Џелама (Џамби, Џамазан)- Калник по потекло, се проглоасил за ослободител на Монголците во
20-те години на XX век. (Само калник си е калник, ништо монголско, Р.И.)
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вите банди сé уште дејствуваат. Неговата глава наденета на копје, се прикажува на
сите пазари, но стотици негови воини сé уште се во Гоби. Еј, вие назад, слушајте !
Што се случува- дали тревата шушка ?’
Од темината одеднаш грмна песната Шамбала.
Значи, опасност нема. Но, стрелците остануваат на своите места, а огновите
сепак се изгаснати. Песната се приближува. Од тревата извикнува темната фигура
на извикот. Се смее:
‘Глупав Кинез. Се исплашил од нашите огнови и стрелал за да нé исплаши.
Мислам дека сме разбојници. А тој јава без коњ’.
Кинескиот караван од Карахото за Хами. Сто камили, и една пушка. Кинезот помислил дека нашите огнови се огништата на Џелама и се обидел да нé исплаши. А самиот тој беше преплашен. Постојано прашуваше дали сме дошле во мир. И
молеше во текот на ноќта да не се приближуваме до неговиот караван. Потоа во
карванот засветија мали огнови. Огнот е знак за доверба. Но, сепак, во текот на
ноќта стражата беше засилена. Дадовме и лозинка: ‘Шамбала’. Одговорот: ‘Владетелот Ригден’.
‘Аранган’- викна ламата Санга и го заврте својот коњ назад. Тоа значи разбојници. Во клисурата меѓу двата рида, низ утринската магла се појавуваат коњаници со копја и долги пушки на рамото.
Е сега веќе пристигнаа. Тоа се истите педесет коњаници, за кои што нé предупреди непознатиот доброчинител кој пристигна кај нас од планините. Патот е отсечен. Нападот започнува од ридот. Нашите сили се разделени. Торгутите, нашите
најдобри стрелци, се далеку назад. Неколкумина останаа со камилите.
Зад нас е стрмен рид. Ако успееме да стигнеме до неговиот врв ќе владееме
со цела област. Таму ќе ги обновиме своите сили. Непријателот во групи се приближува кон соседниот рид, но и ние не губиме време. Го зазедовме врвот на ридот
и се подготвивме. Нашиот Монголец Очир вика, а неговиот повик се слуша надолго и нашироко:
‘Пазете се да не ги гибнете големите луѓе. Ако се осмелите некој на тоа, врз
себе ќе ја почуствува силата на моќното оружје што може да сруши цел град за 10
минути’.
Панагите101 се насобраа. Го слушат Очир и го бројат нашето оружје. Дури и
ламата Маланов кренал рачка од лопата како да е пушка и го заплашува непријателот. Пребројувањето на оружјето како да е во наша полза. Панагите не се осмелуваат на отворена борба. Го спуштаат оружјето. Само едно долго копје сé уште
стрчи во воздухот.
‘Ќе ни го продадете тоа копје ? Јас би го купил’.
Непријателите се насмевнуваат:
‘Не може. Копјето е наш пријател. Не го продаваме’.
Дури подоцна дознавме дека копјето е знакот за војна и со него воините ги
напуштаат шаторите за да војуваат. Нашите непријатели решија да ги одложат нападите. Започнаа да раскажуваат некаква збркана приказна за изгубен бел коњ. Таа
приказна има чисто симболично значење и веќе ни е позната. И во други краеви на
Азија таквите измислици за изгубениот коњ се користат за да се сокријат вистинските намери.
101

Панагите- номадски племиња од североисточен Тибет.
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Вечерта кога запламтеа огновите на мирот, неколку од непријателите дојдоа
во нашиот логор. Покажаа љубопитност само за оружјето. Се зачудивме дека тие
дивјаци го знаат точното значење на зборовите маузер, браунинг, наган и многу добро го разликуваат квалитетот на нашите пушки. Дури им трепереа рацете кога посегнуваа кон нашите револвери.
Потоа се повлекоа во темнината и повторно никој не знаеше што конечно ќе
превземат. Тие нé убедуваа да останеме овде уште еден ден. Дали чекаа помош од
соседните шатори ?
Покрај огновите на мирот, беа преземени сите мерки на претпазливост против ноќен напад. На две места беа направени ровови во мекиот песок, за заштита на
логорот од страна на нападите. Стражата беше засилена и секој го знаеше своето
место во случај на тревога.
Пред разденување откривме дека недостасуваат неколку камили. По долго
барање ги најдовме во многу чудно место сред купишта карпи. Веројатно некој се
надеваше дека ќе си заминеме пред да ги најдеме животните. Сонцето беше изгреано кога тргнавме кон превојот. Од двете страни на караванот јаваше стражата со
пушките на готовс. Повторно нé пресретнаа некакви чудни наоружани коњаници.
Тие скокнаа од коњите и застанаа со своите долги пушки. Неколку од нашите луѓе
исто така се наредија пред нив со пушките в раце“.
Се говори за коњи и камили. Камилите им припаѓале на Темните, како спротивно коњите на Белците. Монголите отсекогаш ги познавала камилите, не коњите.
„По каменастата угорница стигнавме на превојот и неочекувано слушнавме
два истрели на пушка во далечината. Тоа беше знак за тревога. Повторно зазедовме
одбрамбени позиции, а двајцата од нашите луѓе отидоа на местото да извидат. Минаа неколку минути, извидницата даде сигнал: опасност нема. Кога се наближивме,
извидниците сé уште разгледуваа со двогледи. Едниот тврдеше дека нешто се случило- изгледа дека еден од нашите Торгути беше убиен. Но, другиот сметаше дека
е убиен јак.
Спуштајќи се од превојот, во далечината забележивме огромни стада диви
јакови- толку карактеристични за планините Марко Поло, или како што овде ги нарекуваат- Ангар-Дагчин“.
Како што Марко Поло од Балканот стигнал на тие простори истото се случило и со Бригите со своето говедо и коњ. А волските коли станале први за превоз.
„Опасноста од напад сé уште постоење. Нашите Монголци тврдат дека Панагите нема да нé нападнат крај своите шатори плашејќи се да не ги запалиме нивните живеалишта во случај на победа, но после планинскиот превој, во пустото
место, нападот е поверојатен. Нашиот водич- монголскиот лама Санга- беше толку
уплашен што дојде кај нас со бел шал во раце и молеше веднаш да ги пуштиме сите
Монголци да си одат. Ние се насмеавме, не го примивме шалот и целиот тој непријатен разговор остана да виси во воздухот.
За тоа време една друга околност брзаше да ни помогне. Локалните божества веќе грмеа во планината иако беше септември, а нашите Монголци си дошепнуваа дека моќниот бог Ло е многу разгневен на Панагите поради нивните лоши
намери. Грмотевици, блесок на молњи и заврна густ снег, невообичаен за тоа време
на годината. Нашите Монголци си ја повратија храброста: ‘Гледајте го гневот на
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боговите ! Самите богови ни помогаат. Панагите нема да можат да нé нападнат по
такво време’.
Таа ноќ во логорот беше темно, бидејќи поради виулицата огновите гореа
слабо.
Повторно вие снег. Високите и остри шилци го заобиколуваат нашиот логор. Околу огновите седат топло завиткани фигури. Оддалеку се гледа како подигаат раце и во црвените пламења на огнот блескаат нивните прсти. Со восхит покажуваат нешто. Се пребројува безбројната армија на Шамбала. Се говори за непоколебливото оружје на таа чудна војска. Тврдат дека ја предводи самиот владетел на
Шамбала. Шепотат дека никој не знае од каде доаѓа силата на Шамбала. Но, воините на Шамбала го уништуваат сé она што е направено и со нив доаѓа среќата и благосостојбата на земјата. Гласниците на Владетелот на Шамбала веќе се појавуваат
насекаде. И како одговор на тоа предание, од височината на планината се појавува
џиновска сенка. Некој се спушта одозгора, позлатен од сјајот на огнот. Сите мислат
дека ќе се случи нешто посебно. Но, тој што доаѓа е само гоничот на јакови. Па сепак ни носи добри вести. Јаковите за логорот Санџу се подготвени. Добри вести.
Но, восхитот од легендата веќе е нарушен. Луѓето разочарано фрлаат нови корења
во згаснувачкиот оган“.
Стои за Шамбала: „И како одговор на тоа предание“. Само од/по 6 век п.н.е.
„И еве, повторно пламтат огнови. Пурпурните планини со белите снежни
шапки под сводот на синото небо, се наредиле околу златестиот камен. Многу луѓе
се туркаат околу него. На каменот е расфрлено нешто, што сјае со своите живи бои.
Лама со висока шапка им говори на внимателните слушатели. Со прачка покажува
на сликата, пратејќи ги своите зборови. На таа слика со сјајни бои е прикажана Северна Шамбала. Во средината е Великиот Владетел, Благословениот Ригден Џапо.
Над него е самиот Владетел Буда. Многу величествени дарови, многу богатства му
се принесени на Владетелот. Но, неговата рака не ги допира, а неговото око не ги
бара. На дланката на неговата рака, испружена за благослов, го забележуваме знакот на високото достоинство. Тој ја благословува иднината на човештвото. Владетелот од својата кула помага за доброто и го уништува гревот. Тој е Светлината
што ја растерува темнината. Во долгниот дел на сликата е прикажана големата битка под водство на самиот Владетел. Тешка е судбината на непријателите на Шамбала. Справедливиот гнев со пурпурна боја ги осветлува темносивите облаци. Воините на Владетелот Ригден во блескави одори со мечови и копја ги гонат уплашените непријатели. Многу од нив веќе се совладани, оружјето, шапките и другата
опрема е расфрлена низ полето во битката. Дел од непријателот веќе е соборен под
копитата на коњот на Великиот Воин, Благословениот Ригден. Зад него се поставени страотни оружја. Непријателите на колена молат за милост, или се обидуваат
да избегаат. Но, мечот на правдата ги пристигнува злобниците, затоа што темнината треба да биде уништена. Со прачката ламата го покажува текот на битката на
сликата“.
Владетелот Буда бил претставен со симбол на Бригите:жаба,гуштер и желка.
„Во пустинската тишина се раскажува приказната за победата на Светлината. Тие луѓе, вечерта повторно ќе се соберат околу огнот. Десетте прсти ќе се малку
за да се пресметаат воините на Шамбала. Ничија замисла не ќе успее да ја опише
моќта на Владетелот на Светот.
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Во сéпроникнувачкиот суров студ огновите изгледаат мизерни и слаби. Топлината на сонцето трае кратко време, од единаесет до еден часот на пладне. Попладне кон студот се придружува и завивачкиот виор, а тогаш ниту најдебелата
шубара не топли повеќе од тенката свила. На докторот му се дава можност да ги
набљудува посебните услови во височините. Пулсот на Е. И. Достигнува 145, докторот вели: ‘Како пулс на птица’. Мојот пулс наместо 64 е 130.Во ушите ми ѕвони,
небаре сите ѕвона во Индија се нашле околу мене. Се јавува и снежно слепило. По
него- необичното чуство. Сите предмети двојно се гледаат. Два каравани, две јата
врани, двојни силуети на планините. Леѓето заболуваат од скорбут. Докторот предвидува дека при таков студ срцето, напрегнато и од височината, ќе почне да ослабува и во некоја ледена ноќ луѓето за навек ќе заспијат. Веќе престана да чука срцето на ламата Маланов, на Тибетанецот Чемпа и на уште тројца други. Докторот
запишува во својот медициски дневник: ‘Понатамошното задржување на експедицијата ќе се смета како смислен обид за напад врз животот на нејзините членови’.
Едно рано утро пред изгрејсонце, тој возбудено воскликна: ‘Еве го резултатот на на нашата ситуација ! Дури и коњакот замрзна ! Така сé живо ќе замрзне и за
навек ќе се успокои’.
Јас му велам: ‘Се подразбира дека ако сакате да замрзнеме, ќе замрзнеме.
Но, постои нешто исклучително, а тоа е психичката енергија, којашто е потопла од
огнот и потхранлива од лебот. Во секој случај, најважно е да го зачуваме мирот, секое вознемирување нé лишува од најдоброто психичко оружје’.
Не го обвинував докторот за неговиот песимизам, бидејќи вообичаените лекарства во тие невообичаени услови не го даваа потребниот резултат. Освен тоа,
главното лекарство- строфант- веќе привршуваше, а и другот- адонис верналис- тој
покажуваше само празно шишенце.
Беше невозможно да се најде гориво. За еден помошник- носач жителите на
црните шатори бараа многу пари. И секој бараше монети какви што му се допаѓаа.
Еден претпочиташе стари императорски кинески таели. Друг инсистираше на
моне-ти со фигура, долари од Синкјанг. Трет сакаше монети со главата на Ли Хун
Чаи102 со седум букви, а четвртиот истата глава, но со шест букви. Друг сакаше да
прода-де само за индиски сребрени рупии. А некој не примаше американски или
мекси-кански долари.
Што е тоа, што им дава топлина на скромните огнови ? И покрај неподносливиот мраз, повторно се креваат десетте прсти. Прво се кренати да ги пребројат
замрзнатите каравани, а потоа за пребројување на безбројните војници, кои ќе слезат од светата планина за да се уништат нечестивите. При тие раскази за огнени битки, за победата на светлината над темнината, силно се разгоруваат огновите, а кренатите десет прсти како да не го чуствуваат студот. Огновите на студот !
Нешто црно се движи по една стрмна карпа.
Тоа се диви јакови, стадо од околу 500-тина глави, минуваат покрај караванот. Нашите Монголци- ловци ги поготвуваат пушките и заостануваат зад нас. Но,
ние ги знаеме нивните трикови. Иако се будисти и на својот врат, па дури и на грбот носат свети амајлии и ќесички, тие пред сé се стрелци. Голема е желбата на
ловецот да истрела прецизен куршум во црната маса од галопирачки јакови.
‘Очир, Дорџо, Манџи, не пукајте, слушнавте ли ! Имаме доволно храна’.
102

Ли Хун Чан- кинески генерал, кој дошол на власт по паѓањето на династијата Цин во 1912 г.
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Но, дали ловците стелаат за храна ? Далеку на каменестата падина се гледа
црна маса. Таа е голема. Има нешто неверојатно во тоа огромно црно стадо диви
јакови. Самите ловци нé советуваат да се тргнеме настрана и оддалеку да го заобиколиме стадото. Тие сметат дека таквите стада бројат и до илјади јакови. Најверојатно во толкавото мноштво има многу диви и свирепи бикови.
Бидејќи Монголците се неуморни кога се работи за лов, во логорот воведовме глоба за секој недозволен истрел, како и за самоволното пукање. Но, како да постапите, ако стрелецот сепак се сокрие зад соседниот баир, а по еден час се врати
со крвава кожа врз седлото и парчиња пресно месо закачено на него. Исто како јавачите на Хуните, кои го ставаат месото под самото седло. Ловецот се насмевнува
целиот измачкан со крв. Дали ќе го казните или не, за него вопшто не е важно, страста му е задоволена. Останатите ‘будисти’ исто така гледаат без сочуство на нашата забрана да се убиваат животни, ним веќе им течат лиги од помислата да се омрсат со пресно месо од јак крај вечерниот оган“.
Авторот говори за „кинески таели“, Ли Хун Чан, монголски начин јадење на
месото, а тој бил татарски. Пак, Татарите по наше биле Монголи, а по нивно Хуни.
Подоцнежните ромејски извори истоветуваат Скити=Готи=Татари=Хуни: во
прво време Скитите биле само Белци, а во новата ера Монголи. Затоа следат збрки.
Меѓутоа, нивниот начин на исхрана, облекување...било само монголско.
„Една антилопа истрча пред караванот, гонета од волк. Ловците гледаат во
неа од завист. Но, доколку можете да ги контролирате луѓето, тогаш со дивите кучиња сте беспомошни.Па, кутрата антилопа, наместо заштита наоѓа нов непријател.
Но, и волкот во близината на караванот се чуствува несигурно и брза да исчезне во
далечината.
Има и мечки, кафеаво- црна, со широк бел гердан. Ноќе доаѓаат сосема
близу до логорот и не бегаат доколку не ги избркаат кучињата. Сега врвиме по брегот на светлата река Буренгол. Под копитата на коњите синозелени оксиди на бронзените потковици сјаат како најубав тиркиз. Над нас е стрмна карпа, а на нејзиниот врв огромна мечка нé наблудува како чудо невидено. Кој би посегнал врз неа и
зошто ?
А еден вид животно му станал вистински пријател на караванот. Тоа беа полски глувци. Цели парцели земја беа раскопани од нив. И при најголема претпазливост коњите пропаѓаат во јамите и лесно можеа да скршат нога во тие подземни
живеалишта. Не минува ден без некој коњ да пропадне во подземните ходници. Вечерта, Тибетанецот Кончок донесе два живи планински фазани. Останува мистерија како ги фатил со голи раце. Не се сомневаме дека сакаат да ги убијат и изедат, но
се слушаат и гласови за нивно ослободување. Повторно ги посетуваме на будистичките завети и по долго пазарење ги разменуваме птиците за еден кинески таел.
Потоа двајцата заробеници весело летаат кон планината.
Ене една лисица како демне планиска јаребица, зграпчува зајак, а кучињата
весело бркаат полски глувци. Животинското царство си живее според своите закони. Неодамна имавме една случка со три живинки. Од Суџау зедовме еден петел и
две кокошки, кои секој ден неуморно носеа јајца и покрај неудобното целокупно
тресење на грбот од камилата. Но, кога останавме без храна, му ги подаривме трите
птици на тибетанскиот големец.Окото на извидникот веднаш го забележа отсуството на кокошките и моментално го извести управителот на Нагчу. Дојде до цела пре-
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писка дали ние сме ги изеле трите кокошки. Дури и во Ласа се испраќаа извештаи
за тој случај.
Нашите Монголци и Тибетанци се собираат околу огнот и намигнувајќи си,
ги раскажуваат последните гласини од соседниот град, како им се потсмеват на
управителите. Истот силен оган, кој тукушто воодушевуваше при раскажувањето
за Шамбала, сега осветлува лица кои ја осудуваат владата во Ласа и го фалат Таши
лама.
Градиме ступа на Шамбала. Ламите ја осветуваат. Пред ликот на Ригден Џапо истураат вода врз магичното огледало. Водата се разлева по неговата површина.
Одразот трепери, станува необично и потсетува на древните магични огледала. Процесијата ја обиколува ступата со запалени миризливи стапчиња во рацете. Великиот лама на Цајдам во раката држи нишка врзана на врвот од ступата. Каде што се
поставени предметите со посебно значење. Таму е потавен ликот на Буда, сребрен
прстен со изгравирани симболи, пророштва за иднината и други вредни предмети:
‘Норбу Ринпоче’. Стариот лама дојде од соседниот логор и донесе грст реликвиипарче планински кристал, парче тиркис, два-три монистра и парче блескав лискун.
Тој лама зеде да ги постави во нејзиниот свет дел. По долгата служба, белата нишка
што го соединуваше великот лама со ступата, беше пресечена и во пурпурната пустина остана белата ступа чувана од невидливите сили. Ја очекуваат многу опасности. Кога караваните запираат на почивка, камилите ќе ги абат аглите на основата;
љубопитната коза може да скокне на неа и со роговите да ја испроба издржливоста
на живописните шари. Но, најголема е опасноста од Дунганите- кинеските муслимани“.
Муслиманството учи да се прими исламот или противникот да се истреби.
„Монголците имаат поговорка: ‘Ако ступата им одолее на Дунганите, ќе опстојува со векови’. Околу огновите се раскажуваат сегашните приказни за многу
будистички светилишта, разрушени од нив. Велат дека Дунганите палат клади во
старите будистички пештерски храмови, за да ги уништат древните ракописи. Монголците со ужас во очите раскажуваат како во Лабран 103, Дунганите го срушиле дури и ликот на самиот Маитреја.Дунганите ги прогонуваат не само будистите,туку и
конфучијците. Монголците кажуваат дека ако е тешко да се живее со Кинезите, тогаш со Дунганите е сосема невозможно. За Дунганите е познато дека се нечовечни,
сурови и крволочни. Се кажуваат секакви суровости за време на нивното последно
востание. На секој рид се гледаат рушевини и безоблични купишта камења. Тие
остатоци секогаш се поврзани со името Дунган. Овде имало тврдина изградена од
Дунганите, таму- тврдина разрушена од Дунганите: овде село изгорено од Дунгани,
таму- златен рудник напуштен по напад на Дунганите. А ене и кладенец затрупан
со камења- исто така дело на Дунгани, за да ја лишат областа од вода.
Целата вечер е посветена на тие страшни приказни. Околу огновите повторно можете да ги видите десетте прсти на рацете, но сега тие набројуваат и сведочат за суровоста на Дунганите.
На дрвните камења низ цела Азија се среќаваат необични крстови и имиња
напишани на ујгурски, кинески, монголски и други дијалекти. Уште едно чудо ! На
монголски монета- истиот знак на крстот ! Насекаде низ пустинта минале Несторијанците. Се потсетуваме дека Томас Воган споменува кинески автор од раната хри103

Лабран- манастир во Централен Тибет, со најголема важност во минатото.
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стијанска вера во Сиа. Песокот како свилен превез покрил сé од минатото.Само црвената линија на истокот ги оцртува силуетите на песочните дини.
Подвижни песоци. Како верни стражи ги чуваат богатствата кои исклучително ретко излегуваат на површината. Но, никој не се осмелува да ги допре, бидејќи
се чувани од таинствените сили и можат да им бидат дадени на луѓето само во одреденото време. На тие места над земјата има отровни испарувања. Не се наведнувајте кон земјата, не се обидувајте да подигнете нешто што не е ваше, инаку ќе паднете мртов како што гине грабливецот.
Искусниот јавач пред себе го пушта кучето кое прво ги чуствува испарувањата од земјата. Дури ни животното не влегува во забранетата зона. Крај тие таинствени места нема да видите логорски огнови. Само јастребите летаат над таинствената земја. Да не се поставени за стража ? И чии ли се тие коски, што се белееат на песокот ? Кој ли е тој безумник што се дрзнал пред одредениот рок ?
Моќен црн орел се вие над логорот.
Но, што е тоа високо над него ? Нешто блескаво се движи од север на југ.
Двогледите се во рацете. Нештото е големо, со овална форма. Едната страна блеска
на сонцето. Потоа ја променува насоката и изчезнува на југозапад, зад Улан Даванцрвениот срт на Хамболтовиот гребен.
Целиот караван возбудено раскажува за појавата. Дали беше воздушен балон ? Не е лажно привидение, затоа што низ неколку двогледи не е можно да се наблудуваат привиденија. Ламата шепоти: ‘Добар знак. Многу убав знак. Нé чуваат.
Самиот Ригден Џапо нé заштитува’. Во пустината ќе видите прекрасни нешта, сред
камењарот ќе го почуствувате мирисот на најубавите индиски темјани“.
Се говороше за различни растенија од оние од каде што била белата раса.
Овде се говори за индијски темјан. Темјан имало и во Арабија- простори на Темни.
„Повторно крај огнот се подигнати десетте прсти,а расказот со својата едноставност ги воодушевува човечките срца. Сега е на ред преданието за почуениот
црн камен. Со прекрасни алегории стариот патник ќе ви раскаже дека во дамнешни
времиња, од други светови паднал чудесен камен- Чинтамани104 го нарекуваат Индијците, а Норбу Ринпоче го нарекуваат Тибетанците и Монголците. Од тогаш дел
од тој камен талка по Земјата, навестувајќи ја Новата ера и големите светски настани. Ќе ви раскажат како некој Владетел го посакувал каменот и како темните сили
се обидувале да го украдат тоа благо“.
Тн.словенски автори пишат дека санскритскиот јазик бил само тн.словенски, а за тн/не-словенски автори јазикот бил индоевропски. Меѓутоа, во Индија има
Индијци темни и Белци бели- со доказ: Чинтамани - н = чита (мисли) мани (човек).
„Вашиот пријател ја слуша легендата и шепоти:
‘Тој камен е црн, несовладлив, пријатно мириса и се нарекува Почетокот на
светот. Се движи како продуховен. Така го опишал Парацелзус’. А другиот наш
сопатник ќе се насмевне:
‘Каменот-изгнаник, лутачкиот камен на Волфрам фон Ешенбах105’.
104

Чинтамани- булвално „Камен што мисли“. Легендарниот скапоцен камен или „Богатството на
светот“, кој ги исполнува сите желби на неговиот сопственик. Одговора на Светиот Грал во европската традиција, атрибут на мноштво Буда и Бодхисатви, симбол на слободниот дух.
105
Волфрам фон Ешенбах (1170-1220)- германски витез и поет,познат по својот еп за Персифал, трагачот по Светиот грал.

111
Но, раскажувачот крај огнот го продолжува преданието за волшебните сили
на каменот, како тој се појавува и како ги раскажува светските настани:
‘Кога каменот е вжештен, кога трепери, кога ја менува својата боја- со тие
појави тој му ја претскажува иднината на својот сопственик и му овозможува да ги
открие непријателите и опасносите, или среќните настани’.
Слушателот прашува:
‘А дали е тоа камен од Кулата на Ригден Џапо ? Дали од него се распространуваат зраците преку сите океани и планини за добробит на луѓето ?’
Раскажувачот продолжува:
‘Црниот камен ските по Земјата. Знаеме дека кинескиот император и Тамерлин го поседувале каменот. Учените луѓе велат дека великиот Соломон и царот
Акбар го имале тоа благо, кое им давало волшебни сили. Богаството на Светот- така се нарекува каменот’.
Логорските огнови пламтат како древните огнови при светите обреди.
Влегувате во шаторот. Сé е спокојно и мирно. Во вообичаена околина е тешко да си претставиш нешто необично и неповоторливо. Се приближувате до постелата и неочекувано избувнува пламен. Сребрено-пурпурен пламен. Се обидувате да дејствувате на вообичаен начин и брзате да го угасите огнот. Но, пламенот не
ги гори вашите раце. Тој е само малку топол- топол и жив, како самиот живот. Без
звук и мирис, се движи во долги јазици. Не е фосфоресценција , туку нешто реално,
живо. Тоа е оганот на пространството запален од добрата комбинација на елементите на природата. Незаборавениот миг одминува. Неизглавениот пламен се намалува исто така изненадно како и што се појави. И повторно е темно во шаторот. Не
се гледа ниту трага од феноменалната појава, која тукушто реално ја почуствуваме.
Се појавува друг на друго место. Во текот на ноќта повторно од прстите ви изникнува оган и безопасно свети од сите предмети што ќе ги допрете. Тоа се случува
само на големи височини.
Логорските огнови сé уште не беа разгорени, кога грмна истрел, Кој пукна ?
Таши уби змија. Страшна змија- со некаква брада, сива, со црни и црвенкасти дамки.
Крај огновите- долги приказни за змии. Еден Монголец раскажува:
‘Ако некој не се плаши од змија, тој треба да ја фати за опашката и силно да
ја тресне. Тогаш змијата ќе се здрви како прачка, додека повторно не ја тресне’.
Мојот сопатник се наведна кон мене:
‘Се сеќавате ли на библискиот стап на Мојсеј: како направил чудо, како стапот се претворил во змија. Можеби тој ја довел змијата до каталепсија и потоа со
силно движење ја вратил во живот’.
Ќе се сетите на многу библиски симболи минувајќи низ пустината. Погледнете ги тие грамади песочни столбови, кои неочекувано изникнуваат и долго време се движат. Виор. Дали е тоа оној волшебен песочен столб кој го прати Мојсеј,
покажувајќи му го патот ?
Повторно се сеќавате на грмушката на Мојсеј, што гори, а не согорува. По
набљудувањето на необичниот пламен во сопствениот шатор, таа грмушка повеќе
не е чудо за нас, туку реалност која е присутна само во пустината. Кога ќе слушнете дека големиот Махатма јавал далеку за да помогне во исполнувањето на некоја
мисија, исто така нема да се чудите затоа што знаете за постоењето на Махатмите.
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Ја познавате и нивната голема мудрост. Многу работи кои на Запад се сметаат за
невозможни, овде, на Истокот стануваат едноставни и реални.
Уште еден библиски одраз. На врвот на ридот се гледаат камења. Изгледаат
како некакви рушевини.
‘Овде се наоѓа тронот на Соломон !’- ни објаснува караванџијата.
‘Како е можно насекаде низ цела Азија да има тронови на Соломон ? Видовме еден во Шринагар, друг кај Кашгар и неколку во Персија ?’ “.
Најбитно е дека ништо не било постаро од 6 век п.н.е.- пишење на Библија...
„Но, караванџијата продолжува со својата мисла:
‘Се разбира дека има многу тронови на великиот цар Сулејман. Тој бил и
мудар и моќен. Имал летачка машина и посетувал многу земји. Глупавиот народ
мислел дека лета на ќилим, но учените луѓе знаат дека царот имал посебна машина.
Навистина не можела да лета многу високо, но сепак се движела низ воздухот’.
Повторно станува збор за патешествијата, но стариот ќилим- авион веќе е
заборавен.
Еднаш ги споменуваме преданијата за освојувањата на Александар Македонски. Освојувачот се заменува со други херои. Од една страна тој е заменет со Гесер кан. Во друга верзија е индиски император. На Гесер кан му е посветен познат
мит. Се раскажува за родното место на тој популатен херој. Во романтичната песна
се опишуваат жена му Бругума, неговиот замок, неговите освојувања секогаш извршувани за доброто на човештвото.
И упорно гори жолтиот пламен на огновите.
Кога во Европа ќе чуете за град на разбојник-освојувач, ќе се помислите дека ви раскажуваат стари приказни за Шпанија или за Корзика. Но, овде, во пустината, кога знаете дека најблиското преноќувалиште ќе ви биде под ѕидините на градот на прочуениот разбојник Џелама, познат низ цела Централна Гоби, нема воопшто да се зачудите. Само ќе си го пазите оружјето и ќе запрашате како е подобро
да се облечете за да не привлечете внимание: како Европеец, Монголец, или Сарт.
Во текот на ноќта ќе чуете кучешко лаење и вашите луѓе спокојно ќе кажат:
‘Лаат кучињата на Џелама’.
Џелама беше неодамна убиен од Монголците. Во текот на ноќта црвениот
пламен на логорските огнови повторно ќе ги осветли десетте прсти. Возбудено се
раскажува за Џелама, за неговите сурови соборци.Раскажуваат како ограбувале големи каравани, земале во плен многу луѓе и како тие стотици несреќни робови ги
граделе ѕидините и кулите на градот на Џелами, што тој го основал на пуста раскрсница во Централна Гоби. Раскажуваат во какви битки Џелама победувал, со какви натприродни сили владеел, како издавал најужасни заповеди кои веднаш биле
исполнувани. Како според негова заповед сечеле уши, очи и раце на непокорените,
а живите сведоци на неговите суровости намерно биле пуштани да им раскажуваат
на другите.
Во нашиот караван има двајца кои лично го познавале Џелама. Едниот, од
Цајдам, пребегнал од заробениптво. Другиот- монголскиот лама, искусен познавач
на сите тајни патеки во пустината и нејзините непознати извори и кладенци. Лама
му бил соработник на Џелама ? Тој се насмевнува: ‘Џеламна не бил секогаш лош
човек. Сум слушнал дека бил и многу великодушен. Но, требало да и се потчинувате на неговата голема моќ. Тој бил религиозен човек. Ене, таму горе на рид-
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от гледате голема бела ступа. Стотици заробеници по негова заповед ги ѕидале белите камења. А оној што бил под негово покровителство,можел спокојно да живее’.
Да , изгледа дека тој лама имал давање-земање со прочуените разбојник. Но,
од која причина разбојник ќе гради град во пустината ?
Со првите зраци на сонцето зад соседниот баир здогледавме кула и дел од
ѕид. Монголците не се согласија да одат во истражување на градот. Двајца од нас
со карабини в раце тргнаа во извидница, бидејќи караванџиите упорно тврдеа дека
зад полуразрушените ѕидини може да има скриени луѓе на Џелама. Со двогледите
го следевме движењето на нашите извидници. По половина час Јуриј се појави на
кулата и тоа беше знак дека во тврдината нема луѓе.
Сите го посетивме тој необичен град и заклучивме дека само дух на голем
воин можел да создаде таква тврдина. Околу градот видовме траги од многу шатори. Името Џелама привлекува многу Монголци под неговото покровителство. Но,
на крајот, кога побелената глава на нивниот вожд, набиена на копје била разнесувана по пазариштата, тие се распрснале на сите страни.
Изгледа Џелама имал намера долго да живее на тоа место. Ѕидовите и кулите биле ѕидани здрави. Неговата куќа била просторна и заштитена со систем од ѕидини. На отворен простор Монголците не би можеле да го победат. Затоа еден храбар монголски офицер пристигнал во неговиот град со најава за мирни преговори.
Стариот јастреб, кој ги познавал сите итроштини, овој пат како да бил замаен. Го
примил посланикот, а тој се приближил кон него со бел шал на рацете, но под него
имал скриен пиштол. Пристапил пратеникот кон владетелот на пустината и подавајќи му го шалот, пукал право во неговото срце. Сите се потчинувале на личното
хипнотично влијание на Џелама, но штом стариот водач паднал мртов, сите негови
следбеници брзо се разбегале во паника, а малиот монголски одред ја освоил тврдината без борба. Зад ѕидините видовме два гроба. Дали се тоа гробови на жртви на
Џелама, или таму почива обезглавеното тело на самиот вожд ?
Се сеќавам како во Урга ни раскажуваа неверојатни приказни за главата на
Џелама. Главата се чувала во шпиритус и многу луѓе сакале да ја имаат таа необична реликвија. При постојаното минување од рака во рака ‘богатството’ исчезнало.
Што таа му донела на соптвеникот- среќа или мака ?
Никој не знае што ја раковедала мислата на Џелама. Тој завршил правен факултет во еден од руските универзитети. Потоа долго време поминал во Тибет воспоставувајќи добри односи со Далај лама. Станал монголски кнез. Ја добил титулата Гун. Лежел во руски затвор. Одтаму го ослободила Револуцијата, а потоа од
кнез се преобратил во најголем разбнојник на пустината.
Едно е јасно: животот на Џелама уште долго ќе живее низ целото Гоби.
Уште долго тоа предание ќе расте и ќе цвета во азиската фантазија. И уште долго,
во помен на Џелама, ќе се креваат десетте прсти крај логорските огнови“.
Со тоа што Н. Рерих го наведува Џелама, чии преданија ќе растат, истото се
случувало и со делата настаните од 6 век п.н.е., а и потоа, што важи сé до со 20 век.
„Но, се случува огновите на пустината да угаснат.
Се гаснат од водените струи, од силен виор, или од огнениот ѕид на степскиот пожар.
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Истражувајќи ги платоата на Азија, човек се изненадува од количината нанесени слоеви. Често се случува многу стар предмет да биде откриен на површината, а истовремено може да се најдат нови предмети длабоко во подземните слоеви.
Истражувајќи ја Азија, човек треба да е подготвен за секакви неочекувани
нешта. Каде се сега огромните потоци, кои со својот моќен тек наталожиле цели
ридови од песоци, затрупале длабоки клисури, го промениле ликот на земјата ?
Што е тоа ? Дали се траги од некакви молскавични катастрофи ? Или пак наноси од
подолготрајни влијанија ?
Небото е облачно. Во соседните планини од правец на Улан Даван се слуша
шум во ноќта. Три ноќи со ред се будиме и ja слушаме таа необична симфонија на
природата. Не можеме да разбереме што е тоа- пријателски или заканувачки знак ?
Но, во звуците што се прелеваат се чуствува нешто привлечно, што нé тера внимателно да го слушаме.
Започнува сив ден. Лесен дождец. Во дневните шумови веќе не го слушаме
таинственото ноќно трептење. Луѓето се зафатени со вообичаените караванџиски
работи. Мислите се насочени кон нормалните подготовки за понатамошното движење. Сите се подготвени да седнат на ручек крај малиот поток.
Чудата на Азија моментално се случуваат. Од планината неочекувано се излева голема количина вода и ги поплавува бреговите на потокот. По една минута
тоа веќе не е поток туку голема бујна река, која ја поплавува целата равнина. Жолтите пенливи бранови, кои носат песок и камења ги уриваат и понесуваат шаторите. Брановите носат големи камења кои удираат во нашите нозе. Крајно време е
да се спасуваме. Коњите и камилите, насетувајќи ја опасноста, заминуваат кон ридовите. Од многу шатори се слушаат повици. Моќниот поток ги руши цврсто поставените шатори. Што може да и се спротистави на таквата стихија ? Шаторите се
откорнати. Повеќето стоки се однесени. Потокот помина, оставајќи зад себе леплива кал. Квечерина без оган, студена ноќ и смуртено утро.
Изутрина сонцето осветли сосема нова околина. Потокот сега тече меѓу нови брегови. Пред нас лежат нови безживотни ридови, создадени од силата на брановите. Стоките однесени во текот на ноќта се најдоа под длабок слој од нова почва.Раскопувајќи ги, човек се замислува за влијанието на слоевите наноси во Азија.
Ни станува јасно како историските древности се наоѓаат заедно со современите предмети.
Огновите се угаснати од потокот и многу бавно се разгоруваат прокиснатите
гранки и корења.
Но, не само водата го гаси огнот, туку и огромниот степски пожар ги нарушува мирните огнови на пустината.
Степата гори ! Жителите се спасуваат во бегство. Вие се мачите да избегате
од тие опасни места. Коњите ја чувствуваа опасноста и растревожено ги насочуваат
ушите во насоките на страшниот шум. Огнениот ѕид со црни топки чад, се движи !
Страшен шум и злокобен пламен !
Пред гледката на тој ужасен ѕид човек се сеќава како монголските канови и
другите азијски озвојувачи ги потпалувале степите и на тој начин го решавале исходот на битката. Но, понекогаш огнената стихија ја менувала насоката и се вртела
кон потпалувачите. Сопатникот од око го премерува растојанието до огнот и спокојно објаснува: ‘Мислам дека ќе успееме навреме да избегаме. Треба да стигнеме
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до оној баир’- и покажува на дачениот каменест рид. Следното утро, од врвот на
ридот ја гледаме изгорената степа. Сé е црно, сé се променило и повторно прав и
песок ќе го покријат и тој ќилим. Се забележува чад на соседниот баир. Што ли е
тоа ? Монголецот објаснува: ‘Таму под земјата тлеат камени јагленари и горат веќе
многу месеци’.
Ураганот исто така ги гасне огновите. Попладне започнуваат виори. Монголците вриштат:
‘Да застанеме инаку виорот ќе нé однесе !’
Песок и камења летаат во воздухот. Луѓето се обидуваат да се скријат зад
караванскиот товар. Наоколу непроѕирна магла. Но, изутрина кога сонцето изгреа
се најдовме на самиот брег на едно езеро.
Разновидни се чудесата на пустината.
И повторно пламен свети во далечината, но не од логорски оган. Тие се жолти или црвенкасти. Од тие таинствени искри се создаваат сложени облици. Гледај,
ене таму градови во црвени песоци. Дали е тоа огромен бик, кој трепери во црвени
пламени ? А дали тоа во далечината се светилки во домовите, кои го повикуваат паникот ? Во темнината околу нас се црнет темни дупки- некакви рамни плочи се натрупани како стари гробишта. Под копитата на коњите нешто ѕвони, тврдо како
стакло.
Цајдамскиот водич строго наредува:
‘Одете сите еден по еден и не се одвојувајте од патеката ! Внимавајте !’
Но, не објаснува зошто треба да внимаваме и зошто не сака да оди прв. И
вториот монголски лама не сака да оди напред.
Опасноста се гледа во очите. Треба да поминеме 190 километри без да заостанеме. Овде нема вода за коњите. Изутрината гледаме дека одиме по тенка солена кора. Во дупките крај патеките се црнее бездна од солена вода. А тоа наоколу не
се плочи на гробови, туку остри талози од сол. Но, и тие лесно можат да се претворат во погребни знаци за оној кој од невнимание ќе падне во црната дупка. Какви
промени се случувале во тие места ? Огнените замоци исзчезнаа во сончевите зраци. И кога го поминавме тоа место, повторно се најдовме во жолти розови песоци.
Еве што раскажуваат: ‘Некогаш овде имало огромен град. Жителите на градот биле богати и уживале во лесен живот. Но, и среброто поцрнува ако не се користи. Така потонати во злато го заборавиле добриот начин на живот. Но, справедливоста е жива и сé што е грешно ќе биде уништено, кога ќе заврши големото трпение. Со крици на ужас и во пламен, градот на гревот неочекувано потонал во земјата, а водата ја наполнила огромната бездна. Минало многу време. Езерото пресушило и се покрило со сол, а тие места останале безживотни за навек. Сите места
каде што имало неправда ќе станат безживотни’.
Водичот нé прашува со таинствената насмевка:
‘Дали видовте нешто чудно во текот на ноќта ?’
Еден од нашите сопатници шепна: ‘Дали е тоа приказната за Атлантида ?
Дали се зборуваше за Посејдон во таа легенда ?’ “
Се говори за Атлантида. Нејзината врска била со Солон и Платон. Меѓутоа,
нејзините градежи биле од времето, кога била Картагина, и тоа во нивно време. Во
Библијата наводите се историски потврдени, затоашто таа била само од 6 век п.н.е.
„Но, нашиот водич продолжи:
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‘Неколку жители на градот, се разбира најдобрите биле спасени. Непознат
овчар слегол од планината и ги предупредил за престојната несреќа. И тие заминале во планинските пештери. Ако сакате можам да ве однесам до три пештери. Ќе ви
ја покажам камената врата, добро затворена. И никој не знае како да ја отвори’.
‘А дали ти знаеш дека овде во близина минуваат светите граници кои вашите луѓе не се осмелуваат да ги преминат’.
‘Навистина, само повиканите можат да ги преминат тие граници. Разлилни
знаци сведочат за тие забранети места. Но, и без видливи знаци секој ќе ги почуствува, затоа што кој и да се приближи до нив ќе почуствува треперење во целото
тело. Еден храбар ловец ја преминал границата. Се изнагледал многу чудни нешта.
Но, бил толку безумен што се обидел да зборува за тие свети места, затоа онемел.
Со светите работи човек треба да е многу внимателен. Сé што ќе биде откриено пред предодредениот рок, ќе нé вовлече во голема несреќа’.
Во далечината се издигаат бели блескави врвови. Тоа веќе се Хималаите !
Не изгледаат ниту толку високи, затоа што и ние сме на голема височина. Но, колку кристално бели се тие. Тоа не се планините- тоа е царството на снеговите !
‘Го гледате ли таму Еверест ?’- нé прашува водачот.
‘Никој сé уште не се искачил на тоа свето богатство на снеговите. Пелингините неколку пати се обидуваа да го освојат тој врв. Некои загинаа, а останатите
имаа многу големи тешкотии’.
Тој врв е одреден за Мајката на Светот. Таа треба да биде чиста, неповредена и девствена.Само Таа,Великата Мајка, може да биде таму. И да го чува светот.
Светат огновите. Најубавите мисли се собираат околу огнот. Во далечната
пустина живеат илјадници гулаби околу една света гробница.Милите гласници летаат недалеку во околината и на задоцнетите патници им го покажуваат патот кон
гостопримливиот покрив.
Околу нашите огнови блеснуваат бели крилја.
Светлината на пустината.
На крајот на бездната силуета на коњ. Јавачот не се гледа. Нешто необично
блеска на седлото. Да не е тоа коњ кој го загуби својот караван ? Или пак го отфрлил јавачот, прескокнувајќи бездна ? Можеби тој коњ бил оставен истоштен по патот и сега, откако се одморил, си го бара стопанот ? Така расудува умот, но срцето
си спомнува нешто друго.
Срцето помни дека од Великата Шамбала, од светите височини ќе слезе осамен коњ, а на неговото седло наместо јавач ќе сјаје Богатството на светот- Норбу
Ринпоче- Чинтамани- Волшебниот Камен, Спасителот на Светот. Дали е дојдено
времето ?
Дали осамениот коњ го носи Богатството на Светот ?
Ганток, 1928 г.“.
БОГОВИТЕ НА КУЛУТА
„Понекогаш на човек му се чини дека сите необични места во Азија се веќе
опишани. Му се восхитуваме на интересното племе Тода. Бевме замаени од маговите на Малабарскиот брег.Веќе бевме чуле за Нагите на Асам и необичаените обичаи на Ведите во Цејлон. Ведите и Пахарите од северна Индија се сметаат за најнеобичните и најуникатните племиња.
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Иако веќе се објавени многу статии за северен Пенџап, каде што на едно место се собрани древни планински племиња, сé уште има изолирани планинци толку
недопрени од цивилизацијата, затоа истражувачот постојано наоѓа нов и интересен
материјал.
Мешањето на древните Раџпути и Сингхи со непалските и монголските планинци, дале еден нов тип на племе, кое дури создало сопствена религија- комбинација од хиндуизмот и будизмот.
Светата долина Кулу лежи сместена на границата меѓу Лахул и Тибет и е
најсеверниот дел на Пенџаб. Дали овде биле Арјаварша или Арјаварта106 тешко е да
се каже. Но, во таа благородна долина се сместени најзначајните имиња и настани.
Таа се нарекува Сребрена долина. Дали поради зимата кога снегот блеска, или напролет кога сите дрвја се покриени со снежнобели цветови.
Во тоа древно место има тристотини и шеесет божества. Меѓу нив е и Готама Риши кој му се посветил на будизмот и со векови живеел овде. Овде е и Акбар
Велики107, чијашто статуа се наоѓа во храмот на Малана. Овде се и сите учители и
херои, кои со меч или со дух, освоиле големи битки.
Деобан, нивната света гора е обрасната со вековни дрвја. Ништо не може да
биде уништено во тишината на заштитената гора. Дури и леопардите, мечките, шакалите се безбедни во тоа пребивалиште на Бога. Луѓето велаат дека некои од тие
дрвја имаат повеќе од илјада, а некои дури и две илјади години. Кој ја пресметал
нивната старост ? Кој им го знае почетокот ? А и крајот не им се гледа. Толку се
моќни нивните стебла и корења“.
Ако дрвата на Белците се постари од 2000 година, Белците биле од подамна.
„Исто такви деодари го заобиколиле и храмот на Махадева во Манала. Тешки камења, кои потсетуваат на огромни монументи, се расфрлени по сите падини
на Хималаите. Крај храмот има остатоци од камења и олтари. Велат дека овде се
собираат боговите за време на пролетните празници. Во темнината на храмот се издигнува една карпа по која течат предисториски потоци. Дали овде Ману ги составил првите заповеди за доброто на човештвото ?
Над секое село се гледа падина со древни огромни зимзелени гори и деодари. Сите тие места се свети за тристотини и шеесетте богови на славната долина
Кулу, или како што во древното минато ја нарекувале- Кулата. Тие места се обележани индиските пандити108, од старите Тибетанци и од познатиот кинески патеписец од XVII век- Сјуан-цан.
Во долината Кулу и до денешно време, во светилиштата на храмовите има
реликвии забранети да се видат со човечко око. Чуварот на храмот многу ретко
влегува во светилиштето и тоа секогаш со заврзани очи и изнесува еден од светите
предмети за иницијација109, само за кратко време.
Луѓето од планинското гнездо Малама говорат на тешко разбирлив јазик и
до денес никој не го одредил тој дијалект. Тие живеат свој посебен живот и само
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Арјаварта- древна земја на Аријците (благородните), сместена во северозападна и централна Индија. (Белците=Благородните биле во Индија со бригиското говедо Зебу=Зевс,бригискиот коњ, Р.И.)
107
Акбар Џелад ад Дин (1542-1605)- индиски император од династијата на Великите Могули. Вовел
централизација на државата. Познат е по обидите за создавање на нова религија со цел да ги острани религиозните несоголасувања кај неговите поданици.
108
Пандит- индијски учен човек- браман.
109
Иницијација- воведување во религиозните тајни.
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одредени нивни претставници ретко се спуштаат во долината да го посетат храмот
на богот Џамлу. Со високи црни конусоидни шапки, со долги обетки и бели
одежди од домашно платно тие планински осаменици врват по тесните снежни
патеки.
За време на индиската Нова година (Дивали) целата долина Кулу празнува.
Ми рекоа дека божицата Трипура-Сундари изразила желба да нé посети. Триумфалната поворка на споменатата божица, на сестра ѝ Бхутанта и на богот Наг пристигна. Пред нашата куќа беше поставена долга редица разнобојни знамиња. Малку
понатаму- мноштво барабани, труби и извиени бронзени рогови. Подоцна, во раскошно извезани костими, танцувајќи по целиот пат, пристигнаа свештениците, гуруите и локалните танчери.Процесијата застана во широкиот двор. Секоја од трите
носилки на боговите беше покриена со позлатени и посребрени маски. Музиката
грмеше, се пееа песни и започна див воинствен танц со мечови. Исто како кавкаските планинци или мечоносци на Курдистан, синовите на древната долина бесно,
но и грациозно се вртеа во виорен танц“.
Стои: „Музиката грмеше, се пееа песни и започна див воинствен танц со мечови. Исто како кавкаските планинци или мечоносци не Курдистан“. Такви биле
бригиските танци, на мечоносци, или пошироко македонски танци. На тие простори денес се носи македонска капа, каузија, моја прва книга- второ издание- и други.
„Потоа се појави стар брамански свештеник. Тој зеде две сабји од младите
танчери... И се случи чудо: подгрбавениот старец одеднаш се исполни со живот и
како воин се заврте во див, свет танц. Кривите сабји блеснаа. Со тапата страна на
сабјата старецот си нанесуваше божемни симболични рани. Изгледаше како да си
го прережува грлото. Потоа со неочекувано движење сабјата влезе во отворената
уста... старец беше тој или младо момче, маскирано со бела брада ?
Сé беше необично. Но, најмалку очекуваното сé уште не беше видено. Танчерите се смирија. Свирачите се повлекоа. Носилките на божиците беа качени на
плеќите од мажите, но самите носачи не ги допираа со раце. Туку, изгледаше како
носилките да ги нишаа нив, а тие се мафтаа како пијани, потчинувајќи и се на невидливи сили. Со носилките на рамо тие започнуваа да се движат во круг“.
Дионисовите игри биле заносни танци, со движење во круг, како нашето хоро, а и опијанети од пиење, оти бил/е само Дионис=дианис=пианис, с=ш, пианиш.
Сабазија често е поистоветуван со Дионис. Се приповедува дека Зевс, во вид
на змија, се соединува со Персофона и од таа врска е роден Сабазија. Бидејќи Сабазија било бригиско божество, видлива врска со Бригите, создавачи на Фригија.
„Одеднаш носилката како да се устреми кон избран човек и прачката запре
во неговите гради. Човекот трепна, пребледна и целото тело му затрепери... Со изменет глас тој започна са изрекува пророштва. Божицата посака да говори и преку
друг човек. Повторно носилката тргна во круг. Повторно еден човек беше избран и
надарен со правото да говори. Тоа беше едно бледо момче со долги црни кадрици.
Повторно замаглен поглед, треперечко тело и авторитетно искажани пророштва.
Така беше одбележана Новата година. Процесијата се построи повторно и се врати
по стрмната планинска патека во храмот, каде што барабаните уште долго ќе грмат
по полноќ, а танчерите повторно ќе ги танцуваат светите воинствени танци.
Убаво е кога боговите на долината се милостиви.
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Што најмногу сакаат жителите на Кулу ? Танци и цвеќе. Присуствуваме на
уште еден танц со мечови. Оштриците на мечовите, вешто ракувани, со пиштење го
сечат воздухот околу танчерите. Но богата носилка под украсен балдахин седеше
Кришна со светлосното лице во златна брокатна облека. До него кротко седеше Радха110, а однапред беше малата Кали, со црно лице и долг исплазен црвен јазик. Децата, кои ги претставуваа боговите, многу сериозно седеа разбирајќи го своето значење. А наоколу стоеше толпа- мешавина од неколку народи: Пахари, Тибетанци,
Индијци, Ладачани и многу други планинци со необични лица. Сето тоа ме пренесе
назад во американското југозападно Пуебло. За време на празникот каде што видовме слични редици на луѓе со испреплетени раце што формираат дождовни облаци.
Собирањето на реколтата и ловот- сето она што го радува народот кој живее во контакт со природата“.
Има македонски повеќебожни традиции- додолски обичаи за дожд итн.
„За време на нашето патешествие слушнавме многу нешта за обичаите на
боговите. Видовме како Кинезите ги уништуваат своите богови, ги дават во реките,
им ги сечат рацете и нозете и ги лишат од достоинство. Значи, дури и на боговите
може да му сé да им се случи. Но, во долината Кулу, законскиот договор кој што се
случува со богот е нешто сосема друго. Во Библијата читаме за договори склучени
со боговите, но се разбира, без пишани документи. Но, овде, во долината Кулу, боговите се мнгу блиски до животот и дејствуваат во согласност со сегашните закони
на државата. Пред мене се наоѓа договор меѓу приватно лице и богот Џамлу за водоснабдувањето. Такви пишани договори со боговите никогаш пред тоа не сум видел. Сé се осовременува затоа дури и боговите потпишуваат документи на хартија
со таксени марки.
Во долината Кулу постојат не само договорите за боговите, туку постои и
волшебна приказна за златното петле. Пред мене е документ за продажба на стара
тврдина, во која е наведено дека сопственик има право на 1/4 златен петел закопан
во таа земја. Приказната за зланото петле !
Гуру, свештеникот на боговите, е најпочитуваниот во целата долина Кулу.
Целиот е облечен во бело, наметнат со волнен плашт и мала капа на црните прошарани коси. Има орлов нос и светлечки длабоко всадени очи.
Гуру седи мирно на ќилимче и отако ги пали миризливите стапчиња, секому
од нас му дава цвеќе во знак на благодарност на боговите. Боговите се многу задоволни- ни соопштува тој. Ние не сме ги повредиле. Напротив, дури околу нашата
куќа собравме нивни ликови, ги донесовме од стариот разрушен храм. Има статуа
на Гуга Чохан, кој јава коњ, божицата Кали, Риши Картик, Свами Нансиганг,
Парвати и неколку ликови на Нарсинг, заштитникот на тоа место.
- Кажи ни, гуру, дали си го видел Нарасимха ? - запрашавме. - Сме чуле дека многу луѓе го виделе заштитникот на овие места.Уште пред гуру да ни одговори,
учителот од индиското училиште рече: ‘Се разбира, многу од нас го виделе Нарасимха. Стариот раџа кој стана покровител на оваа долина лута ноќе околу својот
поранешен замок и низ планинските патеки. Сите наши слуги виделе, во ноќ на полна месечина, како висока и величествена фигура во долга мантија се спушта од
ридот и изчезнува пред нивните очи. Јас самиот сум го видел Нарасимха два пати.
Првиот пат во истата оваа куќа. Заштитникот влезе во мојата соба во текот на ноќта
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Радха (Рада)- партнерката на Кришна, неговата другарка од детството, а потоа и љубена.
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и ме допре како да сакаше да ми каже нешто. Тоа беше толку неочекувано што јас
се потресов и појавата изчезна. Вториот пат беше ноќ се враќав по планинската патека од замокот кон куќата. И го сретнав самиот заштитник кој ми рече: ‘Зошто шеаш така доцна кога веќе сите спијат ?’ Можете да го запрашате капетан Б. и жената
на плантажерот Л. И двајцата знаат за појавувањето на Нарасимха’.
Стариот гуру, поткаснувајќи си ги тенките усни, рече: ‘Сум го видел Нараимха. А исто така и божицата. Таа се приближи кон мене во облик на мало дете и
ме благослови со иницијација во гуру. Тогаш бев многу млад. Си поставив завет да
постам пред вратата на храмот и да бдеам три деноноќија. Откако помина тоа време, изутрината непознато мало девојче дојде кај мене. Беше околу седум години,
убаво облечено, како за празник, иако беше обичен ден. И ми рече: ‘Ти ја исполни
својата задача. Оди и прави како што си решил’.
Гуруто ни раскажа многу нешта за великите локални Ришии 111: боговите во
оваа долина носат благодет и избилство. Тие имаат многу имоти и земја. Без нивна
дозвола никој не може да отсече дрво. Боговите одат на гости.Многу луѓе ги виделе
боговите како патуваат. Понекогаш летаат, понекогаш одат, правејќи огромни скокови. Освен тоа, неколку пати во годината прават триумфални походи следени од
звукот на барабани и труби. Во визбите на храмовите се сокриени богати облеки,
накит, златни и сребрени маски- сето тоа е за боговите.
Жената на плантажерот Л. ни раскажа кога еднаш била во Нагарскиот замок,
ноќта се разбудила од шум во соседната соба и на прагот се појавила бела фигура
со среден раст. Но, таа многу се исплашила и фигурата исчезнала правејќи многу
голема врева што ги исплашило двете англиски госпоѓи кои спиеле во соседната
соба. Фигурата бучно се движела и во другите делови на замокот. Мисис Л. видела
и друго интерсно нешто. На плоштатод во Султанпур трчало куче пратено од проѕирна фигура.
Браманот со голем жолт турбан ни кажа како локалните богови им помогаат
на жителите од долината. Во куќата на еден човек се случила несреќа и тој во својот ужас избегал во планината молејќи помош од боговите. Три дена поминал на карпите. Некој невидлив му донел храна и му рекол: ‘Можеш да се вратиш дома’.
Човекот се вратил и нашол сé во ред. Друг човек отишол во планината Маникаран
и се задлабочил во медитација. Непознати јогини се појавиле пред него и го заобиколиле со светлина. Од тој ден сите жители на долината на тој човек му укажувале почит и доверба. Тоа било пред педесетина години.
Ако саката да се обидете и вие да видите Раши, искачете се во планината крај некое од планинските езера. Постејќи и молејќи се, поминете некое време таму и
веројатно некој од заштитниците ќе се појави пред вас.
Луѓето од Кулу пријателски се однесуваат со своите божества. Во такви древни места како Нагар и Манали се собрани сите големи имиња.Законодавецот Ману му го дал своето име на Манали. Великиот Арџуна на волшебен начин го поминал преминот од Арџунагуфа до Маникарана, каде што ги посетувал врелите извори. По големата војна, опишана во ‘Махабхарата’, Пандавите дошле до Нагар и го
изградиле својот замок над храмот во Тхава. Негови остатоци се гледаат и до денешно време. Овде, во долината Кулу живеел и Вјаса- составувач на ‘Махабхарта’.
Овде се наоѓа Вјасакунд- свето место за исполнување на сите желби. Во Баџуара
111

Ришии- мудреци, јасновидци. Од нив биле откриени химните на Ведите.
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крај реката Беас има храм посветен на Гесер кан. Доаѓајќи од Ладак, големиот
херој на ова место ги пресретнал своите непријатели и ги победил. На таа река
Беас, во историјата наречена Хипатос, крај Манди запрел и Александар
Македонски.
Повторно овде, во близина се наоѓа прочуеното езеро Равалсар, местото каде што живеел големиот учител Падмасамбхава. Илјадници поклоници го посетуваат тоа значајно место, доаѓајќи од зад планинските сртови на Тибет, Сиким, Ладак и Лахул. Таму процветал будизмот. Од Кулу потекнува и познатиот приповедник на будизмот Санта Ракшита. Потврдено е дека Кулу и Манди се онаа света земја
Захор, која толку често се споменува во древните хроники. Овде, за време на прогонот на несреќиот цар Ландарма биле скриени најдревните книги. Дури и местото
на скривницата приближно е посочена.
Во Нагар се наоѓа пештерата на прочуениот духовен учител Пахари Баба,
кој го натерал суровиот раџа да води побожен живот. Тоа е прекрасно место сместено меѓу густи деодари и кедри. Малиот поток што жубори и птиците се натпеваат меѓу себе со својата песна. Еден браман ја чува светата пештера која што сега е
украсена како храм. Главното божество во тој храм е фигурата која браманот ја нарекува Тараната. Тој ја изнесува фигурата од храмот и во неа не можеш, а да не го
препознаеш Татхгата, Гаутама Буда- Учителот. На тој начин хиндуизмот на планинските Пахари се измешал со неговиот претходник- будизмот. Во другите храмови,
исто така, освен Шива, Кали и Вишну, можат да се видат ликовите на Буда, Маитреја и Авалокитешвара. Сите тие ликови се приказ на оние тристотина и шеесет
Ришии, заштитници и помошници на тој благословен крај.
Не може да не спомнеме дека под името Трилоканатха- Богот на Трите света
-во горно Кулу, како и во кнежеството Чамба и Лахул му се поклонуваат на Авалокитешвари. Тоа се потврдува од типичните детали на сликите.
На границата со Лахул, кој е поранешно древно тибетанско кнежество, на
карпите се издлабени фигури на маж и жена висока 3 метри. Велат дека толкава била висината на древните жители. Интересно е што во Бамијан, Авганистан има огромни слики на карпи, исто така поврзани со легендата за древните џинови. Земјотресите на Кангра разрушиле многу храмови, но во народните преданија се зачувани имињата на хероите и учителите. Овде, исто така, се подигнати различни споменици кои потсетуваат за она што веќе е заборавено. Во Манди и Кулу има гранитни
блокови нареден во тесни групи, кои чуваат некаква тајна. Каква е таа ? Каков
спомен чуваат тие ? Тие споменици се однесуваат на сите поколенија локални раџи
и го покажуваат бројот на нивните жени, живи погребани заедно со телата на покојните владетели. Акбар се борел против тој суров обичај. Обединувачот на Индија,
понекогаш и самиот ќе одјавал на својот коњ за да ја спречи суровата судбина на
невини жени“.
Индија била споена со Јужна Африка. А споеност постоела и со Америка.
Темните биле ниски, мали=џиџиња=патулјаци, а џинови=дивови Белците, кои дошле на просторите на Темните во Индија, Тибет, Кина итн.Следат и исти традиции.
„Камењата говорат за минатото. Но, на север од Кулу се издигаат врвовите
на Хималаите. Зад нив лежи патот кон Лахул и Ладак, а главниот бел џин се вика
Гуру Гуру Дхар- Патот на Духовниот учител. Таа концепција ги обединува сите
Ришии во една голема единствена целина, водејќи по патот кон висините“.
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Значи, џинот=дивот бил бел, никако Монгол, Индијец, ниту Црнец- пигмеј.
„Во Сребрената долина Великиот пастир Кришна ги повикува на живот сите
живи суштества со сребрените звуци на својата флејта. Тој повикува на радост. И
јаболката, крушите, сливите се одзиваат на повикот со буен цвет. Врбите се распупуваат со меките пупки, а дрвјата на кајсиите се капат во розова боја. Оревот се покрива со жолт цвет,а ароматичниот сок на деодарите тече како исцелителен нектар.
Под јаболката, покриен со розов цвет, вечниот Кришна на својата флејта ги
свири божествените песни на воскрессението.
Нагар, 1929 г.“.
Дувачките музички инструменти биле на Белци. „И јаболката, крушите, сливите се одзиваат на повикот со буен цвет...“. Сé тоа таму било однесено од Белците.
ЦАРОТ СОЛОМОН
„Легендите на Истокот- колку се необични тие !
Какви современи мисли пораѓаат во нас. Со каква вохит човекот ја чуствува
идејата во минатото на далечната Азија, која што толку соответствува на нашите
стемежи и ентиузијазам. Во некои легенди се раскажува за чудните болести, што се
појавиле во последно време и секој западен лекар би требало да пројави интерес
кон неоткриените процеси во човечкиот организам. Легендите раскажуваат за подземни реки и се јавува мисла за современиот систем за наводнување, за облагодарување и преродување на пустината.Тие раскажуваат за скриено богатства создадени од природата за човекот. Се насмевнувате, гледајќи ги потоците нафта, се восхитувате од железните и бронзени планини на Азија. Сé е како волшебна приказна.
Во нашето време првите страници на весниците им се посветени на обидите
да се освои просторот и небото. А во песочната пустина вашиот водич, ритмички
клатејќи се на камилата, ви раскажува за летачките апарати на цар Соломон !
Низ просторите на Азија лета цар Соломон на својата волшебна летачка машина. Многу планини на Азија се украсени или со рушевини, или со камења на кои
е отпечатокот од стапалото на големиот цар, или отпечатокот од неговите колена
после долгата молитва. Тоа се таканаречените тронови на Соломон. Големиот цар
слетувал на тие планини да се моли. На тие височини тој се оттргнувал далеку од
тегобите на царствувањето, кон вознесението на Духот. Планините на Соломон, тајните богатства на Соломон, Предмудроста Соломонова, таинствената моќ на Соломоновиот прстен, Соломоновиот печат со спознанието за светлината и темнинатана кој друг Азија толку му се восхитувала и го почитувала ?“.
Значи, ништо не било постаро од 6 век п.н.е. Тоа било бригиско наследство.
„Најтаинствените предмети се поврзани со името на Соломон. Птицата удод
се смета за најоклутна од сите птици, таа исто така е поврзана со легендата за цар
Соломон.
Удодите ги чувале одаите на цар Соломон за време на неговите големи подвизи и еднаш, кога се вратил, царот ги запрашал што би сакале за награда. Птиците одговориле: ‘Дај ни ги, цару, твоите златни круни, тие се толку прекрасни, не
сме виделе ништо поубаво од тебе кога си ја ставаш круната’.
Царот се насмевнал и рекол: ‘Птички мои, нели царската круна е тешка, затоа не ќе можете да ставите толкававо бреме врз себе !’ Ама птиците продолжувале
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да се молат за круните и царот му наредил не својот мајстор-златар да направи мали круни исти како царската. Потоа тие им биле поставени на главите на птиците.
Но, не минало многу време и птиците повторно долетале кај царот со уморно наведната глави под круните.
Тие замолиле: ‘Цару, ослободи нé од круните. Ти беше во право, мудро нé
предупреди ! Што знаеме ние, малечките ! Од каде да знаеме дека зад блескавоста
и волшебноста се крие тежината- ослободи нé цари !’
Царот рекол: ‘Гледате ли до што води вашиот стремеж кон бремето ? Добро,
нека биде како што сакате, ќе ви ги извадам златните круни- но засекогаш да ги
носите споменот за вашиот неразумен стремеж кон круната. Од денес натаму ќе носите круна од перја, таа нема да ви тежи бидејќи е круна на она тајно царство кое
вие го знаете, служејќи ми мене’.
Затоа, птицата удод е најокултната птица, знае многу тајни и носи круна од
перја. Ако удод прати караван или кораб, луѓето велат дека е добар знак; птицата
на цар Соломон знае што прави.
И други животни му служеле на царот. Муслиманот, кој пристигнал во Кашмир со караван преку авганистанската граница, знае дека на големиот Соломон
дури и мравките му помогнале да го изгради својот храм. Од големите џинови, духовите на воздухот и огнот, па сé до мравките- сите помагале во градењето.
Во постојана молитва цар Соломон управител со силите на природата за да
го создаде својот чудесен храм. Кога силите го напуштиле царот и тој разбрал дека
наближува времето за неговото заминување во другиот свет, им оставил завет на
џиновите и без него да ја вршат изградбата. Но, гордите духови одговориле дека му
се потчинуваат на цар Соломон само овде, на Земјата и без него тие се слободни од
клетвата. Тогаш цар Соломон со помош на својата волја закрепнал, се исправил на
жезолот и останал во храмот повикувајќи ги сите сили на работа. Така тој си заминал, но неговото тело останало неподвижно и исправено, за да не заминат непокорните џинови. Никој од живите луѓе и никој од џиновите не разбрал, дека царот
кој стоел во молитва, веќе си заминал. И никој не се решавал да се доближи до неподвижниот Владетел, а сите ги напрегнале своите сили за да ја довршат изградбата. И храмот бил завршен, но владетелот останал неподвижен. Кој би се осмелил
да го наруши неговиот мир ? Тогаш, најмалиот од соработниците на царот- мравката, започнала да ја глода неговата тојага и кога дрвото било разјадено, паднало и
телото на царот, а сите виделе дека неговиот дух си заминал, но останал големиот
храм.
Но, цар Соломон како владетел не лебдел во облаци. Тој се движел меѓу луѓето и како другите цареви од Истокот, откако ќе се облечел како обичен човек, се
мешал со народот, за да ги дознае сите тајни на животот. Својот прстен со волшебниот камен, во којшто се наоѓала основата на светот, цар Соломон го оставил да
го чува неговата жена, египетската принцеза. Но, имало еден итер и алчен египетски жрец, кој пристигнал заедно со принцезата. Тој го преобразил својот надворешен изглед и глас, се преправил во царот и така го зел прстенот. А самиот цар бил
осуден на долги години прогон, додека не била откриена вистината. Така сé што е
необично и чудно ги поврзува народите на Истокот со цар Соломон. Тој се издигнувал на планините, се спуштал под земјата, пречекувал цареви и изчезнувал во
толпата народ. Во древното царство на Ујгурите, каде сега живеат правоверни му-
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слимани, името на Соломон се меша и со цар Александар и со Акбар Велики. Понекогаш можете да чуете едни исти преданија кои се однесуваат и на цар Соломон
и на обединувачот на Индија, Акбар.
‘Ми се чини дека го кажуваат истото и за Акбар, наречен Велики’.
Стариот брадест муслиман со зелена чалма, поклоник од Мека, клима со
главата. ‘И двајцата владетели биле мудри и Велики. Кога ќе видите две снежно
планини, како ќе успеете да ги разликувате ? И двете блескаат под едно сонце затоа
тешко е да ги разликувате.Кој би се решил да му ја припише на едниот цар она што
можеби е карактеристично и за двајцата ? Навистина, царот Акбар не излегувал надвор од границите на Индија. Тој ја зајакнувал, останувајќи во неа, а ние не знаеме
кои џинови му служеле. Но, за цар Соломон сите знаат дека летал по целиот свет и
поучувал на вистината во сите земји, па дури одел и на делечни ѕвезди. Но, дали
има човек кој може од долу да суди за два снежна врва ? Ние, дури ставаме темни
очила, за да ги заштитиме своите слаби очи од нивниот блесок’.
На планината Морија се наоѓа ризницата на Соломон. Но, траги од животот
на Соломон не се наоѓаат само во храмовите. Според некои кажувања во Библијата,
инженерот Хамон ги откри богатите Соломонови рудници во Родезија. А Соломоновата ѕвезда за математичарите сокрила исклучиво вредни информации.
‘И тоа ќе помине !’ - така ги охрабрувал колебливите луѓе царот Соломон. А
‘Песна над песните’ е вечна со својата убавина.
Талај Пхо Бранг, 1928 г.“.
Значи, ништо немало постаро од 6 век п.н.е. Па оттогаш била Библијата.
ГОЛЕМАТА МАЈКА
„Од најдревните времиња жените носеле венци на своите глави. Со таков
венец, велат, ги објавувале најтајните заклетви. Дали тоа бил венецот на единството ? И дали тоа благословено единство е највисоката одговорност и прекрасна
мисија на жената ? Од жените ќе чуете дека треба да се стремиме кон разоружување не само во однос на оружјето, туку и многу повеќе на духот. А од кога младото поколение може да ја спознае првата обединувачка прегратка ? Само од мајката.
Како на Исток така и на Запад, ликот на голоемата Мајка- жена е средиштето на
секое обединување.
Раџ-Раџесвери- Семоќната Мајка. За тебе пее и Индиецот од древното минато и Индиецот од нашето време. Жените ти принесуваат златни цвеќиња и крај
твоите нозе ги осветуваат плодовите, со што го зајакнува домашното огниште. И со
почит го потопуваат Твојот кип на Водата, за да ничиј нечист здив не ја допре Убавината на Светот. Според Тебе, Мајко, нарекуваат едно место на Белата планина,
каде никој се нема искачено.Таму да застанеш во миг на крајна нужда, да ја кренеш
Десницата своја за спасение на светот, опкружена со светлина, да застанеш како
стожер на пространството, повикувајќи ги сите сили од далечните светови“.
Ведите биле Бриги со својата Мајка, бригиски говор, бригиски дативно у ...
„Се рушат стари храмови, се цепат столбови и во камените ѕидини се вклопувале проектилите на непријателот.
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‘Во Гоа пристигнувале португалски кораби на кои блескале златните ликови
на Мадона-Богородица и во нејзино име фрлале ѓулина во древните светилишта. Со
португалски проектили се здробени столбовите на Елефанта.
La Virgen de los Conquistadores !
Во Севиља, Алказар, има стара слика на Алекс Фернанд, која го има точно
тоа име. Во горниот дел на сликата, над светлите облаци стои Пресвета Дева со
блага насмевка и под нејзиниот плашт е прибрана и закрилена толпата освојувачи.
Одоздола се бранува морето, преполно со галии и каравели, подготвени за да отпловат кон далечни туѓи земји. Можеби тие не се истите што ќе го уништат светилиштето Елефанта, но со блага насмевка Светата Дева ги предводи завојувачите,
како самата Таа да се крената да го разруши туѓото благо. Тоа не е страшниот пророк Илија или мажествениот Михаил, искусните воини, туку Најкротката е принудена да се бие, небаре е достојно, за Мајката на Светот да се занимава со човекоубиствени дела’.
Мојот пријател со негодување вели: ‘Гледајте, еве една јасна слика. Во неа
можете да ја прочитате целата современа психологија. Наумила да завладеат со туѓите земји и на Божјата мајка ѝ го припишале покровителството за своите постапки. Сега споредете колку е поразличен карактерот на Истокот, каде Нежната Кван
Јин ги покрива децата со својот плашт, заштитувајќи ги од опасност и насилство’ “.
Мајка Божица била бригиската Ма, Му..., која стигнала во Индија, Тибет...,
што било во спротивност со католичката Семирамида со симбол буфот- темнотија.
„Вториот мој пријател ја брани психологијата на Запад и исто така се повикува на сликата како на валиден документ за психологијата на секоја современост.
Тој ми вели дека во сликите на Сурбаран112 или Холбајн113, Пресветата Дева ги заштитува верниците што се приклонети кон Неа. Од сликите на Истокот тој ги истакнува страшните Идами, рогати и накинџурени со ужасни симболи. Нé потсетува и
на танцот на Дурга114 врз човечки тела и со ѓердан од черепи.
Но, приврзаникот на Истокот не се предава. Тој обајаснува дека во тие слики нема личност, така што приказите што изгледаат толку страшно се симболи на
нескротените стихии, а кога ќе ја спознае нивната сила човек разбира што треба да
совлада. Исто така тој потсетува дека застрашувачките елементи се употребуваат
насекаде, затоа и многу демони, рогови и адски пламени се прикажани на фреските
од Оркања115 во Фиренца. Големиот број ужаси во сликите на Бош116 или суровиот
Гриневалд117 можат да се натпреваруваат со приказите на стиховите на Истокот. Тој
ја истакнуваше таканаречената Турфанска Мадона и во неа гледа еволуција на
божицата Маричи, која порано била сурова голтачка на деца, а подоцна постепено
се преобратила во нивна заштитничка и станала духовна сопатничка на Кувера, богот на среќата. Споменувајќи ги тие благородни еволуции и добри стремежи, тој ни
112

Сурбаран Ф. (1598-1664)- шпански фрескописец, автор на фрески со митолошки содржини.
Холбајн Ханс (1497-1543)- германски фрескописец.
114
Дурка- букв. „Непристапната“ или „Ужасната“- богињата сопруга на Шива во нејзината крвожедна, сурова состојба. Се прикажува како богиња со десет раце која стои врз лав, симбол на нејзината
голема сила, што ја користи и како казна и како милост.
115
Оркања Андрејада (1344-1368)- италијански скулптор и фрескописец.
116
Бош Хиеронимус Чиони (1450-1516)- фламенски фрескописец, познат со своите творби на религиозно-фантастични теми.
117
Гриневалд Матијас (1460-1528)- германски фрескописец, мајстор на олтарните украси.
113
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посочи еден обичај што сé уште постои на исток. Ламите се качуваат на една висока планина и за заштита на сите непознати патници расфрлуваат мали слики на
коњи, што ги разнесува ветерот. Во тој акт има и добрина и самоодрекување.
Во врска со тоа на љубителот на Истокот му беше кажано дека Прокпиј Праведниот самопожртвувачки го остранил камениот облак од родниот град и непрекинато се молел за непознатите морепловци на високиот брег на Двина. И дека на
Запад многу патешественици слично на Прокопиј се откажале од своето високо земно потекло во корист на луѓето. Во тие подвизи, во тие молитви ‘За непознати, некажани и ненапишани’ е внесен големиот принцип на анонимноста, истото познание за преодните земни отелотворувања, којшто е толку привлечен и на Исток.
Љубителот на Истокот потцрта дека тој принцип на анонимност, откажувањето од своето име, актот на себежртвата е многу пораширен и продлабочен на
Исток. При тоа, тој потсети дека уменичките дела на Истокот никогаш не биле потпишани, бидејќи давањето од срце нема потреба од такво нешто.
На тоа беше одговорено дека и сите византиски, старите италијански, старите холандски и руски икони исто така не биле потпишувани. Тоа започнало да се
практикува многу подоцна.
Ја допреа и темата за симболите на Сéмоќност и Сéзнајност и повторно се
покажа дека едни исти симболи преминале низ најразлични нивоа на свест. Разговорот продолжи,бидејќи животот дава безбројни примери.На секој пример од Истокот следуваше контра пример од Запад. Ги спонаа белите статуи на коњи, кои и ден
денес стојат по полињата на Јужна Индија, за кои постои легендата дека жените ги
користат за свои астрални патувања. Во одговор на тоа беше речено за ликовите на
Валкирија, па дури и за современото одделување на астралното тело. Рекоа за секојдневниот обичај на Индијките да го украсуваат прагот на домот со нови шаришари на благосостојбата и среќа, но веднаш спомнаа и за сите везови извезени од
жените на Западот за спас на нивните драги луѓе.
Го спомна и Великиот Кришна, младото овчарче, па го споредија со древниот лик на славјанскиот Лел, исто такако овчар, потполно сличен со индискиот прототип. Ги споменаа песните во чест на Кришна и Гопала и ги споредија со песните
на Лел, со ората на Словените. Ги спомнаа индиските жени и нивните запалени
све-ќи што пловат по реката Ганг за спасение на нивните семејства и ги споредија
со венците што се пуштаат во реката на Св. Троица- омилен обичај на сите
славјански Аријци“. (Троица=Тројца, Р.И.)
Ведите биле дојденци од Запад, истоветни со Славините + к = Склавините.
„Ги спомнаа клетвите и повикувањата на духовите од маговите на Малабарскиот брег и сосема истите дејствија на сибирските шамани и финските вештици,
на шкотските јасновидци и индијанските врачери“.
Се потврдува до каде стигнале Белците со своите животни, традиции итн.
Значи, Белците биле еден народ со тн.словенски јазик, како санскритскиот.
„Ниту океаните, ниту континентите ја промениле суштината на народното
толкување на природните сили.
Ја спомнаа и тибетанската некромантија и ја споредија со црната миса во
Франција и сатанизмот на Крит...
Спротиставувајќи ги фактите, незабележително започнаа да говорат за едно
и исто. Привидните спротивности се покажаа како сосем исти скалила во различни-
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те степени на човечкото сознание. Себеседниците изненадени се погледнаа- каде е
всушност Истокот и каде е Западот, кои како што е познато се спротивни еден на
друг ?
Третиот молчелив собеседник се насмевна. А всушност е границата меѓу
Истокот и Западот и нели е чудно што Египет, Алжир и Тунис,кои се наоѓаат на југ
од Европа, општоприфатено е да се сметаат за Исток ? А Балканот со сите земји кој
се наоѓа на исток од Европа се смета за Запад.
Се сетив како за време на прошетките по брегот на океанот во Сан Франциско со професорот по литература го набљудувавме залезот на Сонцето и взаемно се
прашуваме:
‘Каде всушност се наоѓаме, на крајниит Запад или на крајниот Исток ?’ Ако
Кина и Јапонија во однос на Мала Азија се сметаат за Делечен Исток, тогаш гледајќи во истиот правец, нели Америка со нејзините Инки, Маи, Ацтеки од црвенокожни племиња ќе биде краен Исток ? Што ќе се случи тогаш со Европа, забиколена
со исток од трите страни ?“
Монголските Индијанци со крвната група 0 поради малата сипаница и грипот на Белците изумреле преку 90%.Пак, Инките од инка, а градот е како во инка,
што важи за Маите- според Маиа=Маја и Ацтеките (Астеките=а с теки-според тек),
со свој Атлант=а тлант, талант- тал= дал=дол... со крвна крупа 0 и А не изумреле.
„Си спомнавме дека за време на руската револуција,Финците го сметале Сибир за свој, повикувајќи се на племенските закони. Си спомнавме дека Алјаска се
слева во Сибир и лицето на црвенокожните Индијанци во споредба со многу монголоиди, многу потсетува на лик од Азија“.
Значи, Инките, Маите, Ацтеките...биле од изчезната флота на Александар
Македонски- пристигната во Западна Америка, а монголските Индијанци со ДНК
како во Кореа само со крвна група 0. Бидејќи тие се бојадисувале црвени, се говори
за црвенокожци. Инаку тие ги имале сите нијански на Монголи- од црни до жолти.
„Одеднаш се случи противниците да ги заборават сите суеверија и предрасуди. Претставникот на Истокот проговори за Стораката на Православната црква,
претставникот на Запад се восхити на многураката заштитничка Кван Јин. Претставникот на Истокот со почит говореше за облеката проткаена со злато на италијанската Мадона и сликите на Дучио и Фра Анџелико, а љубителот на Западот одаваше почит на симболите на Сéзнаечката Дукар. Ја спомнаа и Сéгрижната. Ги спомнаа и големите слики на Сéпомагачката и Сéдајната. Се сложија околу тоа колку
точно народната психологија ја разработила иконографијата на симболите и какви
големи познанија останале неразјаснети под избледениот фрескопис.
Некако олеснително се проговори за Мајката на Светот. Го спомнаа италтијанскиот кардинал којшто вообичаено ги советувал верниците: ‘Не го оптеретувајте
Христос Спасителот, бидејќи тој е многу зафатен; подобро обраќајте и се на Пресветата Мајка. Таа ќе ги предаде вашите молитви таму каде што треба’.
Си спомнавме како еден католички свештеник, еден Индиец, еден Египтјанин и еден Русин се занимавале со истражувањето на знакот на Крстот и секој од
нив докажал за неговото значење во своја корист, но истовремено и заедничка смисла. (Исус бил крстосан, распнат на крст- следи Крстот=Кристос=Христос, Р.И.)
Ги спомнавме и обидите за обдединување на словото на Христос и Кришна,
повторно се сетивме за Јосаф и Буда, но како во тој момент преблагата рака на Ма-
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јката на Светот да ги острани сите предрасуди, па така беседата течеше во мирољибив тон.
Љубителите на Истокот и Западот, од остро спротиставување преминаа кон
услогласување на ставовите.
Еден од присутните се сети за расказот на еден од учениците на Рамакришна
- каква почит добивала жената на Рамакришна, која што според индискиот обичај
ја нарекувале мајка. Друг го прошири значењето на тој збор до поимот ‘материја
матрикс’...
Ликовите на Мајката на Светот, Мадона, Мајка Кали, Блажената Дукар,
Иштар, Кван Јин, Марјам, Белата Тара, Раџ-Раџесвара- сите тие мили ликови, тие
заштитнички се собраа во беседата како добри знаци на обединувањето. И секоја
од нив, на свој јазик кажа дека не треба да разделуваме, туку да обединуваме, поврзуваме. Кажа дека дошло времето на Мајката на Светот, кога Високата Енергија ќе
се приближат кон Земјата, но доколку има гнев, страв и омраза, тие енергии можат
да предизвикаат погубни разрушувања, наместо предвидената хармонија и единство.
Под насмевката на единството сé стана многу едноставно. Орелот на Мадона, толку омразен за оние предрасуди, се претвори во научни и физички зрачења,
одамна познати на човештвото како аура. Симболите кои од страна на рационализмот беа означени како натприродни, одеднаш можеа научно да бидат докажани. И
во тоа чудо на едноставноста и познанието се забележува ветрецот на еволуцијата
на Вистината.
Еден од соговорниците ни рече: ‘Еве, сега ние зборуваме за чисто физички
експерименти, а започнавме за Мајката на Светот’. Друг, од фиоката на масата извади една белешка и прочита:
‘Современиот Индиец кој завршил многу факултети и се обраќа на Големата
Мајка, самата Раџ-Раџесвари:
‘Ми се чини Мајко, Ти си сà:
земја и пат, темнина и свет, и пустина,
глад и печал, бедотија и болка.
Од зори до самрак, од ноќ до утрина,
и живот и смрт.
Ако има смрт- тогаш тоа си Ти.
Ако Ти си тоа, тогаш глад и беда, и богатство
само минливите знаци се Твои.
Јас не страдам, не се восхитувам,
затоа што Ти си сà и јас сум Твој.
Штом на смртните сà и покажуваш,
тогаш поведи ме Мајко во Твојата светлина,
кон Него- Големата Вистина.
Големата Вистина за нас е пројавена само во Тебе.
И потоа однеси го каде што сакаш моето смртно тело
или опкружи го со богатство од злато.
Јас нема да го почуствувам тоа.
Како што со Твојата светлина ќе ја разберам Суштината на сà,
како што ти си таа Суштина, така јас сум Твој.
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Да, јас сум Вистината !’
Третиот додаде: ‘Во исто време, на другиот крај на светот пеат, Мајката на
Светот да ја славиме !’А во старите библиотеки на Кина и во древните средноазиски светилишта се чуваат химни од древните времиња за истата Мајка на Светот’.
Низ целиот Исток и низ целиот Запад живее ликот на Мајката на Светот и
молитва со длабоко значење и се посветени на неа.
Великиот Лик често е скриен под наборите на превезот кој сјае со вознесот
на совршенството. Нели тоа е Единствениот Лик на заедничката за сите нас, Мајката на Суштината на Постоењето !
Мир на светот !
Талај Пхо Бранг, 1928 г.“.
РАДОСТА ОД ТВОРЕШТВОТО
„Дали нашата епоха е една од најзначајните ? Дали во нашето секојдневие
навлегле највосхитувачките откритија ? Дали ги познаваме најфините енергии ?
Дали е среќа не само да знаеш за тие енергии, туку и да ги користиш во животот ?
Пред нашите очи се трансформира сé. Ние ќе знаеме како да стигнеме до милионите луѓе и како да ја искористиме енергијата за индивидуата.
Границите на духовниот живот се прошируваат. И физичките граници стануваат лабави и вибрирачки. Идејата за Истокот и Западот, т.е. идејата за близнаците кои никогаш нема да сретнат веќе е застарена. Не е добро да веруваме дека
вештачките ѕидови веќе можат да ги раздвојат најдобрите импулси на човештвото,
импулсите на творечката еволуција. Пред очите ни стојат таканаречениот Запад и
таканаречениот Исток, тие проникливо гледаат еден со друг. Внимаваат на секое
свое движење. Тие можат да бидат најблиски другари и соработници.
Западот лесно може да ги разбере основните принципи и идеи на Истокот и
да ја сочува вечната мудрост, која што извира од тој дел на светот, од каде фактички потекнуваат сите религии и вероисповести. А големиот Исток ги прати откритијата на Западот и ги цени постигнувањата на тие творечки умови. На Исток се
жедни за плодовите на цивилизацијата. Јас го избегнувам сомнителниот израз ‘механички’, затоа што според мене нема ништо механичко кога знаеме дека материјата и духот е Енергија, така да и ние како нашите далекуисточни пријатели сме
подготвени да го прифатиме благословот на прогресивната еволуција. Но, поради
своето незнаење животот е полн со недоразбирање. Нема непријатели на еволуцијата- има недоразбирање; недоразбирање во семејството, недорзбирање во сексот,
недорзбирање меѓу генерациите, недоразбирање меѓу државите, континентите, световите. И само со отворена, творечка мисла можеме да го надминеме- доколку мислиме не само за себе туку и за идните поколенија. Повторувам дека Истокот може
да биде близок пријател, совршен соработник, но тие милјарди луѓе исто така можат да станат непријатели заради недоразбирањето. Зарем не е прекрасна задача,
нашето поколение да го разреши проблемот на недоразбирањето, сега кога го чуствуваме сéединството на величествената Енергија ? Импулсите на прочистувањето, на духовниот подем, и на творештвото е еден и ист за целото општество. Со
една иста рака ние можеме да дадеме благослов и со неа извршиме убиство. Јас не
верувам во таканаречените различлни услови на живот. Има еден заеднички услов
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за целото човештво- заедничкиот јазик на срцето и ако го владее тој јазик ќе го разрешите целото недоразбирање, бидејќи ќе дејствувате со полна искреност. Вие ќе
можете да дејствувате, да совладувате тешкотии, затоа што знаете за каква обединувачка цел работите. Толку често говориме за вечен мир, но од каде произлегуваат војните ? Од недоразбирањето. И штом сме толку вешти во своите откритија, зарем не е најважно она откритие со кое ќе се најде решението на проблемот за недоразбирањето со посредство на јазикот на срцето ? Јас не зборувам за нешто метафизичко. Во 40 години работа јас тврдам дека ништо не е недостижно и кога енергијата може да биде откриена, измерена и испитана, тогаш на истиот начин и мислата се јавува како материјална манифестација. И силата на мислата без било какви метафизички влијанија може непријателски да се приближи кон секое неразбирање. Според погоре кажаното, тоа ќе биде резултат од изучувањето на цели дузини земји и народи со сосема различна психологија. Но, всушност, и покрај сите
различности тие се делови од целото. Тие се само делови од единството. И јазикот
на срцето и јазикот на љубовта е еден и ист.
Ако знакот на злобата е минус, оштар како убиствена стрела, тогаш знакот
на љубовта е плус, вечниот пламтечки крст, кој од дамнешни времиња давал светлина на сознанието и го помагал подемот на животот.
Во ледниците на Хималаите некој се спушта од врвовите. Во рацете носи пехар. Од каде ли ќе исчезне меѓу стрмните карпи тој молчелив, самотен патешественик ? Такви се незаборавните спомени за Хималаите. Гласниците за веста на
Шамбала ги обновуваат врските меѓу големите традиции на минатото и нашите
стремежи кон иднината. Тој, предвесникот на Ригден Џапо- Владетелот на Шамбала, владетелот на иднината.
Од многу народи дошле такви гласници. Предано ја носат светата вест за
творечката еволуција.
Каква е таа вест ? Низ цел свет чукаат милјарди срца. Што ги поврзува во
едно ? Во мојата статија ‘Убавината- победничка’ има една мисла дека најдобриот
начин да се приближиш кон непознатото живеалиште- е песната. Не во текот на ноќта и не со покриено лице.
Безграничната уметност и науката без пресдрасуди ја носат насмевката на
разбирањето. Големите традиции на минатото и идното, високо Учење, кое потекнува од вечните висини, ќе ни овозможат да ги достигнеме светите пространства
со помош на усогласеното разбирање. Потоа се отвораат срцата и започнува неограничена и благословена работа.
Не војна, не омраза, туку најдобри творечки идеи ќе му ги донесат на целиот
свет гласниците на Ригден Џапо, Владетелот на Шамбала. Железните птици, претскажани од Буда, веќе летаат рушејќи ги условните граници. Во прекрасните научни зраци на Агин јога еволуцијата чука на вратата. Гласниците на Ригден Џапо брзаат и благословените откритија носат светлина и благодет на целото човештво.
Во 25 земји видовме безброј срца кои мислат дека Уметноста, Убавината,
Знаењето се најобединувачки сили. Навистина тие се основа за големото постигнување, затоа толку многу народи ја сметаат убавината и знаењето за голема поттикнувачка сила, која го положува каменот-темелник на идниот прогрес.
Зошто сме во право кога ги сметаме Убавината и Знаењето за реални движечки сили ? Само за миг представете си ја историјата на човештвото без богат-
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ството на убавината и знаењето. Само за миг да ги избришеме од паметта величествените дела на Египет и Асирија. Да ја заборавиме убавината на готските споменици, шармот на будистичката уметност и античка Грција. Да ги лишиме епските
херои и цареви од рувото на Убавината. Колку груби би станале страниците на
историјата ! Навистина, ниту едно херојско постигнување, ниту една победа не
може да биде претставена без чуството за Убавината. Животната форма е резултат
на еволцијата. Прекрасно е кога ќе се осознае фактот дека еволуцијата на човештвото, својот највисок дострел го има Убавината. Концепцијата за убавината на животот се развива во Америка и низ целиот свет. Човештвото започнува да разбира
дека Уметноста и Знаењето се најблагодарните постигнувања на нациите.
Кога ќе започнеме да мислиме за нешто творечко, напредно, не случајно ни
паѓаат на памет високите облакодери на Северна Америка, величествените нацрти
во Јужна Америка“.
Само сé она што било изградено во Америка било по смртта на Александар.
„Не случајно на тие места на најдревната култура растат семињата на новите
светски достигнувања и творби. Америка стои како противтежа на Азија. Сега е
особено важно да се знае како на местата на најдевните постигнувања растат новите цвеќиња на човечкото знаење. Дури и од чисто разумска научна гледна точка веќе свикнавме да говориме за енергетски токови, зраци и еманации. Тие еменации
на Културата ја потхрануваат почвата и можеби токму тие ќе го обезбедат вистинскиот подем на конструктивниот дух.
Јас никогаш не сум бил во Јужна Америка.Но, со својот дух ја чуствувам таа
физичка невидлива дружба и взаемно разбирање. Од каде доаѓа тоа ? Па добро, некои ме прашуваат дали навистина корените на моето семејство се од Шпанија, бидејќи една гранка од нашиот род се наоѓа во Барселона. Изгледа дека општочовечките чуства за напредок,истражување и творење се длабоко вкоренети во секое човечко срце. Веројатно желбата за истражувањето на големите вистини влегло во
моето битие уште од најраните години, кога лутавме по цели денови низ ненаселените гори на Русија со чуство на пријателтство кон природата како кон наша ѕвезда
водилка.
Кога ги проучувавме античките градби на Индија, Кина и Тибет, нашата прва споредба беше споредбата со остатоците од културата на Маите. И во мојата поранешна статија ‘Радоста на уметноста’, не можев да ги завршам моите размислувања на друг начин, освен да се повикам на древните Маи. Она што беше најдревно
и најпрекрасно, на таков начин помина во моето сознание“.
Маите биле од изчезната флота на Александар Македонски. Македонците
таму ја однеле вештината за градење, египетските хиероглифи, фонетското писмо...
„И еве сега гледам еден азиски прстен со натпис за доаѓањето на Векот на
Маитреја. И не можам да заборавам како една жена, која ги проучуваше рушевините на Јукатан, таму виде ист таков натпис за Сојузот на Огнот. Во тој сéопфатен
благотворен оган се осветуваат нашите срца и преку него ги спознаваме нашите прјатели, искреност и соработка.
Дали е тоа Сојузот на Огнот којшто сега ги осветлува градителите на Америка ? И кога Азија говори за благословената Шамбала, за Агни Јога- Учењето на
Огнот, знае дека светиот дух на огнот може да ги обнови човечките срца во блескавата еволуција“.
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Видлива врска на 6 век п.н.е. со Библијата, што важи и за Илијада, а потоа и
Платоновата Атлантида, за која не верувал Аристотел, и неговиот ученик Александар Македонски со своите војниците-тие ја обожовале Илијада и сакале Атлантида.
„Во Март 1924 г. јас имав изложба на слики во кои се предвидуваше војната;
сега сум среќен во Америка да ја донесам визијата на Азија- Агни Јога, Учењето
на Огнот истата идеја означена со мудроста на стариот јукатански мудрец- идејата
на Сојузот на Оганот.
Повторно една Голема Вистина доаѓа кај нас и таа Вистина ги обединува сите носители на огнот во срцето, за да ја освети Земјата со мирен и прекрасен труд.
Апстракната идеја на љубов може повторно да се трансформира во благодетна реалност, затоа што без конструктивно дејство љубовта е мртва. А во Новата Ера ништо не е мртво, сé живее вознесено од просветлениот труд и ентузијазам. Кога ги
слушам прекрасните песни на Шпанија и Јужна Америка тие го откриваат Величествениот Исток.
Каде се Истокот и Западот ? По Азија вие одите во Грција и ја чуствувате
мудроста на Истокот; одите во Италија и ве следи истата мудра романтика; Корзика, Шпанија- на сите тие места има нешто од Величествениот Исток. И знамињата
на Фердинант и Изабела се слични на мавританските орнаменти. Пристигнувањето
во Њу Мексико и од просторите на таа чудна земја повторно ви звучи химната на
Истокот; и вие знаете дека во Мексико, во Јукатан, во сите замоци на Јужна Америка таа иста нота на величествена романтика, величествена мудрост ќе биде насекаде“.
Николај Рерих говори за Индоевропјани- преселени од Индија во Европа.
Бидејќи преселбите биле само со домашни животни, а индиско-монголски бил биволот, кој до новата ера доспеал до Месопотамија, никогаш немало преселби од тие
источни простории. Цигани има населено на Пелопонез во 14-15 век- и со бузуката.
Значи, Белците се населиле од Европа=Бригија во Индија... Нивните традиции си опстоиле. Во Италија биле населени Венетите, а тие биле од Македонија.
Преселбите продолжиле. Меѓутоа, овде се говори за поморски преселби. Такви биле на Феникијците со пелазгиски богови. Следи со бригиско говедо (Бик=Зевс), бригиски коњ (Пастува=Посејдон) итн. Тие биле Венети од Македонија. Венети биле
Русите, кои биле Варези=Викинзи. И овие стигнале во Америка, само од Исток. Токму затоа сé она што било најдено во Америка било во Западна Америка. А па таму
стигнала изгубената флота на Александар Македонски- го трагала крајот на Светот.
„Јас не го претпочитам ниту Западот, ниту Југот, ниту Истокот, затоа што во
праксата разделувањето не постои, а целиот свет е разделен само во нашиот ум. Но,
кога во него ќе проникне оган од просторот, тогаш се создава Сојуз на Огнот, а
Оганот на Ентузијазмот е непобедлив“.
Стои: „во праксата разделувањето не постои“, затоашто Белците биле Белци.
„Со тоа свето знаме да достигнеме до најпрекрасните земји и да ги пробудиме древните култури за нови постигнувања и нови големини.
На една од најдревните друидски слики од далечна Монголија видов огнена
чаша во рацете на еден великан. Пионерите на големите преселби исто така се сеќавале за светиот дух на огнот. И навистина, тој неугасив факел можел да ги преведе
низ простраснствата на цела Азија, Европа и преку сите океани. На спомениците во
Јукатан се запишани дрвните завети на огнот. Ве поздравувам во името на тој
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обединувчки величествен и мудар симбол, мои невидливи пријатели од Јужна Америка“.
Друидите биле Келти, а Келтите биле Бриги. Бригите живееле во Европа.
„Каква радост е повторно да ги видиш облакодерите на Њујорк ! Колку често во пустините на Азија и особено во Тибет се сеќавам за нив, за Пуебло Индијанците и древните градови на Италија и Шпанија ! Многукатните тибетански зданија наликуваат на облакодерите. Лавиринтите од ѕидовите во секојдневното азиско живеалиште потсетуваат на пуеблото во Њу Мексико и Аризона. Манастирите,
гордо наместени по врвовите, наликуваат на орловите гнезда во Италија. Кога повторно го видов Њујорк се сетив на радосните извици што во Азија ги предизвикуваат неговите слики на разгледниците. Тамошните жители ни ги грабаа од рацете
тие сувенири и извикуваа: ‘Тоа е земјата на Шамбала !’ “
Во Тибет стигнале Македонците. Таму има мноштво македонски села. Македонци денес има и во Пакистан. Тие биле Бриги со бригиски градежи, никаде такви на околните простори. Такви денес има во Бригија. Значи, основа била Бригија.
За доказ, дека Македонците од Пакистан биле Македонци, е кога нивниот владетел
Мир со придружбата дошле во Р.Македонија, тие признале, таа била домовината.
„Нема ништо посвето за синот на Азија од тоа најскриено благо во кое што
се обединети сите негови надежи и стремежи. Во своите молитви Азија ја очекува
Шамбала- таа Нова Ера за човештвото, па затоа секоја споредба со Шамбала навистина е највисока награда.
Жителите на Азија додаваат: ‘Америка е chichab на сите земји’. А chichab
значи заштитник.
Колку снимки на њујоркшките облакодери останаа во пустните ! И сите тие
се чуваат во светите катчиња на куќите, каде што се собрани најпочитуваните предмети.
Во оддалечените номадски логори на азиските пустини го почитуваат претседателот Хувер како великан, спасител на изгладнетите народи. Форд, пак, е симбол на движечката сила. Монголците ги сметаат американските Индијанци за свои
изгубени роднини. Сите наши последно откритија, на Исток се гледаат како знаци
на Ерата на Шамбала. Космичкиот зрак на Маликан118, Теоријата на релативноста
на Анштајн119 во Азија се сметаат како знаци за еволуцијата на човечкото сознание,
потврдени од ведските и будистичките традиции и од Учењето на Шамбала. Според тие древни учења 40-тите години на нашиот век се сметаат за ера на космичките енергии и проширена свесност“.
Значи, традициите биле ведски од Македонија со бригиската Шамбала. Традициите биле во врската со Левантот со своите Бриги,чија била Тројанската војна...
„Такви восхитувачки спомени се раѓаат во мене, кога повторно ги гледам
облакодарите на Њујорк ! И меѓу старите пријатели забележав толку многу нови
градби, издигнати во последните пет години“.
118

Маликан Роберт (1868-1953)- американски физичар, лауреат на Нобелова награда. Познати му се
трудовите од кинетика, фотоелектричен ефект, космички зраци и друго.
119
Владимир Алексијевич Истархов пиши: “Улогата Ајнштајнова словенска жена- Милева Мариќ
(србинка по националност) во создавање на специјалната и општата теорија на релативитетот во потполност се премолчува. Ипак Милева Мариќ била јак физичар, и нејзината улога, благо речено, не
е мало. Доволно е да се потсети дека сите тие Ајнштајнови ‘епохални’ членци се потпишани со Ајнштајн-Мариќ (74, с. 128)“.Според кажувањата на Ајнштајн,Милева псуела на македонски,не српски.
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Америка била изградена на бригиски начин а нивниот комјутер македонски.
„Таквото незапирливо творештво носи вистинска радост !
Кога пред 30 години ја подготвував првата изложба на уметници на САД во
Русија, имав сигурно чуство дека уметноста во таа голема земја ќе се распространи
нашироко, како и целата нејзина силна активност.
Пред осум години, ја напишав статијата ‘Колекционери’, набљудувајќи ги
огромните културни достигнувања во Америка. Во 1923 година, кога заминував на
мојата долга централноазиска експедиција, можев да учам за развојот на уметноста во Америка само од случајните весници, од исечоците на списанијата или од
писмата, коишто ретко стигнуваа до нас. Навистина се чуствуваше како културноуметничката и научна работа расте, а секој година се појавуваат нови творци и
следбеници. Но, сега, кога се враќам во Америка и се запознавам со нејзиниот културен живот, треба да го изразам своето искрено чудење !
Во историјата на човечките достигнувања Америка е уникатен пример за неверојатен прогрес. Необврзана од условувања и стари догми, без предрасуди, Америка го изгради својот живот со силните раце на трудот. Природно, прво требаше
да биде решено прашањето за материјалното постоење. Потоа беше обрнато внимание на проблемите на техничките потреби и социјален бит.
Откако го изгради фундаментот на цивилизацијата, Америка започна да се
стреми кон создавање на културни принципи. Знаењето и Убавината станаа постојана потреба во животот на младата држава. Уметноста и науката правеа восхитувачки освојувања на најнеочекувани начини. Квалитетот на производството подстојано се подобруваше, а тоа секогаш е знак на растот на националниот творечки гениј.
Секојдневниот живот се обогатува со вистински духовни книги и производи
на уметноста. Сите нивоа на културата водеа надвор од просторот на националните
граници. А законот на вистината Култура е фактот што нејзините постигнувања не
се само за лична корист, туку им се достапни за сите слоеви во општеството.
Најспособните и најпрогресивните сили на сите нации се собраа во Америка, давајќи свој придонес во гигантскиот развој на земјата. Доброволно и предано, а
понекогаш и анонимно, се градеа огромните Институти во Америка.
Нека светлината, изнедрена во човечките срца, сјај за сите. Тие резултати на
доброволниот и свесен човечки стремеж се високо поучни. Преку нив може да се
измери посебната вредност на соработниците на Општото Добро. Посебно интересно е да се обележи како се развиваат американските организации и институции.
Се чуствува дека слободата и вистинскиот просперитет немаат пречки ниту од шовинизам ниту од предпотопни системи“.
Сé што било наследство воАмерика било наследство од Левантот...Бригија...
„Многу е важно сами да се убедиме како се развива уметничкото творештво
во Америка и како кон старите и непознати покровители на уметноста, се приклонуваат многу нови и моќни нејзини почитувачи.
Има една поговорка: ‘Цвеќињата не растат на мраз’. Уметнички и научни
достигнувања, музеи и училишта се потребни. Но, суштинското е широкиот одзив
на народот. Неопходно е да се има посветени луѓе, кои разбираат дека стремежот
кон културата е обврска и радост на човештвото.
Се забележува дека за уметнички творби и книги често се плаќаат огромни
пари. Дали тоа е неразумно од страна на колекционерите или е резултат на престиж
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? Кога човештвото ќе достигне таква свест, духовниот и творечкиот гениј да станат
највисоките достигнувања и обележја во историјата на народите, цените на тие творби ќе станат адекватни индикатор. Како можеме да го исплатиме трудот на човечкиот гениј ? Со пари ? Но, сосема скоро, човештвото имаше можност да се убеди
колку променливо и несигурно нешто се парите. Затоа цената за работата на творечкиот гениј е многу релативна. Ако слушнеме дека некаде плаќаат висока цена за
делата на културата, знаеме дека таму културата се цени. И тој факт останува во
страниците на историјата како свидетелство за растежот на тој народ.
Луѓето можат да ги оценат резултатите од трудот на создавачите на Културата. Луѓето можат да посакаат да ги имаат најдобрите примероци од творечкиот
гениј на минатите векови. Треба да го поздравуваме секој стремеж на мислата во
таа насока. Во животот сé е релативно, се случуваат и грешки, но самата насока на
мислата е многу важна.
Америка го следи патот на вистинскиот прогрес во својот развој. Во текот
на последните години таа е на прво место во создавањето на нови музеи, организации, агенции, театри... Вчудоневиден сум од колосалните ресурси на земјата кои го
апсорбираат богатиот поток на творечката сила. Има можности за развој како на
националната уметност, така и во собирање на блага од целиот свет. Има мноштво
луѓе кои со нетрпение и со восхит ги очекуваат уметничките настани.
Читајќи ги страниците од историјата на најкултурните народи, се радуваме
да кажеме дека народите се наклонуваат кон вредностите на науката и убавината.
Тоа се случува секогаш во моментот на процут на нацијата. Сега, откако се вратив
од долгото патешествие, можам да ја изразам својата радост по повод уметничкиот
и научниот растеж на американското општество. Тоа е она коешто јас верувам. Кога ме обвинуваа за прекумерен идеализам, јас тврдев дека мојата верба е реална и
практична. И бев во право затоа што токму најпрактичните луѓе високо ги вреднуваат постигнувањата на културата. Творештвото е нејзината реална и надежна суштина. Творечката нација не може да ја ограничува својата дејност со тесните цивилизирани патишта. Проширената свесност води кон синтеза на целиот живот. Така највишите импулси и решенија стануваат реални и веродостојни.
Америка нé воодушевува со своите гигантски решенија; во својата великодушност таа сака да ги има најубавите творби, сака да ги слуша најубавите зборови
и се стреми од своите деца да направи идни творци. Државните службеници на
Америка и нејзините раководители во исто време се и колекционери на најразличните примероци на творечкиот гениј. Таму, каде што раководителите и големите
луѓе го даваат најдоброто од себе за творештвото- таму народните маси исто така
изразуваат такви стремежи и размислуваат во насока на вистинската револуција.
Луѓето, неоптеретени со предрасуди или суеверија, сакаат да имаат не само
удобен, туку и прекрасен живот.
Јас верувам дека секретарот за труд, г-н Џејмс Дејвис, нема да се противи
ако цитирам дел од неговото писмо испратено во Музејот на Рерих, на 24 Март
1929 г. по повод неговото основање:
‘Како што нашето материјално богатство расте, така сé понеопходно е да ги
зачуваме живи нашето знаење и љубов кон прекрасните творби на духот и умот,
инаку ни се заканува опасност да бидеме материјално богати, но да ги загубиме
своите души. Треба да му се заблагодариме на секој Американец кој ја носи суд-
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бината на земјата во свиоето срце и да го подржиме во неговата работа за зачувување на културата и интелектуалниот потенцијал на народот и на органзациите, толку влијателни, моќни и со определена цел, како вашата.
Кон каде и да се насочени вашите напори, јас ви посакувам голем и постојан
успех за долги години. Иако нашето време е опасно за творбите на духот, тоа има и
друг аспект. Цивилизацијата ги достигнува највисоките врвови откако ќе натрупа
материјални средства, со кои се наградуваат уметникот и мислителот. Ние ги имаме тие средства во изобилство. Неопходно е раководителите да го побараат тоа богатство и да видат дека тоа оди за културни достигнувања. Вие и вашите соборци
сте тие раководители. Ви посакувам не само да го изградите тоа здание, туку и да
основате кај нас големо и ново движење кое ќе воспитува љубов кон порекрасното
и нека едното и другото му служат на нашиот народ и донесат уште повеќе светлина во неговиот живот’.
Тоа се навистина длабоки мисли од писмото на државниот службеник ! Таму каде што народот размислува на таков начин, земјата е по патот на прогресот и
изобилството.
Кога доаѓате од планините и пустините, каде што древната Култура лежи
скриена во сенката на вековите, новообичаениот растеж на уметничката и научната
дејност во Америка длабоко ве вчудоневидува и во создава огромна радост. Развојот на Културата не минува незабележително. Таа создава убава мисла и способност
за восприемање на новиот бран на прогресот.
Епохата на раскошните достигнувања ѝ е претскажана на Америка.Како што
брзото движење на огромниот кораб привлекува кон себе сé што се движи, така и
незадржливиот развој на Америка се обединува со највозвишеното и најдоброто.
Њујорк, 1929 г.“.
ГУРУ-УЧИТЕЛ
„Еднаш во Финска седев на брегот на Ладошкото езеро со едно селско момче. Човек на средна возраст мина крај нас, а мојот мал пријател стана и со најголема почит му симна капа. Потоа го запрашав: ‘Кој беше тој човек ?’ Со особена
сериозност момчето одговори: ‘Тоа е учителот’. Јас повторно запрашав: ‘Дали е тој
твој учител ?’ ‘Не- рече момчето,- тој е учител во соседното училиште’, ‘Го познаваш лично ?’- бев упорен јас. ‘Не’- одговори зачудено. ‘Тогаш зошто го поздрави
со толкава почит ?’ Уште посериозно, малиот ми одговори: ‘Затоа што е учител’.
Сличен случај имав и на брегот на Рајна во Келн. Повторно видов едно момче го поздрави својот учител и тоа ме восхити. Јас имам највозвишени чуства за
мојот учител и професор Куинџ, познатиот руски уметник.Приказната за неговиот
живот би можела да биде многу поттикнувачка за младото поколение. Тој бил селско овчарче некаде во Крим. Со својот упорен, силен стремеж кон уметноста тој
успеа да ги победи сите препреки и на крајот да стане не само почитуван уметник и
човек со огромни способности, туку и вистински гуру за своите ученици на вистинското значење на индискиот збор.
Три пати се обидуваше да пристапи во кралската Уметничка академија и три
пати беше обиен. Третиот пат беа примени 29 студенти, но ниту еден од нив не е
забележан во историјата.А само еден- Куниџи беше одбиен. Но, момчето беше упо-
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рно и наместо бескорисни обиди, тој нацрта пејзаж и го подари за изложбата на
Академијата. За него доби две награди. Тој работеше од рано утро. А попладне се
искачуваше на скалестиот покрив од неговата куќа во Петроград, каде илјадници
птици слетуваа на него. Тој ги хранеше, разговараше со нив, ги проучуваше. Понекогаш, многу ретко, ќе нé поканеше и нас, своите ученици, на тој прочуен покрив и
ние слушавме интересни приказни за карактерот на птиците, за тоа како да им се
приближиме. Во тие момемти нискиот, набиен човек со лавовска глава стануваше
мек како свети Францис. Еднаш го видов многу потиштен. Едно од неговите омилени пеперутки си го скина крилцето и тој бараше начин како да го направи, но немаше успех во тоа.
Но, со учениците и уметниците умееше да биде строг. Многу често повторуваше: ‘Ако сте уметник, дури и во затворот треба да останете уметник’. Еднаш во
студиото дојде еден човек со многу убави скици. Куинџи го пофали. А човекот одговори: ‘Јас сум несреќен, затоа што повеќе не можам да цртам слики’. ‘Зошто ?’со разбирање го запраша Куинџи. Човекот објаснуваше треба да го храни семејството и да работи од 10 до 18 часот попладне. Тогаш Куинџи остро го запраша: ‘А
што правите од 4 до 10 часот ?’ ‘Кога ?’- се збуни човекот. Куинџи објасни: ‘Се разбира, изутрина’. ‘Изутрина спијам’- одговори човекот. Куинџи гласно извика: ‘Па
тогаш ќе го преспиете целиот живот. Дали знаете дека од 4 до 9 часот наутро е најтворечкото време и не смеете да работите на вашето уметничко дело повеќе од 5
часа на ден’. Потоа Куинџи додаде: ‘Кога работев како ретушер во фотостудио, мојата работа исто така беше од 10 до 18 часот. Но, од 4 до 9 часот наутро имав доволно време за да станам уметник’.
Понекогаш, кога ученикот мечтаеше за некакви специјални услови за работа, Куинџи се смееше: ‘Е, ако сте толку нежни, ќе треба да ве ставиме под стаклено
ѕвоно, а тогаш е подобро да умрете колку што може побрзо, затоа што нашиот живот нема потреба од такви егзотични растенија’. Но, кога ќе забележеше дека ученикот ги надвладеал препреките и безбедно минал преку океанот од земните бури,
тогаш очите му светкаа и гласно велеше: ‘Ниту сонцето, ниту студот можат да ве
уништат. Тоа се нарекува пат. Ако имате што да кажете, ќе можете да ја остварите
својата предодреденост и покрај сите препреки на светот’.
Се сеќавам како еднаш дојде до моето студио на шестиот кат и сурово ја искритикува мојата слика. Тој не остави ништо од мојата првобитна идеја и со големо
нагодување си замина. Но, по малку од половина час повторно ги слуша неговите
тешки чекори и тој зачука на вратата. Целиот задишан од качувањето по скалите
рече: ‘Е, се надевам дека нема многу сериозно да го примите сето она што го реков.
Секој може да има сопствена гледна точка. Јас се почуствував неубаво кога сфатив
дека вие целиот разговор сте го примиле премногу сериозно. Целта се остварува по
различни патишта и во суштина вистината е бескрајна’.
Некогаш, во најстрога тајна, тој му даваше на некој од своите ученици анонимно да му даде пари на некој сиромашен студент. Тоа го правеше само тогаш кога беше потполно сигурен дека тајната нема да биде откриена. Еднаш кога во Академијата се крена бунт против вицепретседателот на советот Толстој и кога никој
не можеше да го смири гневот на студентите, а ситуацијата стануваше многу сериозна. На заедничкото собрание дојде Куинџи и сите замолкнаа. Тогаш тој рече:
‘Добро де, јас не сум судија. Не знам дали вашето дело е праведно или не, но лично
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ве молам да започнете со работа затоа што вие овде дојдовте да станете уметници’.
Собранието заврши веднаш и сите се вратија во класовите затоа што ги замоли лично Куинџи.
Ете каков беше авторитети на Гуру. Од каде во него се создала претставата
за вистинското учителство во типично источната смисла, не знам.
Навистина тој беше искрен, ништо немаше попримено од надвор. Тоа беше
неговиот стил и во својата искреност тој победуваше не само како уметник туку и
како силен човек, полн со енергија, која им ја даруваше на своите ученици за да ја
постигнат целта.
Во текот на многу години во Индија видов такви гуруа и видов ученици кои
без било каква гордост предадено ги почитуваа своите Гуруа, со послушност толку
карактеристична за Индија.
Слушнав една прекрасна случка за еден млад Индиец, кој го нашол својот
учител. Го запрашале; ‘Дали за тебе ќе затемни сонцето ако го гледаш без твојот
Учител ?’ Момчето се насмевнало: ‘Сонцето е сонце, но во присуство на Учителот
за мене ќе грее дванаесет сонца’.
Сонцето на мудроста ќе свети за Индија, затоа што на брегот на реката седи
момчето кое го нашло својот Учител.
Во учењето на Индија се вели: ‘Благословена си ти, Индија ! Затоа што ти
единствена си ги зачувала Учителот и ученикот... Гуруто може да ја острани замаеноста. Гуруто може да го крене паднатиот по Дух. Тешко на оној кој се осмелува со
измама да нарече некого Учител и кој така лесно го кажува зборот Учител, имајќи
се предвид себе си !’
Ако го запрашате момчето- Индиец дали сака да има Гуру, ќе добиете одговор без зборови.Тоа е така затоа што неговите очи ќе ја изразат желбата, стремежот
и преданоста. Огнот на Арјаварта ќе засветли во неговите очи. Потокот на Ригведите ќе заблеска по падините на планината.
Дали може со зборови да се опишат бројните Учители : Дали има разбирање
за неговото присуство како змија на познанието, или за неговото отсуство кога е
темнина, сон, безумие.
Не сакаме да застрашуваме, но треба на сите што достигнале Јога да им кажеме: ‘Вашата потпора е Учителот. Ваш штит е преданоста кон Учителот, Рамнодушноста или дволичноста се вашата погибел. Оној кој еднакво им се насмевнува и
на пријателите и на непријателите на Учителот, е недостоен. Оној кој нема да го
предаде Учителот, дури и со молчење, во моментот кога се потребни зборови, може
да пристапи на прагот’.
Така говори Агни Јога која предвидува блескава иднина за човештвото, ако
човештвото успее да ја овладее.
Не само во Индија, туку и низ целиот Исток се среќаваме со истата идеја за
Учителот.
Навистина, во многу источни земји сега виори бурата на идната
цивилизаци-ја. Не можете да си претставите колку неправилно разбраните идеи
можат да му на-штетат на тоа вишо чуство кон Хиерархијата на Знаењето. Многу
симболи и пре-красни знаци се збришани поради површноста на механизацијата на
животот. Де-нес, само во најоддалечените места може да се види една
инстинктивно разбирање за Учителството. Дали може со обични зборови да се
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изрази достојното, благо-родно разбирање за предавањето на Пехарот на
Познанието.
Чуството на влијанието врз набљудувачот е најблагородниот квалитет на високото творештво во уметноста. Ни најстручната критика не може да објасни зошто
ни се допаѓаат и зошто во модернизмот многу нешта не се објаснети и до денес не
го привлекле поширокото внимание. Тој квалитет на внатрешниот ритам, внатрешната врска на бојата и линијата, тој скриен закон за динамичните пропорции не
може да се изрази со општоприфатените фрази; тој и до сега постоел и управува со
нашите дела. Вистина- постојат и идеи кои што не можат да се изразат. Се сеќавам
како во едно филозовско општество, еден од најпознатите современи поети- филозофи престанал да ги посетува собирите. Кога го запрашале за причините тој ги
кренал рамената: ‘Затоа што се обидуваат да говорат за она што не може да се изрази’. И до сега сé што беше нејасно или неубедливо, станува јасно и убедливо при
вештото искажување на мајсторот. Секое уметничко дело е набиено со воздигнувачка енергија, тоа е реален генератор на ентузијазмот. Навистина тоа е така. Некои
од тие дела се набиваат со таа примарна енергија за еден час, други- за векови. Тоа
е ралативноста на нештата. Но, највозвишениот момент е кога Учителот и учениците понекогаш го досигнуваат изворот на Убавината. Секој знае колку често, без
зборови, само еден ритмичен гест може да ја премине бездната на разбирањето. А,
всушност, неразбирањето е тоа што треба да го надминеме ? Навистина, дали има
зло во широкото поле на убавината ? Злото е таму каде што постои незнаењето и
грдотијата родена од незнаењето, а гранка на незнаењето е недоразбирањето.
Во нашето време, при толку многу забуни и изопачености, кога духот е окован од тешките вериги на секојдневието, имаме голема потреба да го остраниме секое неразбирање и да ги уништиме грдите паразити кои брзо се размножуваат и ја
претвораат прекрасната градина во пустина.
Кој е тој што може да нé излекува од болеста на грдотијата ?Само Учителот.
На каков начин дејствува тој ? Како Гуру. Дали е тоа толку тешко и неприменливо
во нашпе време ?
Јас ја имав таа среќа да разговарам со Учителот. Сите вие многу добро го
знатете внатрешното значење на светата концепција за Гуру и Учител. Но, ако го
знаеме сето тоа, ќе не запрашаат зошто говориме за тоа ? Ние, всушност, ја знаеме
и силата на молитвата; знаеме и за значењето на клетвата за магијата и песните;
затоа треба да разбереме и што значи Гуру, што се содржи во поимот Учител на
животот. Затоа што повторувајќи го тој поим го поткрепуваме пространството на
најздравите камења на иднината.
Еволуцијата, младо поколение, идни херои на земјата, идни маченици на мудроста и убавината- ние сме свесни за нашата одговорност пред вас ! Со секое достигнување на Убавината и Височината, ние го создаваме квалитетот на идниот
живот. Дали е можно да го создадеме тој иден живот и среќа за идните поколенија
без радост и восхит ? Од каде доаѓа тој пламен на восхит, таа непрекината творечка
екстаза ? Тој навистина доаѓа од цветните полиња на убавината. Ако од животот ги
остраниме сите пројавувања, манифестации на Убавината, ние потполно ќе ја промениме историјата на човештвото.
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Во старите учења уметноста и убавината се третираат како највиши поими.
Од Упанишадите120 знаете како го барале Брахма и го нашле во насмевките на прекрасната Лакшми. Лакшми, божицата на среќата е најубавата божица. Грдотијата
нема ништо заедничко со среќата. Во нашата служба на уметноста и убавината го
имаме она чувство на радост и возвишеност дека учествуваме во реализирањето на
идната еволуција. И расејувајќи ги семињата на убавината ние го создаваме совршениот живот. Навистина, само превезот на Убавината може да ја покрие и волшебно да ја преобрази гримасата на неразбирањето во насмеано среќно лице на вистинското познание. Не само за учителите, туку и за учениците животот е сложен !
На пример, да ја откриеме рамнотежата меѓу здравото тело и лошото претерување
во спортот ? Како да ја обединиме возвишената грациозност на танцот со грубоста
на модерните танци ? Како да го обединиме благородниот стремеж кон хармоничната музика со денешниот вознемирувачки џес ? Како да го обединиме најдуховниот фактот со најниската состојба на материјата ? Дали тие спротивности се неотстранливи, или е можно да се најде обединувачката основа меѓу нив, но не само
во мечтите и мислите, туку и реално, овде, на Земјата? Позивитизмот верува дека
ќе го донесе небото на земјата. Да се потсетиме дека еден од најпознатите современи филозофи проф. Николај Лоскиј во своето истражување ‘Материја и живот’
пишува: ‘Меѓу сето она што го откривме, не е тешко да се дада концепцијата за најкарактеристичните особености на учењето за материјата во системот на ограниченото разбирање на светот. Ако материјата се јавува како највиша пројава- пројава
која што самата е способна да создава реални форми, -но други, а не материја, тогаш законите на материјалната природа се условени од пошироки параметри отколку што дозволуваат физичарите. Тогаш, се претпоставува дека формулата на секој
закон треба да дозволува широк дијапазон од услови, од кои повеќето сé уште не се
искрастилизирани; затоа законот не е секогаш точен, т.е. тој обично е многу поширок.
На пример, да се очекува дека водата при секакви услови ќе зоврие на 100
степени, значи да се прифати сложеноста на природата во многу мал степен. Освен
неопходната температура потребен е и нормален атмосферски притисок, хемиска
чистина на водата итн. Физичарот ги зема во предвид непроверените дополнителни
услови, но бидејќи има работа само со материјата, тој по навика за тие услови мисли како за чистижо физички.
Затоа при воспоставувањето на најопштите закони- на пример законот за зачувувањето на материјата, кога станува збор за општата природа на материјата, физичарот смета дека нема потреба да се вклучуваат дополнителните детали во формулата на законот. За умот на таквиот физичар кој тежнее кон материјализмот секакви ограничувања или промени во тој закон изгледаат апсурдни. И навистина, додека остануваме во царството на материјалните процеси ќе ни изгледа недопустливо дури и неверојатно едно уништување на материјата со физички средства, со притисок или удар.
Но, да претпоставиме дека материјата не е единствена форма на постоењето
во природата, а и уште понатаму, да бидеме отворени и за тоа дека материјата е
нешто што еволуира, што е подложно на дејството на највисоките принципи на
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елементите, тогаш местото на материјата во природата станува многу помалку значајна отколку што смета умот на материјалистот.
На тој начин не е тешко да си ги претставиме условите при кои е возможно
уништувањето на материјалните честички.
На тој начин ние гледаме дека единствено во концепцијата на најпозитивните научници е јасно изразена релативноста на материјата. Во таа релативност има
отворен прозорец за највисоките идеи. Нека тие нé приближат кон нашата Земја !
Нека ја обогатат идната еволуција не само со надворешни промени, туку и со внатрешни промени во човекот. Фактите се потребни, но нивното прифаќање треба да
биде без лицемерие и предрасуди. При учењето особена радост претставува не само отстранувањето на незнаењето, туку и на безобразниот израсток на незнаењетосуеверието, а слободата на дисциплината навлегува таму каде што тоа грдо суеверие е разрушено. Посветеното истражување на фактите ни ги открива вишите нивоа
на материјата. Космичкиот зрак веќе не е приказна туку навлегува во лабораторијата на научникот и тој знае многу знаци и форми на енергијата навлегуваат во нашиот живот и можат да послужат за возвишување на секое срце. Добронамерното
преобликување на нашиот живот чука на нашите врати, затоа што многу нешта
можеме да веднаш и без одложување да добиеме. Колку социјални проблеми можат
да бидат решени на убав начин. Да, ние можеме да превземеме енергија од космосот; можеме да си го осветлиме животот со моќни зраци, а тие зраци ќе бидат прекрасни- таква е и концепцијата за еволуцијата.
Нашата одговорност пред Убавината е голема !
Ако го почуствуваме тоа ќе можеме да бараме иста таква одговорност за тој
виш принцип и од нашите ученици.
Ние ја воведуваме уметноста во сите области на животот и со сите средства.
Се стремиме да покажеме квалитетен творечки труд, но тој квалитет ќе биде признаен дури тогаш кога ќе разбереме дека има екстаза пред убавината. Но, таа екстаза не е онаа која заковува во место, туку напротив- една треперлива Нирвана; не
криворазбраната Нирвана на неподвижноста, туку Нирваната на најблагородната и
напрегнатата активност. Од древните учења сме слушнале за благородноста на дејствувањето. Како можат да се благородни ако не се убави ? Вие сте Учителите на
уметноста, вие сте емисарите на убавината; вие ја осознавате одговорноста пред
идните поколенија и во тоа се изразува вашата голема радост и непобедлива сила.
Вашите дејствија се благородни дејствија.
И вам, мои невидливи пријатели, ви го испраќаме нашиот повик ! Знаеме колку ви е тешко да ја започнете борбата за светлината. А препреките се само нови
можности да создадете благотворечка енергија. Без борба нема победа. Како е можно да ги избегнете отровните стрели на црната злоба ? На тој начин што на непријателот толку близу ќе му се приближите, така да не му остане простор да испрати стрела. Но, не може да се постигне никакво просветлување без тежок труд. Да
биде благословенх трудот !“. (Книгата на Николај Рерих со стр. 219 заврши, Р.И.)
БРИГИСКА ШАМБАЛА
Земјата имала различни генетско-географски подрачја. Тоа може да се потврди и со пчелата. Јосип Каталиниќ, во „Пчеларство“, Накладни завод знање- За-
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греб, 1985, на стр. 27- 53 пиши за „Постанок и развој на пчелата медарица, Градење
на пчелиниот стан...“:
„Распространетост на пчелата. Према распространетоста на родот Apis L.
во историското време, пред посемашното расејување на пчелата во понови време,
би можело земјата да се подели во три подрачја. Во првото подрачје била одомашена и раширена еден вид род Apis, и тоа Apis mellifica. Во второто подрачје биле
одомашени останатите три вида рода: Apis indica, Apis dorsata и Apis florae. Во третто подрачје не било воопшто род Apis.
Првото подрачје ги опфаќа цела Европа, Африка и Азија без јужниот и источниот дел и Сибир. На цело тоа подрачје била, и сега е, одомшане пчелата медарица,Apis mellifica.Тие подрачја се делат на краеви со различни вариетите или раси.
Второто подрачје ги опфаќа јужна и источна Азија, те, обадвете Индија, островите, Кина и Јапонија. На тоа подрачје се најдуваат три вида Apis: Apis indica,
Apis dorsata и Apis florae со своите вариети. Apis indica не се разликува многу од
обичната пчела медарица, па затоа многу ја сметале само сувид на пчела медарица.
За половина е помала од европската пчела.Раширена е воглавно на копното Индија,
а нејзините вариетите се најдуваат и понатаму по копно и островите. Apis dorsata,
дивовска индиска пчела, е најголема пчела (должината на матицата 23 мм); раширена е по цела Индија и островите, а нема господарски вредности. Apis florae, патулјаста пчела, најмала пчела, раширена по истите краеви и на големите подрачја.
Ни таа, како и дивовската пчела не може да се држат во кошници оти гради гнездо
(само една сатина) вонка, на дрвото, па не е пренесена никогаш вон ова подрачје. И
во ова подрачје дошла пчелата медарица; сега е раширена по цела Азија, па и по
Индија и островите. (Мала пчела, како Темните, од пред да има континенти, Р.И.)
Третото подрачје го опфаќа целиот американски континент, Австралија и
Сибир. Тука не била ниеден вид род Apis. Од семејствата пчела (Apidae) била во
Америка распространета тесно семејство (Bombinae) и посебно семејство пчела без
жалка (Meliponidae). Во Австралија не било ни бумбари, а од семејството Meliponidae само некој вид Trigona. Во тоа трето подрачје пчелата медарица ја внеле од
Европа европските доселеници почнувајќи од 17 век (1638) па понатаму во осумнаесеттиот и деветнаесеттиот век“.
Се потврдува, „јужна и источна Азија“ не и припаѓале на белата раса, која
била од друго генетско географско подрачје на Темните. Пак, Индија била споена
со Јужна Африка. Бидејќи Белците стигнале во ...Централна Азија и Јапонија, што
важи и за Јужна Африка, тие на тие простори оставиле свои траги... Apis indica била како европската, само за „половина помала“ од европската. Истиот случај бил и
со свињата. Прасината на нашата свиња се раѓале со бело-црни пруги. Нашата била
бела, а индиско-монголската станала црна со помало тело од европската. Значи, таа
била европска пчела, која била донесена од белата раса. Таа била во спротивност на
индиските дивовска и патулјаста пчела- сосем други од европската и не раширени.
Што се однесува Сибир, Америка и Австралија, немало ниеден вид пчела.
Токму од Сибир Монголите стигнале во Америка. Нивното преминување било по
бизонот, кого тие него го ловеле... Тој му припаѓал на генетско-географското подрачје на Белците. Следи тој со говедото да даде свој производ. Нивното крстосувањето почнало од 1877 година. Нивните потомци биле речиси неплодни. Парењето
успеало само на машкиот бизон и крава.Во 1960 година, по пат на парење со европ-
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ското говедо бил добиен нов производ со идеален крвен сооднос- 3/8 бизон, 3/8 шаролеј и 1/4 херефорд како хибрид со назив бивало. Напротив, меѓу коњот на белата
раса и магарето на темната раса се добива само машки неплоден потомок. Бидејќи
досега не се добил производ меѓу видовите на мајмуни и човек, тие меѓу себе немале заедничко потекло- човекот во ниеден стадиумот на ембриналниот развиток
никогаш не личи на мајмун, ниту обратно. Затоа само тој е доказ- не она на Дарвин.
Бидејќи Америка немала коњ, ниту ниедно друго домашно животно, што важи и за Африка, а со оваа била споена и Австралија, се одгонетнува вистината, дека
сите култури кои биле кај Индијанците биле донесени од македонската флота на
Александар Македонски, која стигнала од Запад во Америка. Таму била пченката,
пиперката итн. Бидејќи Викинзите, кои биле Венети, пловеле само од Исток кон
Америка,тие ништо од-таму не до-однеле.Викинзи биле и Русите-Варези- ист јазик.
Овде е најбитна пченката, која не ја поднесува монголската крвна група В, а
и потешко крвната група 0. Па за пченкови полиња се говори за време на Филип и
Александар Македонски, кои никогаш не биле во Америка. Исто така, во Италија и
во Далмација има докази за пченката, за што пиши Стејепан Атнолјак- мои книги.
Николај Рерих, на стр. 135, во книгава стр. 87, вели: „...Во тоа време на годината цветовите од градината, како и од целата околина се просто заслепувачки, а
и не само цвеќињата туку и секој покрив на селските домови свети со богатата килибарна боја на индинската пченка, распослана да се суши, додека синото индиго
на далечниот хоризонт и снежни врвови ја завршуваат сликата“.
Па „индиската пченка“ не била јужноафричка- затоа ниту американска.
Темните раси имале заедничко потекло од времето пред да има континенти.
За ова во моите претходни книги. Се дополнува со Николај Рерих. Тој пиши: „Како
што зборуваше еден познат лекар: ‘Изгледа дека кристалот на окото кај жителите
на Истокот е некако поинаку наместен од нашиот’ “, што важи и за следното објаснување во неговата книга наведено на стр. 68 и 69, а овде во книгава на стр. 45.
Бидејќи за очите ваква била состојбата, Белците немале врска со Истокот. А
од Исток кон Запад се проширувала крвната група В, а обратно крвната група А. Со
наводот се потврдува Темните немале врска со Белците-види мои претходни книги.
Вегетеријанската крвна група А била за житарици и легуминозни растенија,
а вакви немало на просторите на темните раси. Следи на ним имало растенија за
опиум, црн чај,свилена буба...Исто така,ист грав и исти животни во Нил и Инд, итн.
Темјан во Арабија и во Индија. Да не се изуми афричкиот и индискиот бивол итн.
Зебу со грбка со маст дошол и западно- во Месопотамија. Од него бил
созда-ден и афрички. Но таков нема европски- со различно генетско-географско
подрачје.
ДНК на Индијанци Монголи била како на Корејанците само со крвна група
0. Индијанци Белци биле биле со крвна група 0 и А.Поради мала сипаница од чумата на говедото и грип од грипот на свињата преку 90% изумреле Индијанците, што
не важело и за Белците со крвна група 0 и А. Моноголска крвна група В била нова.
Професот Хозе Антонио Чавез од Католичкиот универзитет во Арекуипа,
колега и соученик на Рајхарт, успеал од телото старо 500 години да извади ДНК. Се
покажа дека девојчето потекнува од домородните Американци, веројатно од племето Нгобе од Панама, но дека дели и генетски обрасци со луѓе од Тајван и Кореа, потврдувајќи ја на тој начин хипотезата дека најраните Американци дошле од Азија.
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Со наводот се потврдува дека Јужнаафрикакнците биле во врска со Индијците, од кои се одвоиле Монголите.Ова се потврдува со врската на Тајван и Кореја.
Никола Рерих, на стр. 60, во книгава стр. 40, пиши: „Изработката до толку
станала механичка, што скоро сите слики се изработуваат по шаблони. А сé што е
направено со рака е многу детски наивно. Ако го лишите ламата- иконописец од
неговите готови шаблони, тој ќе стане беспомошен“. За да се потврди расната разлика се додава што Г.Вајганд пиши за Македонците. Тие биле попаметни од Бугарите.Значи,тој разбира Белци и Монголи. Следи тој за Тоските (Скиптарите) да вели,
тие биле по интелигенти од Гегите (Арнаутите). Арнаути биле: Татари, Черкези...
Се говори за Белци со различно потекло од Темните- никако Индоевропјани.
Николај Рерих говори за Индоевропјани- преселени од Индија во Европа.
Бидејќи преселбите биле само со домашни животни, а индиско-монголски бил биволот, кој до новата ера доспеал до Месопотамија, никогаш немало преселби од тие
источни простории. Цигани има населено на Пелопонез во 14-15 век- и со бузуката.
Белците во ледено доба од 1.000.000- 500.000 години биле повлечени во Левантот- јужно од 35-паралела, јужно од островот Крит, со првобитна крвна група 0.
Бидејќи тие таму биле сточари со говедо и свиња се дошло до крвна група А која е
постара од 15.000 г.п.н.е. Па таа е одбојна на животинска храна- вегетеријанска.
Следи постледено доба со најстарата населба од постледено доба Ерихон.
Колку се оди кон Исток населбите се сé помлади и помлади.
Потопите продолжиле и потоа. За Каарман 6.200 г.п.н.е. ледено доба, 5.800
г.п.н.е. Потоп- ништо постаро од 5.800 на Балканот. Средоземно Море конечно се
оформува околу 4.000 г.п.н.е. До тогаш не се пловело- а она на Мојсеј фалсификат.
Од Балканот имало преселби околу 4.500 г.п.н.е. во Централна Азија. Таму
била најстара мумија со толкава старост. На тие простори Белците граделе пирамиди..., подигале менхири, долмени...- По еден милениум Монголи од Источна
Азија тргнале кон Запад кон Белците. Кај Монголите се создала сосем друга крвна
група. Таа била В. Со тоа се потврдува, дека Темните немале иста генетска основа.
Белците ја донеле и зурла до Виетнам,а гуслата постанала дури монголска.121
Темните не пишеле- на тие простори Белците ја однеле и својата писменост.
Никола Рерих, на стр. 86, во книгава стр. 57, пиши: „‘Во еленовата гора стои
огромна елка. Елката таму не е случајна. Оној кој бара на неа ќе најде рецки. Застани со грбот кон рецките и оди право низ калта...’ “. Тие биле руни. На стр. 102, во
книгава стр. 67, стои: „Одамна одредените рокови се исполнуваат во ѕвездените
руни. Претскажувањата на египетските жреци се претворвораат пред нашите очи.
Навистина значајно време за оние што се сведоци на тоа“. Во египетските хиероглифи имало руни со тн. кирилични слова. Од нив произлегло коптското писмо кои
било и тн.кирилично. Пак, во Европа биле руните. Рунари биле Германи, Викинзи...
Никола Рерих, на стр. 151, во книгава 97, вели: „На карпите во Дардистан
видовме древни ракописи. Слични прикази видовме и на карпите крај Брамапутра,
а исто така на карпите на Орхон во Монголија и во могилите на Минусинск во Сибир. И најпосле јасно ја видовме истата творечка филозофија, халристнингарите во
Шведска и Норвешка. Подоцна зачудено стоевме пред моќните знаци на раниот ро-
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Бидејќи Монголите немале дувачки музички инструменти-такви во Америка биле/се македонски.
Тоа биле како кавал,како и склоп/збир на кавали/шупелки...во еден низ.Индијанците не биле дувачи.
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мански стил, којшто е последица на истите творечки стремежи на големите преселници“. Значи, се потврдува, Белците биле еден ист народ со едно исто потекло:
На стр. 152: „„Ќе научите за сродните врски во фолклорот на: Тибет, Монголија, Кина, Туркестан, Кашмир, Персија, Алтај, Сибир, Урал, Кавказ, руските степи, Литва, Полска, Унгарија, Германија, Франција; од највисоките планини до најдлабоките океани. Ќе ги слушнете прекрасните преданија од реонот на Турфан“.
Според Ератостенес, наведено од Страбо, Скитија била до Индиски Океан,
тогаш крај на светот. Ските биле Белци. За Скитите се говори и за Готи. Пак, Монголите од Источна Азија, од каде се префрлиле во Америка, се движеле кон Запад.
Така тие околу 3.500 г.п.н.е. стигнале во Централна Азија, каде веќе биле Белците.
Потоа Монголите продолжиле понатаму кон Запад во Европа.
Меѓутоа, европските автори упорно тврдат дека Готите биле Белци. Само зачудува, зошто никој не сака да признае дека на тн.германски Готи бог им бил Асен.
За доказ дека имало Скити=Готи Белци и Скити=Готи Монголи е наводов:
Ромејскиот историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од
Константинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.
И.) „мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го говореле својот варварски јазик“. Значи, Белците говореле варварски.
За мешањето на Белците и Монголите не паѓало збор, затоашто бракови не
се склучувало меѓу раси, кои имале свои посебни верувања итн.: Татари со Асен...
Во прилог може да се наведе и крвната група АВ. Таа била „заедничка“ крв
на Белци со крвна група А и Монголи со крвна група В. За крвната група АВ во Европа е наводот на Адамо-Витни: „Не постои доказ за постоење на оваа крвна група
постара од 900 или 1000 години, кога имало западни миграции на источните народи. Крвната група АВ ретко се наоѓа во европските гробови пред 900 г.н.е. Испитувањата на ископини на предисториски гробници во Унгарија покажуваат изразит
недостаток на оваа крвна група во лонгобардискиот период (4 до 7 век н.е.)“.
Токму ова се совпаѓа со тоа што до тогаш не се стапувало во повеќерасни
бракови. Ова се потврдува со доказот, што го пиши Царот Константин VII (913-59),
што го наведува Рајнхолд Ланге122 на стр. 112: да не се стапува во брак со народ кој
има страни елементи на потекло и јазик, „туку со неговиот племенски и јазичен
другар“. Било дозволено склучување брак со Франки, но не се Унгарци (Маџари).
Следи Скитите до наведениот период биле Белци. А тек потоа и Монголите.
Токму затоа од тој период ромејските извори говорат за Скити=Готи=Татари... Пак,
Никокај Рерих говори за „татаро-монголските орди“. Значи, Монголите биле Хуни.
За разликата на Белците и Монголите е доказ нивното облекување. Монголите како ловци и рибари се облекувале во кожа, што го потврдува Николај Рерих
во преданието за Џингис кан. Вождот Темуџин. Тој цитира:
„Надалеку гледал Џингис кан.
Им наредил на другарите свои:
соблечете ги свилените облеки,
се поболевте од гозби слатки.
Нека народот по стари пие млеко,
Нека носи облеки од кожа“.
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Rainholde Lange,‘Imperium zwischenMorgen und Abend’,Verlag Aurel Bongers Recklinghausen,1972.
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Бидејќи Белците биле сточари и земјоделци тие носеле и плетени облеки.
Тие се правеле од лен. Наспроти ленот, на тие простори бил коноп од кого Белците
правеле облеки. Инаку конопот бил познат за производство на опиум во кого се
уживало. За ова говори Херодот. Во негово време Скитите биле Белци. А тек во новата ера поимот Скити бил за Татарите.Нивни бог бил Асен, спротивно на Белците.
За преселби на Белците низ азиските простори се и следниве други наводи.
Пред да има континенти Индија била поврзана со Јужна Африка. Токму затоа темните раси биле со заедничко генетско-географско подрачје. Темните продолжиле кон Источна Азија, откаде околу 13.000 г.п.н.е. преминале во Северна Америка, а околу 8.000 г.п.н.е. стигнале во Јужна Америка. До Источна Азија Белците
стигнале со своите домашни животни:говедо,коњ,123свиња,овца, коза...Бидејќи волот и волската кола била на Белците, со нив како први превозни средства Белците
стигнале до Јапонија, а изчезната флота на Македонците само од Запад во Америка.
Монголски коњ станал помал, помала црна свиња со повеќе маст, што важи
и за грбка со лој кај Зебу=Зевс. Кај овците на задниот дел од телото се складира лој.
Таа е со двојно повеќе енергија во однос на белковините и јагленохидратите, а при
метаболизам се ослободува највеќе вода- таа спречување од исушување на телото.
Со наведените промени се потврдуваат двете различни генетски подрачја.
За да се потврди дека Монголите од Белците ги првезеле домашните животни (коњ и овцата) е наводот на Николај Рерих во преданието за Џингис кан, вождот Темуџин. Во него авторот Николај Рерих цитира:
„Го повикал Џингис на совет своите луѓе.
се заџагориле советниците,
барале: ‘Оди, војувај со Соседното племе’.
Ги избркал Џингис тие советници,
Кажал: ‘Нема да војувам за коњи’.
И сé им вратил на соседните канови.
Таков итар бил Џингис кан“.
Значи, Татарите друго ништо немале освен коњи, за кои и се бореле. Бидејќи
монголските Индијанци до 15 век не го познавале коњот, коњот бил бригиски.
Монголите јаделе коњско месо и пиеле коњско млеко, што не било кај Белците. Дури водачите на Монголите (Готите=Татарите) ги закопувале со својот коњ.
Мртвите биле горени кај нашите, што се чита кај Херодот. Во Јапонија старците се носат во планините за таму да умрат, со македонска традиција- мечките да
го изедат. Исто така, покривање на мртовец во Индија, Кина..., што важи и за кратка јакна, ама и бригиско дативно у ... Бригиска писменост во Ганда=г Анда... Во
филм за Индија прикажан ист начин на перење во пералници, со удирање вешот на
камен и предмет- на брзјачки се вика пиралка, и=е, пералка- пример Демир Хисар...
Никола Рерих наведува мноштво имиња кои завршуваат со дативното у. Ова
било бригиско, а Бригијки биле мајки им на Филип и на Александар Македонски. И
затоа на статерите стои дативното у Филипу, Александру..., што и продолжило...
За насловот на книгата се одлучив затоа што дативот го имаат само Бригите
=Брзјаците: кој (номинатив), кого (акузатив), кому (датив) и чиј (генетов). Пример:
ме купи (акузатив) и ми купи (датив). Дативна именка е братучед. Бидејќи службе123

На09.11.2010,3-та МТВ по20 часот се говореше за воМонголија за диви коњи стада- Пржевалски
коњ со еден хромозом повеќе.Токму затоа од него не потекнал монголскиот.Овој бил само бригиски
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ни биле коине, па тн.старословенски и конечно коине, а за време на петвековното
турско=исламско ропство не се подигнувале школи, Бригите останувале сé понеписмени. Така нивниот јазик (говор) станал победен и победен. Токму затоа ваква е и
денес состојбата. Меѓутоа, денес Брзјаците во Демир Хисар сé уште навредуваат со
у, што било дативно: волу, коњу, идиоту... а не вол, коњ, идиот... Што се однесува
падежите во именките, тоа е работа на договор, а падежите се договорни. До денес
Брзјаците говорат дативно, но не Пеонците- според Мара Мариово-, ниту долна
Македонија..., никако Елада, нити во Месопотамија и Египет, споредба со првите
книги на Библијата на арамејски, што важи и за староегипетски. Дативот го внеле
Бригите Птоломејци во коине- во Александрија. А Датив немало кај ПерсијцитеДариј I, Ксеркс итн.Значи,дативното у било само бригиско,а денес само брзјачко.124
Бригите имале исто потекло со Египтјаните- од Левантот, во ледено доба.
Тие како Белци имале своја писменост. Кај Црнците во Африка досега не е најдена
нивна писменост. Јужна Африка била споена со Индија, чиј огранок биле Монголите. Тие живееле во Источна Азија. Афрички и монголско-индиски бил биволот...
На Белците симбол им бил сонцето. Со него се дошло дури и во Јапонија: Јапон=јап он (ан), Јапет=Џафет. Јапонците се со 40% крвна група А која е вегетријанска.Пак, крвната група В не ја поднесува сојата, која таму била донесена од Белци.
На Белците симбол им бил орелот. Каде што Белците стигнале, тие со себе
го носеле и својот симбол. Тој бил двоглав орел.Николај Рерих пиши: „Во месноста
Доринг во Трансхималаите најдовме старинска тока со двоглав орел, слична на откритијата низ јужноруските степи и Северен Кавказ“...„Повторно комплетно повторување на она што е во Алтај и Кавказ. Пред мене стои карактеристичниот брош
со- двоглав орел, кој е најден на исто такво место. Таквите брошеви ни се познати
од могилата во северен Кавказ. Пред мене се наоѓаат и тибетански мечови исто како во готските гробници. Жените од тој реон на главата носат украси како кај словенските народи- таканаречениот ‘кокош’ “. Двоглавиот орел бил и тн.Византиски.
Денес грб двоглаворел имаат Русите, Србите... - тн.византиски наследници.
Бидејќи книгава го наси насловот „Бригиска Шамбала“, а се говори дека
македонски грб бил лав, се дополнува. Бидејќи лавот бил симбол на Солунско, со
кого глаголицата била пренесена во Далмација и Венеција, и денес симбол ним им
останал лавот. Напротив, со бригискиот прч кирилицата била донесена во Истра.
Следи денес на Истра да му биде симбол прчот. Бидејќи ваква е состобата, лавот во
никој случај не смее да биде грб на Македонија, никако за Р.Македонија која била
и бригиска. Пак, што се однесува лавот за Бугарија, таа била само македонска: тракиско- солунска, но никако бригиска, моја последна книга... Значи, македонски бил
и останал двоглавиот орел кој ги краси македонските цркви, и во Бугарија.Денес со
него се Русите и Србите, со сокол Црногорците- сите само еден народ-се разбираат.
Во Битола како главен град се најдува бригиска симболика:прч,змија, орел...
Бидејќи се говори за Бригите, нивната симболика било поврзана со Сабазија.
Сабазија често е поистоветуван со Дионис. Се приповедува дека Зевс, во вид
на змија, се соединува со Персофона и од таа врска е роден Сабазија. Бидејќи Сабазија било бригиско божество, видлива врска со Бригите, создавачи на Фригија.
Сабазија бил претставен како змија, жаба, гуштер, желка, петел итн.
124

Ману„ги составил првите заповеди за доброто на човештвото“.Тојбил на човечкиот род- дативен.
Денес бригиски и македонски имиња/презимиња се: Мане, Мене, Мине, Моне, Муне...,и мина=луѓе.
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Па Буда бил претставен со кожици=опни меѓу прстите како перја. Токму тоа
била бригиска симболика со жаба, гуштер, желка. Значи, будизмот бил бригиски.
Сабазија бил во врска со орел и змија, а и Зевсови атрибути- орел и молња
Семирамида била гулабица и буф,спротивно на бригиската симболика-Буда.
Од изложено се потврдува, Белците продирале кај Темните. Тие таму до денес имаат наследници. Нивни јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски.
Р.Кавендиш и Т.О.Линг пишат дека околу 1500 г.п.н.е. Индоариевците продираат во северозападана Индија и ја освојуваат цивлизацијата на долината Инд: ја
составуваат Ригведата. Климент Александриски (150-215 г.н.е.) навел дека „мудреците Македонците ги повикуваат во молитвите Ведите кон нив и нивните деца“.
Страбон го пишел истото, дека Македонците ја обожавале водата и избилно изворите и реките. Меје и Вајан кажуваат дека „словенскиот (јазик) го продолжува без
прекин индоевропскиот“. Таков бил ведскиот. Шафарик пиши дека словенскиот
„изгледа како непосреден изданок на истиот прајазик од кого произлегол и Санскрит“. Леже говори, дека санскритскиот јазик бил сличен на словенскиот јазик. Со
името божество- бог, кое како словенско е „истоветно со на санскритскиот bhaga
(бога, Р.И.). Тоа е еден епитет на богот, и нарочито име на едно божество од Веда
(староперсиски baga, стар-бактриски bagha- бог). Bagha на санскритски значи благосостојба, среќа“. Во прилог се „Песните таканаречени Словенски Веди, кои ги
објавил покојниот Верковиќ“ (овој пишел за денешните Македонци во Македонија,
Р.И.)...„Види за Словенската Веда“, моја новела Парис.За други, Веда означувала
пророчки вид (е=и). Во прилог се наведува дека Ведите биле од Долна Македонија.
Бидејќи Белците стигнале во Индија...Тибет...Кина...Јапонија...Сибир на тие
простори останале мноштво нивни зборови, традиции, обичаи, верувања итн., итн.
Николај Рерих, на стр. 155, во книгава стр. 99, вели: „Меѓу приказните за
подземните градови, легендата за градот Керженец под Нижни Новгород има посебна убавина. Таа легенда има толку големо влијание врз луѓето што дури и денес
еднаш годишно се собираат мноштво верници за света поворка околу езерото, во
кое потонал Светиот град. Трогателно е да се види колку се живи легендите, живи
како огновите и факелите на процесијата која пее свети химни за Градот. Потоа, во
полна тишина, седнати крај огновите, луѓето чекаат да ги слушнат празничните камбани за невидливите цркви.
Таа процесија потсетува на светиот празник крај езерото Манасровар во Хималаите. Руската легенда за Керженец се однесува за времето на татарско-монголското освојување. Древнорускиот град Керженец, тогаш не можел да се заштити од
нападите на татаро-монголските орди. Затоа целиот свет народ на тој град дошол
во храмот да се помоли за спасение. Пред очите на немилосрдните освојувачи градот потонал во езерото, кое од тогаш се смета за свето. Иако приказната е за татарското ропство, ќе забележите дека основата ѝ е многу подревна. Таа легенда не
само што има многу верзии, туку и вдахновила многу современи композитори и
уметници. Секој може да ја препознае во прекрасната опера на Римски- Корсаков
‘Град Китеж’ “.
За киевскиот свештеник Нестор (11- 12 век) Русите потекнале од Илирија.
Grolier општа ЦД енциклопедија пишува: „Аполон потекнува од Сибир и се
смета дека силата на неговиот култ потекнува од племенскиот шаманизам на тој
простор, а не од култот на Дионис во Делфи“. Токму во Сибир стигнале Белците.
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Олга Луковиќ-Пјановиќ пиши дека „во кинеските хроники биле сочувани
спомени на државата со нејзините владетели: Бане, Јанче, Ранко и Цицан. Во едно
време со Сибир владеел царот Танче со своите пет синови. Неговите синови владееле за време на кинескиот цар Сју- Ан- Диа. Сибирија пропаднала за време на владеењето на Танчиниот внук Царман, уште биле свежи азиските легенди за царот
Танче, нарочито во Кина, чиј јазик бил богат со српски зборови“. Бидејќи српскиот
бил тн.старословенски,тој бил македонски:Царман=цар ман=мон (мин=мина=луѓе).
Николај Рерих, на стр. 58, во книгава стр. 39, вели: „Се разбира, освен во
Индија и Кина, Тибет има и многу подревно наследство. По карпите се наоѓаат цртежи од неолитот. Во бескрајната древност се крие потеклото на Свастиката- знакот на Огнениот крст на животот...Во месноста Доринг во Трансхималаите најдовме
старинска тока со двоглав орел, слична на откритијата низ јужно-руските степи и
Северен Кавказ. Таму се најдени и древни гробници, потполно слични со гробниците во Алтај, од каде поминале Готите. Жените од таа област носат украси за глава во вид на ‘кокошник’, како во словенските земји во Европа. Исто така, таму, на
височина од 4500 метри, се пронајдени древни камени олтари, слични на сончевиот
култ на друидите...“. Бидејќи Друидите биле Келти,а овие Бриги, видлива е врската.
Николај Рерих, на стр. 152, во книгава стр. 98, пиши: „ Во Кучара ќе чуете за
цар Почан, господар на Тохарите, како се скрил со целото богатство на своето царство, кога го нападнал непријателот и зад себе оставил само песок, камења и рушевини“. Поимите биле и останале тн.словенски.
Авторите на тн.словенска јазична група пишат за тохарискиот јазик (денешно македонско презиме Тохареви). За авторите лингвистиката беше шокирана порано во нашиот век кога длабоко на исток на денешна територија на Кина се открија тохаревски текстови кои укажуваат, меѓу другото, на јазик (на семантички
план) близок до балтословенска групација.
Бидејќи се говори „јазик (на семантички план) близок до балтословенска групација“ се дополнува: Бидејќи „балтословенската групација“ била/е само од новара ера, а Белците во ...Индија...Централна Азија...Јапонија стигнале во старата ера,
што овде веќе се говореше, видливо е дека намерно се одбегнуваат вистина дека,
според авторите, таквите преселници биле од кавказкиот тип на Белци. Да не се
изуми дека Бригите ги создале Анадолија со Ерменија, што важи и за Фригија. Дури Македонците во Пакистан биле Бриги- со бригиски градежи, носии, игри итн.
Тие имаат народно творештво како бригиското=брзјачкото Силјан штркот итн.125
Белците оделе со своите говеда, со кои се пренесувало теретот. Тоа било со
вол, а виењето било многу старо. Нивниот превоз бил со караван=ка раван, затоашто говедото оди раван: ка + раван = караван или ка + рава = крава. За ова да се потврди се наведува и Караванки=караван ки=тн.словенско. Следи ва + ка = вака. Вака означува крава на латински. Од неа се добила вакцина за ТБЦ, а да не се изуми
малатасипаница била од чумата на говедото: од вака до вакат=вакт, vakt, вактин,
т=ц, вакцина за имунизација итн. Да се спореди пита=пица. Меѓутоа, на азиските
простори караваните биле/се со камили. Такви од Азија стигале и во Битола. Тоа
било и во комплексот: „При влезната врата на комплексот Хаџи Махмуд- беј од
XVI век, постојат украси поставени кај влезната врата и тоа- две гулабици...“.

125

На Македоците во Пакистан симбол им бил прчот.Бидејќи тој бил бригиски,тие биле само Бриги.
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Ерих во Деникен пиши за книгата „ ‘Дијан’ со своите свети симболични знакови ! Никој не ја знаел нејзината старост. Книгата настанала од другата страна на
Хималаите и нејзиното учење допрело до Јапонија, Индија и Кина, дури во јужноамериканските преданија. Во неа стои: годината 9.564. пред нашата ера потонал
испред денешна Куба и Флорида голем дел на копно во морето. Досега не било утврдена положбата на Атлантида“.
Само Атлантида била дело на Платон, за која не верувал Аристотел. Ова било прифатено од соборците и придржниците на Александар Македонски. Иако изчезната флота стигнала на Запад, тие Атлантида ја поставиле на Исток, чија патека
била на Аристотеловата јагула, која била следена од Фениките и Викинзите, кои
биле Венети. Поморците се раководеле според соѕвездијата, имале свои опсерватории, а вакви се најдувале во македонската домовина на Филип и неговиот син Александар. Негов учител би Аристотел, кој бил Филипов пријател.
Деникен говори за староста на Веда и еповите. „Махабхарата“, индиски народен еп содржел преку 80.000 двоструки стихови и тој бил прв запишан околу
1.500 г.п.н.е. Податоците на јадрото на тој еп се движеле помеѓу 7.016 г.п.н.е. и
2.604 г.п.н.е. За истражувачите на санскритот на Ведите и нивната старост не може
точно да се одреди. Најстарите текстови биле запишани на палмова кора. Постојат
записи и на камен, но тие во Индија биле ретки. Да се потсетиме само на потопот
или приповедките за боговите кои ги создале луѓето.
За тн.словенски божествата на Ведите пишат тн.словенски автори. Тие велат, тие биле тн.словенски. Рускиот академик Владимир Алексијевиќ Истархов пиши: „Руското паганство- тоа е национална варијанта на Ведизмот. Према тоа руската ведска култура- тоа е руска национална варијанта на општата ведска култура“.
Во Индија биле Бриги- со бригиско датвно у. Тие од древноста го познавале
кислорот и водорот пред тие да бидат откриени од Кевендиш и Пристли. Тие биле
со свој кислород=кисло род и водород=водо род: веда=вода. Понатму Николај Рерих, на стр. 126, пиши, дека Индијците (Ведите, Т.И.) ја познавале математиката.
Таа се развивала во Левант, што важело и за писменоста, мои претходни книги- Феникијците немале своја писменост. Таа била на Белците, а Црнците (Семитите) од
Африка никогаш не пишеле. Па тој вели: „ние не се чудиме, затоа што знаеме дека
и Питагора ги добил клучевите на мудроста од Индија“. Стои за лековити растенија, а вакви биле бригиски...
Бригиските тревни лекарства... останале до пред неколку децении години.
Николај Рерих, на стр. 205/206, во книгава стр. 132/133, истакнува: „...Сите
наши последно откритија, на Исток се гледаат како знаци на Ерата на Шамбала.
Космичкиот зрак на Маликан, Теоријата на релативноста на Анштајн во Азија се
сметаат како знаци за еволуцијата на човечкото сознание, потврдени од ведските и
будистичките традиции и од Учењето на Шамбала. Според тие древни учења 40тите години на нашиот век се сметаат за ера на космичките енергии и проширена
свесност“: Македонците во старата ера имале парна машина, а во 20 век компјутер.
Бидејќи се спомна Шамбала, која следела по библијата, со библијата се продолжува. Токму според неа се говори за еврејски народ, а со него бил поврзан и арапскиот народ. Еврејскиот и арапскиот народ си имале свое библиско потекло.
Во прилог се наведува што стои во библијата и коранот- како споредување.
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Во списанието The Plain Truth од 4. април 1.989 година во написот за Ерусалим, стои: Евреите го слават Тиша Бав како годишница на разурнувањето на првиот и вториот храм. Муслиманите го слават Ајд ал Адха (на тоа Абрахамовото подготвување да го жртвува неговиот син Исамаил). Токму оваа церемонија, која потекнува од пред 3.700 години, ни го, објаснува непријателството на двата народи,
кои на ироничен начин го имаат истиот прататко- Абрахам (Авраам). Наспроти коранот, библијата раскажува, дека Абрахам требало да го жртвува синот Исаак. Исаак имал син, кој се викал Јакоб, или Израел. Евреите потекнувале од Јудах, еден од
дванаесет синови на Јакоб. Коранот објаснува, дека Абрахам требало да го жртвува
синот Исамел. Повеќето Арапи потекнувале од Исамаел и мислат, дека тие имаат
„првороденичноправо“, а не потомците на Јакоб.
Значи, Евреите и Арапите биле еден ист народ- тие залудно војуваат.
Пак, еврејството, христијанството и исламот било еднобожество. Тие се ширеле на сметка на повеќебожеството. Значи, никогаш немало етнички народи.
Анѓелија Станчиќ- Спасиќева вели: „Израелците после се стопиле со старседелците, кои всушност биле ист народ како и оние, со ист јазик, само ја држеле
старата вера со повеќе Богови а празнувале и свои домашни Богови (Давид служел
на домашниот Бог Трпим-Терапим), како и сите останати племиња а почитувале и
еден вишни дождов Бог Сава, покрај Св.Илија, первиот (Перун)“. Значи, Евреите=
Израелците биле само еден ист народ со Бригите. Следи еврејството било заблуда.
Па еврејството се појавило само на повеќебожните тн.словенски простори.
За да се дообјасни дека никогаш немало етнички народи, доказ бил јазикот.
Во списанието The Plain Truth- Пасадаен (Калифорнија- САД) во бројот од
8. август 1.993 година во рубриката библиска култура е поместен насловот „Овде
се зборувало арамејски јазик“ со следниот текст: „Три сиријски села со население
од 18.000 луѓе веројатно се последните места во светот, каде што уште се зборува
арамејски, јазик веројатно што го зборувал Исус. Арамејскиот бил за време на Стариот Завет трговски јазик на целиот Ориент. Тој јазик доживеал процут за време на
Персиското царство (од 539 г. пред Ристос). Евреите, чиј јазик е хебрејскиот (еврејски), го превзеле арамејскиот јазик за време на нивното 70-годишно вавилонско заробеништво.По победата на Персијците над Вавилон, Cirus им дозволил на Евреите
да се вратат во Палестина. Тие се вратиле, ама и понатаму зборувале арамејски. За
време на Исус, грчкиот јазик речиси го заменил арамејскиот јазик како трговски јазик. Меѓутоа, во Палестина уште се разбираат на арамејски“.
За арамејски јазик во прилог се наведува Малата енциклопедија на Просвета
од 1986 година од Белград. Во неа стои: Во Персиското Царство во време на династијата Ахемениди бил службен јазик. Евреите во валионското заробеништво го напуштиле хебрејскиот и се служеле со арамејскиот, кои го задржале и после враќањето во Израел. Арамејскиот јазик бил потиснат на Блискиот Исток со појавата на
исламот и превласта на арапскиот јазик, но некои наречја на арамејскиот јазик и
денес се задржале под назив на новосириски јазик.
Ама арамејскиот јазик бил дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити).
За да се дообјасни се наведува доказот со Сумерите и Акадците. Сумерите биле Белци со закосени очи, а Акадците Црнци. Следи арамејски да биде дворасен јазик.
Токму на него била пишана библијата. Следи арамејскиот јазик да се нарекува евр-
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ејски јазик, а Белците говореле само јазик на Белци- тн.словенски. Па македонски
јазик бил коине, тн.грчки-тој бил само реформиран староегипетски јазик- дворасен.
Значи, хебрејскиот (=х ебрејскиот, б=в) бил јазик на Белците, а арамејскиот
дворасен. Пак, арапскиот јазик бил нов. Тој бил само вулгаренарамејски јазик.
Библијата била пишана во 6 век п.н.е. на арамејски јазик. Нејзината историја
била на Хиксите,126 кои владееле во Египет во 17 век п.н.е. Тие биле Бриги, а таму
дошле со своето говедо и коњ. Бидејќи Египтјаните немале коњ, египетски коњ станал бригискиот. Нивните фараони немало закосени очи како Египтјаните- денес такви се Берберите- туку нормални. Следи тие биле Бриги. Погребната поворка била
со бригиско говедо со кратки рогови, но не египетско... Следи имињата и поимите
биле бригиски, тн.словенски. Таков бил и: свјатаја свјатих. Значи, основа Свјат.
Ова било и во Индија...: „Свјат ! Свјат ! Свјат !“ Буда бил со бригиска симболика.
Доказ се Арон=а рон кај Македонци во Пакистан;127Иса=Исо=Ицо,како Исис=Исус.
IUSTINI: HISTORIARUM PHILIPPICARUM EX TROGO POMPEIO LIBRI
XLIV, Parisiis MDCCCXXIII(Јустин:Филипова историја според Помпеј Трог) пиши:
„Потеклото на Јудеите е од Дамаск, најпознатиот град во Сирија; оттаму водат потекло и асирските кралеви и тоа од кралицата Семирамида. Името на градот
му е дадено според кралот Дамаск; во негова чест Сиријците гробницата на неговата сопруга Аратис ја почитуваат како храм. Оттаму неа ја сметаат за божица со
најголема светост. По Дамаск, владеел Аѕел, а наскоро потоа кралеви биле Адор,
Абрахам и Израхел. Но Израхел станал пославен од своите претци, поради тоа што
имал среќа да изроди десет синови. И така народот, поделен на десет кралства им
го оставил на синовите, а сите нив ги нерекол Јудеи, според името Јуда, кој починал по поделбата; заповедал сите да го почитуваат споменот на него, а неговиот
дел им припаднал на сите. Најмал меѓу браќата бил Јосиф; браќата, плашејќи се од
неговиот исклучителен ум, тајно го фатиле и го продале на трговци. Тие го однеле
во Египет и бидејќи тој таму, со својот извонреден ум, за кусо време ја научил вештината на магијата, му станал многу мил на кралот. Зашто тој станал многу досетлив во толкувањето на знамењата и прв ги поставил основите за разбирање на соновите;се чинело дека нему му се познати сите човечки и божески закони, така што
тој многу години однапред предвидувал која година ќе биде неплодна; целиот Египет би умрел од глад, ако според негов совет кралот со едикт не заповедал да се сочува храна за повеќе години; неговата мудрост била толку голема, што се чинело
дека одговорите се даваат од бог, а не од човек. Негов син бил Мојсеј, кому што татко му во наследство му го пренел не само своето знаење,туку и телесната убавина.
Но Египќаните, бидејќи страдале од шуга и краста, поучени од пророштвото, го изгониле него и останатите заболени од земјата, за да не се прошири заразата кај повеќемина. Тој бил избран за водач на изгнаниците и крадум ги изнесол светиите на
Египќаните. Египќаните посакале со оружје да си ги земат назад, но принудени од
бура, се вратиле во татковината. И така Мојсеј, се вратил пак во татковината, во Дамаск и ја зазел планината Синај. Кога дошол таму со својот народ, истоштен од седумдневен глад низ пустињата на Арабија, седниот ден, кој според обичајот на овој
народ се нарекува Сабат, го посветил на пост за вечни времиња, зашто токму тој
126
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ставил крај на гладот и лутањето. И бидејќи знаел дека од Египќаните се изгонети
поради стравот од зараза, за да не ги замразат месните жители поради истата таа
причина, тие се пазеле да не општат со туѓинци. Овој обичај, кој настанал со причина, малку по малку се претворило во религиозно учење.По Мојсеја, неговиот син
Аруа, кој бил жрец, упатен во египетските светии, наскоро бил избран за крал; оттаму, кај Јудеите останал овој обичај, кралевите истовремени да бидат и жреци. Неверојатно е, колку се сплотила нивната справедливост, сврзана со религијата“.
Се објаснува, „за другите преданија, како место за потекло на Евреите (Египет, Сирија, Крит, Ликија), спор.: los., Ant. I, 146; Tac. Hist., V, 2 (овде исто така се
споменува Асирија“. „За изгонувањето на Евреите од Египет, спор.: Manetho apud
los., c. Apion, I 229- 251; Diod., XL, 3; Strabo,XVI, 2, 35; Tac., Hist., V, 3“. Стои Аруа,
за Арона. Според Библијата, Арон бил брат на Мојсеј. (Ex., 4, 14; Levit., 8).
Во Фридрих Либкеровиот Reallexikon…Druck und Verlag von B.G.TeubnerLeipzig- Berlin, 1914, стои: „Јудеите. Проширување на Ј. во хеленското (македонското, Р.И.) и ромејското царство нарочито било потврдено преку епиграфски наоди, исто така новите папируси. Постарата јудејска населба со култот на Јаху од 6/5
во Елефантине (s.ebd) види Sachau, Drei aram. Papyrusurk. aus Elephantine, Abh. Ak.
Berl. 1907; Mitteis- Wilcken 1, 1, 24. Понатамошни јудејски мноштва под Птолемејците после Александар и Египет... Значајна јудејска колонија во Александрија...
Јудејско-хеленско (македонска, Р.И.) литература. Таа почнува со преводот, обработката и дополнувањето на С.Т. (Стариот Тестамен, Р.И.) (спореди Библија), на
која и се додадени опокривни ракописи...“.
Се гледа дека за Евреите ракописите биле нови. Иако тие биле на сирискиот
арамејски јазик, кој бил без дативен, Јаху е со бригиското дативно у: Јаху=јах у.
Бидејќи 6 век п.н.е. бил век на фалсификати, во тој ист век била „склепана“
и „Илијада“ на Редакцискиот одбор на тиранот Пизистрат (поточно Пеиситратос).
Во „Илијада“, чиј ракопис бил бригиски=европски, се тврди дека Девкалион
(син на Прометеј и внук на божицата Темида) така и Минос (син на Девкалион)
биле родоначалници на Критјаните. Во леденото доба Белците биле повлечени јужно од островот Крит. Тоа бил Левантот со неговиот човечки род бил важен Прометеј. А тој бил поврзан со Потопот. Неговиот син Девкалион имал жена Пира. Кога се повлекле водите по Потопот, тие слегле на врвот на планината Парнас. Така
легендата за Девкалион и Пира се совпаѓа со митот за Ное и за неговите три сина,
како што се раскажува во библијата и коранот:Деукалион=де укалион=у кали он.
За да се потврди дека Библијата не била на некој си етнички еврејска народ е
доказ за Мојси.Тој бил ист како во легендатата за Саргон-таа била само препишана.
За Зенон Косидовски, на пример, големиот цар Саргон, кој го основал во
2.350 г.п.н.е. во Месопотамија моќното акадско царство, доживеал слична судбина
на Мојсеј со кошницата заливена со смола. Освен тоа, за бегството на Мојсеј од
Египет, египетските хроники и други извори, за тоа не говорат. Мојсеј носел типично египетско име, стекнал образование во фараонскиот двор и живеел како висок
достојник. За други, исто така постои испреплетеност меѓу еврејската и египетската историја во однос на Мојсеј и Ехнатон. Така според Зигмунд Фројд во својата
книга „Мојсеј и монотеизмот“ пишува за еднобожноста на Мојсеј и Ехнатон.
Бидејќи „египетските хроники и други извори, за тоа не говорат“, библијата
со нејзиниот Мојси бил само од 6 век п.н.е. Значи, еврејството било еднобожество.
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Следи многу нешта, што било внесено во библијата, било од записите, кои
дотогаш постоеле; за вулканот со црвенила и смрт..., потонување на островот поради што водата се повлекла за да помине Мојсеј ... Значи, сé било само во 6 век п.н.е.
Николај Рерих, на стр. 11, во книгава на стр. 7, вели: „...И тогаш се случило
нешто необично: ноќта стегнал силен студ и мраз и езерото замрзнало. Пред изгревот на сонцето, додека сé уште било темно, Таши Лама им наредил на своите луѓе
брзо да тргнат на пат и заедно со своите тристотини следбеници го поминал замрзнатото езеро по најкраткиот пат. Така ја избегнал опасноста. Кога непријателите
стигнале до езерото, сонцето веќе било високо на небото и мразот се стопил. Им
преостанал само заобиколниот пат. Дали е така ?“Значи,следи само прилагодување.
Николај Рерих, на стр. 173, во книгава на стр. 111, пиши: „Мојот сопатник
се наведна кон мене: ‘Се сеќавате ли на библискиот стап на Мојсеј: како направил
чудо, како стапот се претворил во змија. Можеби тој ја довел змијата до каталепсија и потоа со силно движење ја вратил во живот’. Ќе се сетите на многу библиски
симболи минувајќи низ пустината“. Змијата била бригиска, а и куќно животно, итн.
Никола Рерих, на стр. 173, вои книгава, вели: “Уште еден библиски одраз.
На врвот на ридот се гледаат камења. Изгледаат како некакви рушевини.
‘Овде се наоѓа тронот на Соломон !’- ни објаснува караванџијата.
‘Како е можно насекаде низ цела Азија да има тронови на Соломон ? Видовме еден во Шринагар, друг кај Кашгар и неколку во Персија ?’ “. По 6 век п.н.е.
Библијата била „склепана“ за потребите на еднобожеството=еврејството,
Кавендиш-Линг пишуваат за Хебрејската библија, таа била блиска на канаанските преданија, а Сирија и Палестина спаѓале во кругот на месопотамското културно влијание, додека Месопотамците и Канаанците славеле многу богови, религијата Јехова, богот на Израел, го поздравувале како единствен вистински бог. На
пример за Ное и потопот,во месопотамската верзија се вклучуваат пет богови,а според книгата на постанокот е само Јехова, кој сам го создал светот. Некои поединости за митот за Адам и Ева од библијата има неочекувани непосредности во афричките митови. Племето Шилук, кое живее на брегот на Нил во Судан приповедува
дека Јуок (бог) го создал човекот од иловача.
Од изложеното се потврдува,Еднобожците биле Белци со црнечки еден бог...
Врската со Црнците може да се објасни и со канибализмот. Во него се ужива
и во крвта, која за Белците не е чиста- со крвта Евреите се причестуваат. Следи обрежувањето, што се чита и кај Херодот. И денес девојките Цркињи се обрежуваат.
Тоа кај Евреите се врши на осмиот ден. Во текот на првите осум дена кај човекот
успева да се отворат само три долни чарки. Со тоа Евреинот не е потполен човек,
туку само фанатик. А Левитете не се обрежуваат. Токму тие биле врската со Белци.
Иако Белците никогаш не биле канибалисти, бидејќи „Илијада“ следи по библијата, а во неа има ракопис со магаре од Египет до со Месопотамија, каде живееле две раси Белци и Црнци, се говори за „децоубијци“. David Icke128, на стр. 315,
вели: „Хронозон се односи на Кроноса, грчка иначица на Нимрода. Према грчката
легенда, Кронос би ги проголтал своите деца чим би се родиле оти се плашел дека
ќе го свргнат. Кронос бил најмоќен меѓу Титаните, како што Грците го викале дивовите...Грчкиот мит симболички ги нарекува деца сојуз измеѓу небо...и Земја...
Кронос бил татко на Зевс кој преживеал бидејќи неговата мајка го сокрила од сво128
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јот маж децоубијец. Зевс подоцна покренал победоносна војна против својот татко
и останаите Титани, а потоа како Крал на боговите владеал со династијата огрезла
во жртвување на деца. Како да се пратат различитите народи низ нарастувањето,
така пронајдувате исто теми приносување човечки жртви. Канаанци/Хебреи длабоко биле вплетени во жртвување на луѓе и животни, ма колку нивните гласноговорници со текот години тоа покушаваат да го негираат. Сотонистите во ‘жидовската’ хиерархија и денденес изведуваат исти обреди, додека веќината Жидови на
дел на светот за тоа не знаат ништо. Приказните за жидовските фанатици кои жртвуваат деца за време благденот Паше- а које влечи корени од давнина па се до денешно време- можат нам да ни послужи како историска основа кога го сфатиме
правото значење Паше...Тој благден нема никаква врска со поминување на ‘Богот’
покрај куќите на израелските деца и убивање само на првородените Египќани. Тоа
е повеќе симболизам од кој ќе разбере исклучиво иницијат или упорни истражувач.
Записите од осмото и седмото столетие пред Христо покажува дека Израелците ги
спалувале своите синови на жртвени ломачи во долината Гехинон покрај Ерусалем. За децата тогаш би се говорило да ‘преминале преку’ оган или ‘поминале низ’
оган како крвни жртви на Молоху/Балу. Во Левитскиот законик најдуваме псалам:
‘Не смееш да допуштиш кое твое дете да биде жртвувано во оган Молеку’ Пророк
Јеремије говори за народот: ‘спалувај ги своите синови како жртви паленици Баалу’, а во Книгата на пророкот Јеремија нам ни се порачува да: ‘подигнувајќи возвишице тофетске во Долината Бен Хинона и спаливање со оган на своите синови и
ќерки’. За Молохи исто така пишел и Џон (Јон, Р.И.) Милтон (Милтон, Р.И.)...“.
Бидејќи сé што било пишано, сé било по 6 век п.н.е.- по библијата, се наведува што David Icke, на стр. 316, пиши: „...во Ведите се најдуваат идентични упути
за принесување на жртви на боговите. Веда, напишана отприлика 1400 години пред
Христа, содржи попис на имиња на боговите и видови жртви најпримерни за секој
поедин бог. Во модерно време жртвите секој година се принесуваат на божица мајка Кали, жена на богор Шива за која секогаш се сметало да се храни со човечко месо. Во Шивиниот храм во Танјору секој петок се жртвувало машко дете сé додека
во средината на деветнаестото столетие праксата (службено) не прекинала. Thugge,
едно од древните тајни дрштва Братство, ги убивале своите жртви во склад со сложените ритуали посветени на божицата Кали, која инаку е прикажувана со венец од
череп“.
До 6 век п.н.е. кај Белците никогаш не постоел канибализмот. Тој бил само
дело на Темните-не Белци. Затоа традиција на Темните била внесена во „Илијада“.
Се истакна: „‘Не смееш да допуштиш кое твое дете да биде жртвувано во
оган Молеку’ “. Значи, Белците не жртвувале луѓе, ни животни, ни дрва. Тоа било и
кај Бригите. Тие не само да не жртвувале луѓе, туку ниту животни: Бик (Зевс), Пастува (Посејдон), Прч (Арес=Јарец)..., ни дрво даб... Во својата книга „Античка=етничка Македонија“ истакнав: „Серијалот на пари со ликот на Персеј е претставен
со царска лента, со орел кој држел молња. Тој бил Зевс=Перун. Следи Херакловиот
стап во дабовиот венец. Затоа монетите ковани во време на Персеј се со реверс со
натпис МАКЕ, дабов лист и орел. Зевс на реверсот го има орелот и змијата. Па тие
биле Зевсови симболи“.До Втора Светска војна уште не се сечеа оревите-намештај.
Херодот (5 век п.н.е.) говори, како Белци се селеле северно од Црно Море и
Дунав. Тоа било од персиските и балканско-малазиските простори. Тоа било пред и
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по него...Во оставштината во Русија,за што пиши рускиот академик Владимир Алексијевич Истархов, не се жртвувале луѓе ни животни. Значи, во „Илијада“ не само
да се направи слично дела, како во Египет и Месопатамија со магаре, дури се внеле
канибалистички одлики на Црнците од Африка- дури и во христијанството...крв...
За заскривање на вистината еврејската историја ги присвојува Феникијците.
За Алдо Маса, во неговата книга „Феникијците“, тие ги славеле боговите од
гората Олимп, со главен бог Зевс. Брајер и др. пишат: „Овде биле најзанимливи приказните за боговите и хероите. Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш, мошне многу потсетувале на Хомер. Наведеното се потврдува и со Полибиј, според
кој во договорот за сојуз склучен 215 година меѓу Ханибал и Филип V боговите на
Картагинците имале пелазгиски имиња (Зевс, Хера, Аполон, Дајмонот на Картагинците, Херакле, Арес, Тритон, Посејдон, Хелиос, Селена, Геа и други). Текстот бил
буквален превод на пунски текст од договорот. Овој е потврден доказ дека Пуните
(Феникијците и нивните Картагинци) биле Пелазги, на чиј тн.Хомеров=тн.словенски јазик се говорело на Апенинскиот Полуостров. Феникијците како поморци биле
првите поморски преселници на ненаселениот континент, наречен Европа. Токму
затоа нивните населби во Европа биле најстари. Ова се гледа во поморските карти.
Во DER GROSSE READER’ DIGEST WELT ATLAS стои: „Првата научна
експедиција на проширување на познавање на светот тргнале од Средоземно Море.
Веќе околу 1.200 пр.Хр. Феникијците ги преминале ‘Столбовите на Херкулес’ (Гибралтар), ги достигнале Сцили- Островите пред англискиот брег и ги откриле Канарските Острови...Викинзите го достигнале Гренланд (околу 900) и дошле во годината 1000 како први на брегот на Северна Америка“.
Edward Shackleton, “Seas, Maps, and Men”, Copyright Geographical Projekts
Limited, London, 1962, пиши: „Викинзите ја откриле Америка некои 500 години пред што Колумбо повторно ја открил. А кога Бартоломео Диаз 1487- а десет години
подоцна Васко да Гама- го отпловил ’Ртот доба надеж, тие го препловиле тек оној
пат од запад на исток, што Феникијците го поминале пловејќи од исток кон запад.
Всушност, можеме да речеме дека готово сите населени делови на светот веќе биле
откриени кога истражувачите и морепловците од добата на големите откритија во
15 век повторно ги откриле“. (Значи, сé било венетско=феникиско=викиншко, Р.И.)
David Icke, “Najveċa tajna”TELEdisk- Zagreb, 2007, на стр. 71 пиши: „‘Тајновитите’ кругови и градевини од камените блокови многу се помалку тајновити кога
побарате одговор не непристрасно истражување. Доказите јасно упатуваат дека ги
изградиле Феничаните/Аријците кои овде дошле од Средниот и Блискиот Исток.
Исто вреди за ‘тајновитите’ бели коњи вцртани на кредните обронци во Велика Британија. Непосредно пред довршување на ово поглавје го посетив најстариот бел
коњ во Велика Британија, гласовитиот бел коњ во Uffingtonу во Wiltshirу, недалеку
од Aveburyja (види дел од илустрацијата). На плочата пишело дека е изработен
околу 3.000 години пред Христа- управо кога Феничаните дошле на Британските
острови. Зашто Феничаните би врежувале бели коњи на британските обронци ? И
овој пат, коњот бил фенички симбол за Сонце. Големите кругови и структурата од
камените блокови широко во Британија, како на пример Stonehenge и Avebury, се
изградени со помош знаењето што го поседувале феничките владетели...“.
На стр. 72 стои: „...Лавот илјадолетија е еден од најважните симболи широко на светот затоа што лавот е аријски симбол за Сонцето, те е често поставен на
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влезот на храмовите и светите места. Откаде Сфинга на лавовото тело, која се поврзува и со астролошкиот знак Лав, за кој, поново, во астрологијата се смета дека
му е владетел Сонце. Целокупниот темел на ‘британската’ култура и митологија
потекнува од Феничаните. Гласовитата легенда за св. Јураја и змејот потекнуваат
од св. Јураја од Кападокија, еден од феничките средишта во Мала Азија...Црвениот
крст на св. Јураја (Англија), крстови св.Андрија (Шкотска) и св. Патрика (Ирска),
како и крстови од знамињата на скадинавските земји, Феничаните сите ги носеле
како света стегова победа. Црвениот крст бил огнен крст, фенички/аријски симбол
на Сонце, како што била и свастиката која подоцна ја употребувале нацисти. Свастиката може да се види на камениот споменик на феничкиот бог на Сонцето Бел
кој е пронајден кај Craig-Nargeta во Шкотска. Освен тоа, свастиката се користела
како украс на облеките на нивните високи свештеници (види слика 10 и 11). Сум
читал дека називот ‘свастика’ потекнува од санскритскиот збор ‘свасти’ што значи
‘благасостојба’, те дека сé додека не ја превзеле нацистите и ја претвориле во симбол уништување е сметана позитивен симбол...“. (Шкотска=Скотска, од скот, Р.И.)
Бидејќи Феничаните биле први преселници на ненаселениот континент, вон
Балканот, а на него никогаш не живееле Црнци (Семити), Феникијците биле Белци.
Феникијците биле Венети.Следи Европа била населена со Венети.Тие биле Аријци.
Булок и др. пишат:„...Иако повеќето Аријци го прифатиле браманизмот имало неповерливи како Сидарта Гаутам. Овој бил северно индиски принц, роден околу 560 година пред н.е., кој размислувал за човечката несреќа, која произлегувала
од себичната желба за разни работи, започнувајќи од богатство до бесмртност. Затоа објавил дека луѓето можат да бидат среќни само ако се откажат од своите желби и живеат честито и со умерен живот, секое човечко суштество ќе може да се
влива во ‘Великото суштество’ на светот. Биле привлечени со едноставноста на
оваа религија и масата им пристапила на Сирдатиновото учење. Неговите приврзаници го нарекле со своето дивење, Буда, како прва голема светски религија. Додека будизмот и браманизмот упоредо се развивале историска фаза, Индија навлегувала во нова историска фаза. До 400 години пред н.е. аријските владари на север
ги искрчиле шумите и ги ослободиле за обработка. Исто така, на север се обработувало орудие од железо, кое са наоѓало во долината на Ганг. На југ јакнеела аријската власт и врз раните жители Дравидите. Индија сега била зрела политички да се
обедини. 350 година пред н.е. Аријците биле продрени насекаде во Индискиот Полуостров, мешајќи се со домородците (Дравидите). Понатаму Индија била разедината и поделена на безброј мали држави- аријски на север, дравидни на југ. Меѓуоа,околу 300 години пред н.е.,еден моќен аријски владар ја обединил северна Индија и основал прва голема индиска царевина. Основач бил Чандрагупта Маурија
(околу 321- 297), амбициозниот владетел со својот мудар советник Кауталие, потпомогнат со духот на инвазијата на Александар (Македонски, Р.И.), младиот монарх го завзел Авганистан и цело подрачје северно од Индија до делтата Ганг на исток. Државите преземени од него имале централизирана власт на чело со кралеви и
нивни советници- брамански свештеници, а писарите пишеле на санскритски. Ама
Мауринското Царство достигнало свој зенит по смртта на Чандрагупта и тоа под
неговиот внук Асок (274- 236),кое ги опфаќало цела Индија без островите...“. (с=ш)
Будизмот бил само во 6 век п.н.е.- по пишувањето Библијата,никако порано.
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Никола Рерих, на стр. 28, во книгава стр. 18, пиши: „Еден од вашите свештеници еднаш ме запраша: ‘Дали Кабала и Шамбала се делови од исто Учење ?
Дали великиот Мојсие е посветеник на тоа исто Учење и следбеник на неговите закони ?’ “; на стр. 105, во книгава стр. 69, стои: „ Изгледа многу неверојатно, луѓето
доброволно да ги забораваат своите најдобри способности. Тоа се случува многу
почесто отколку што можеме да си претпоставиме. Луѓето ги загубиле клучевите
од симболите на Ригведа. Ја заборавиле смислата на Кабала. Луѓето го обесличиле
прекрасното слово на Буда. Луѓето со злато ја понижиле божествената едноставност на Христос. И ги заборавиле, ги заборавиле, ги заборавиле најубавите клучеви
од вратите“.
Николај Рерих, на стр. 61, во книгава стр. 40, вели: „Многу често руските
иконописци ја пеат молитвата за Јосафат- Царевич, без да знаат дека пеат за Благословениот Буда. Јосафат е извитоперено од Бодхисатва“.
Никола Рерих, на стр. 139..., во книгава на стр. 89..., пиши за блискоста на
Мојсеј христијанството, будизмот и исламот. Следи: „Во православната црква, во
старите списи ‘Житија и светците’, ќе го најдете деталниот опис на животот на
Јосафат, син на индискиот цар. Ќе разберете дека Јосаф или Јосафат е неправилен
арапски изговор на Бодхисатва. Ако почнете да го проучувате тој спис, покриен со
превезот на христијанската интерпретација, ќе откриете епизоди од основната легенда за животот на Буда“. На стр. 149, во книгава на 96: „На таков оригинален начин
во книгата ‘Житија на светците’-‘Чети-Минеи’, се раскажува за животот на Буда.
Зад старинскиот црковно-словенски јазик јасно се гледа оригиналната приказна за
животот на Благословениот Буда“...“И така следбениците на Христос се молат и со
тоа се приближуваат кон Благословениот Буда“. На стр. 198, во книгава стр. 127:
„Ги спомнавме и обидите за обдединување на словото на Христос и Кришна, повторно се сетивме за Јосаф и Буда, но како во тој момент преблагата рака на Мајката на Светот да ги острани сите предрасуди, па така беседата течеше во мирољибив тон“...„Еден од присутните се сети за расказот на еден од учениците на Рамакришна - каква почит добивала жената на Рамакришна, која што според индискиот обичај ја нарекувале мајка“...„Под насмевката на единството сé стана многу
едноставно. Орелот на Мадона, толку омразен за оние предрасуди, се претвори во
научни и физички зрачења, одамна познати на човештвото како аура“.
Николај Рерих, на стр. 64, во книгава стр. 42, пиши: „Калмиците во Карашахра го чекаат скорото појавување на Пехарот на Буда. На Алтај, Оиротите се откажуваат од шаманизмот и составуваат нови молитви во очекување на Белиот Бурхан. Гласникот на Бурхан, добриот Оирот, веќе галопира низ светот. Монголците ја
помнат појавата на Владетелот на светот и подготвуваат дукханг на Шамбала. Во
Чантанг го слават Гесер кан и ги бараат скриените граници на Шамбала. Крај Брамапутра знаат за ашрамите на Махатмите и се сеќаваат на чудните Азари. Евреите
го чекаат доаѓањето на Месијата. Муслиманите го очекуваат Мунтазар. Во Исфахан веќе е оседлан белиот коњ. Христијаните- следбеници на Свети Тома го очекуваат Судниот ден и носат на себе тајни знаци. Индијците знаат за Калки Аватарот.
А Кинезите на Нова година палат огнови пред ликот на Гесер кан- владетелот на
светот. Некој неупатен ќе запраша: Дали е вистина сето тоа ? Дали не е преувеличено тоа ? Дали е потребно да ги прифаќаме тие застарени нешта како основа за
иднината ?“.
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Се истакна: „А Кинезите на Нова година палат огнови пред ликот на Гесер
кан- владетелот на светот“.Тоа е нашето коледе. Кога околу колед=колет=колото на
оган-аган-агни , што било повеќебожно бригиско и македонско, само тн.словенско.
Николај Рерих, на стр. 205, во книгава стр. 132, пиши за „најдревна друидска слика од Монголија видов огнена чаша во рацете на еден великан...На спомениците во Јукатан се запишани дрвните завети на огнот. Ве поздравувам во името
на тој обединувчки величествен и мудар симбол, мои невидливи пријатели од Јужна Америка“. Бидејќи Друидите биле Келти, а Келтите Бриги, очигледна е врската.
Николај Рерих, на стр. 23, во книгава стр. 14, пиши: „‘Ламо, имаме толку легенди за Големиот Камен, колку што вие имате слики од Чинтамани. Уште од древните друдски времиња многу народи ги паметат легендите за природните енергии
скриени во необичниот дојденец на нашата планета. Често, во таквите камења што
паѓаат, се скриени скапоцени камења, но тие не се ништо во споредба со некои други непознати метали и енергии кои секојдневно се откриваат во некои камења, флуиди и зраци’“. Пак, Келтите=Галите со своите Друиди биле Бриги-од нив признато.
Видлива е една иста основа, на еден ист народ, со еден ист јазик на Белците.
Само орелот бил бригиски- и на Мајка Божица Ма-, а Семирамида била буф.
Николај Рерих, на стр. 56, во книгава стр. 37, вели: „Ете уште еден изрезбарен влез. Над широките скали црвсто стојат Дармар-аџи- Владетелите на сите земји. Ги чуваат вратите на Великата Мајка на Постоењето...“...„Црни со злато украсени знамиња од кинеско производство. Стилот на сликањето асоцира на Кина,
Дукар и Тарите. Мајката Кали на големата Индија и нежната Кван Јин на древна
Кина, оддалеку дошле во тибетанскиот дукханг“. Таа била само бригиската Ма/Му.
Тој на стр.122,во книгава стр.79,пиши:„... ‘Ѕвездата на Мајката на Светот’...“
Николај Рерих, на стр. 193, во книгава стр. 124,има наслов „Големата Мајка“
-„Раџ-Раџесвери- семоќната Мајка“. На стр. 198, во книгава стр. 127, пиши: „Еден
од соговорниците ни рече: ‘Еве, сега ние зборуваме за чисто физички експерименти, а започнавме за Мајката на Светот’. Друг, од фиоката на масата извади една
белешка и прочита: ‘Современиот Индиец кој завршил многу факултети и се обраќа на Големата Мајка, самата Раџ-Раџесвари: ‘Ми се чини Мајко, Ти си сà...’ “. Стр.
199, во книгава стр. 128:„Третиот додаде: ‘Во исто време, на другиот крај на светот
пеат,Мајката на Светот да ја славиме !’А во старите библиотеки на Кина и во древните средноазиски светилишта се чуваат химни од древните времиња за истата
Мајка на Светот’ “.
Меѓутоа,„Мајка на Светот“ не можела да биде повеќерасна.Онаа на Темните
била со мали гради и мала карлица, како што е денес Јапонката. Ова се потврдува
за површински недоволно искористени ренгенските плочи во Јапонија во однос на
бригиските. Ова било затоашто Бригијките биле како бригиската Ма/Му со огромни гради како доилка и огромна карлица како породилка. Да не се изуми дека на
младите Монголки со усвитена направа им се горела десната дојка- таа да постане
борец. Исто така, таа нема голема карлица, и мажите се такви. Бидејќи тие уште од
мала возраст јаваат, нивните карлици не се нормални туку седларски-како во седло.
Значи, основата била иста- бригиска, но не месопотамска со Семирамида.
Оваа била претставена со прамени коса кои биле вон шамијата, а во православието
таквите биле проститутки. Следи „Девицата Марија е позната како ‘Кралица на небото’; ист назив се користел за Семирамида во Вавилон. Марија Магдалена во Би-
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блијата е прикажана како проститутка блудница- кралица Семирамида е ‘Вавилонска курва’...“. Таа била само католичка. А католички Рим ја ништел... Македонија.
Според Анѓелија Станчиќ- Спасиќева „Најстар јазик на Библијата“ (1929),
носењето на шамија и незиното врзување, што важи и за сликата на „Мајката Божја“ биле исти како што била Охриѓанката. Пак, Охрид бил бригиски. Таа исто така, говори исто закупување во грог-гробница на Евреите и Македонците- со исти
традиции. Со ова се потврдува дека бригиските традиции станале библиски.
Значи, во бибилјата прикажувањето на „Мајката Божја“ била само бригиско.
Следи таа да биде и за гробот, кој како бригиски бил во употреба од Евреите. Тоа што било од 17 век п.н.е., останало во 6 век п.н.е., а и сé до денес.
Кога се говори за гроб129 битно било негувањето обичајот да јадат на гробишта.Тој пагански обичај станал христијански. А тоа било „пронајден еден, навидум
обичен и безначаен гроб од железно време, на археолошкиот локалитет кај скопското село Бучинци...пајонската култура во 7 и во 6 век пред новата ера била проширена и во скопопскиот регион, а тука всушност била северна граница на пајонските племиња...голема јама, цела покриена со животински коски. Досега не беше
јасно каква улога имаат коските од коњи, кози, говеда. Беше многу чудно што ги
немаше черепите од животните...Луѓето во 7 век пред новата ера го легнувале покојникот на грб, а потоа го дарувале...По гозбата, покојникот се посипувал со речни
камења кои фрмирале могила. - Врз неа кршеле садови и над неа ја поставувале
главата од животното. Затоа пред пет години не можевме да ги пронајдеме черепите. Ни беше многу важно да ги откриеме обичаите. Ова биле семејни, родовски
гробишта во кои биле погребувани по 20-30 луѓе...Македонско-пајонски бронзи досега се пронајдени само на наоѓалишта во Пелагонија, на Исар-Марвинци, а пред
неколку години се појавија и на Плаошник...“. Се потврди бригиската традиција.
Белците од просторите на орелот и соколот се преселувале кон Исток на
просторите на Буфот. Истото било и со Македонците на Александар Македонски.
Неговата флота стигнала во Америка. Следи имало преданија, што било наследство
на Белците. Тие биле наследство од Македонија, Египет, Месопотамија, Персија...
Николај Рерих, на стр. 102, во книгава стр. 67, пиши: „Соѕвездието под името Седумте Сестри, или Седумте Старци, или Големата Мечка, го привлекувало
вниманието на целото човештво. Библијата го слави тоа соѕвездие. Будистичката
света Трипитака му испраќа голема молитва. Древните Маји и Египтјаните го изгравирале на камен. Кон него се обраќале дури и ‘црната’ вера на шаманот во дивата тајга. На другото чудо небесно- соѕвездието Орион- му се посветени древните
таинствени храмови во средна Азија. Астрономската наука му го дала името ‘Трите
магови’. Како две блескави крила по небото се рашириле тие две соѕвездиија. Меѓу
нив, незадржливо кон Земјата се стреми ѕвездата на Утрото- светлата престолнина
на Мајката на Светот. Со својата прекрасна светлина, со своето скоро приближување таа означува нова голема епоха за човештвото“.
Николај Рерих, на стр. 204, во книгава стр. 131, вели: „И еве сега гледам
еден азиски прстен со натпис за доаѓањето на Векот на Маитреја. И не можам да заборавам како една жена, која ги проучуваше рушевините на Јукатан, таму виде ист
129

Археолошки ископувања во скопското село Бучинци, „Македонците три милениуми јадат на гробишта“, напис од 3 декември 2010. Значи, се потврдува дека античките Македонци биле етнички.
Меѓутоа, берлинско- виенската школа до денес не учи, ние сме биле дојденци и тоа во 6 и 7 век н.е.
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таков натпис за Сојузот на Огнот. Во тој сéопфатен благотворен оган се осветуваат
нашите срца и преку него ги спознаваме нашите прјатели, искреност и соработка.
Дали е тоа Сојузот на Огнот којшто сега ги осветлува градителите на Америка ? И кога Азија говори за благословената Шамбала, за Агни Јога- Учењето на
Огнот, знае дека светиот дух на огнот може да ги обнови човечките срца во блескавата еволуција“.
Николај Рерих, на стр. 184, во книгава стр. 118, вели: „...Сето тоа ме пренесе
назад во американското југозападно Пуебло. За време на празникот каде што видовме слични редици на луѓе со испреплетени раце што формираат дождовни облаци.
Собирањето на реколтата и ловот- сето она што го радува народот кој живее во контакт со природата“.
Има македонски повеќебожни традиции- додолски обичаи за дожд итн.
Николај Рерих, на стр. 205, во книгава стр. 132, пиши: „Каква радост е повторно да ги видиш облакодерите на Њујорк ! Колку често во пустините на Азија и
особено во Тибет се сеќавам за нив, за Пуебло Индијанците и древните градови на
Италија и Шпанија ! Многукатните тибетански зданија наликуваат на облакодерите. Лавиринтите од ѕидовите во секојдневното азиско живеалиште потсетуваат на
пуеблото во Њу Мексико и Аризона. Манастирите, гордо наместени по врвовите,
наликуваат на орловите гнезда во Италија. Кога повторно го видов Њујорк се сетив
на радосните извици што во Азија ги предизвикуваат неговите слики на разгледниците. Тамошните жители ни ги грабаа од рацете тие сувенири и извикуваа: ‘Тоа
е земјата на Шамбала !’ “
Бригите и пошироко Македонците стигнале во Пакистан, Тибет... Токму затоа на тие простори имало бригиски градежи-најстара куќа во светот е бригиската
во Пелагонија на Велушка (Породинска) тумба. Бригите и пошироко Македонци,
како колонисти низ светот, што важи и за Пакистан,не знаат за некакви си Словени.
Никола Рерих, на стр. 49, во книгава стр. 32, кажа: „Се поклонуваат на таинствените богови на Свастиката“.А таа била само тн.словенска, никако на Темните.
Николај Рерих го наведува на стр. 196, во книгава стр. 125. Тој пиши за
истоветност за ведското со славјанското + к =склавјанското, според склавина=област, споредува: овчар, песни, ора, жените на „славјански Аријци“. Потоа тој вели:
„Ги спомнаа клетвите и повикувањата на духовите од маговите на Малабарскиот
брег и сосема истите дејствија на сибирските шамани и финските вештици, на шкотските јасновидци и индијанските врачери“. Белци- еден ист народ со свои Бриги.
Тој на стр. 197, во книгава стр. 126, пиши: „Претставникот на Истокот проговори за Стораката на Православната црква, претставникот на Запад се восхити на
многураката заштитничка Кван Јин“. А православието било само македонско, со
свои тн.словенски традиции,кои како бригиски биле венетски со санскритски јазик.
Исто така, го истакнувам примерот на филозофијата на јогата. Таа била едно
духовно дело на Истокот на Ведите, раширено во Цејлон, Индокина, хималајските
земји Непал и Тибет, Кина и Јапонија. Токму на овие простори се ширеле Белците.
Бидејќи воинствените стилови се развивале на Балканот со Мала Азија, традиците
биле пренесени во Азија и тоа како можност да им се развијат слабите не-атлетски
нозе на Монголите, што претходно важело и за Индијците. Па така, кога Александар Македонски стигнал во Индија, го гледал еден јогин како бил занесен во неговите вежби и концетрација. Слична активност има кај исихастичките калуѓери на
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Света Гора, кои со физички вежби, преку медитација и молитви во тишината, стигаат до контемплација на Божјата величина итн. Така и христијанската медитација
во манастирите е заснована врз тишината и смиреноста, особено во Атос (Ато-н).
Се споменува и тантаристички јоги, на денешен македонски јазик тантари, еден вид
на повторување до потполно совладување на вежбите.
Вештините магија, хипноза, медитација,самади биле на Белците-не Темните.
Ова се потврдува со еднобожество, кое биле на Црнци (Семити). Од 6 век п.н.е. тие
морале да изчезнат.Тоа постепено се губело.Во христианството било од Јустинијан.
Владимир Алексијевич Истархов пиши дека Јустинијан I ја забрани дури математиката. „553. година на Вториот Цариградски собор византискиот (ромејскиот,
Р.И.) император Јустинијан наредил да се исфрли од Библијата учењето за реинкарнација, кое дури Константин го оставил“. Значи, оттогаш почнал „темен период“.
Меѓутоа, тој токму „темен период“ на Европа и одзел цели два милениуми периодСé што дотогаш со милениуми постоело, постоено изчезнувало сé до денес.
Сé наведеното било наследство на Белците од Левантот. Такви биле Бригите.Бригија влегла во состав на Македонија.Маите биле чеда на македонската флота.
Следи и за џинови, што го пиши Николај Рерих, стр. 155, во книгава стр. 99.
Ама и на стр. 188: „со легендата за древните џинови...народни преданија“.
Деникен пиши за дивовите, кои се наоѓаат не само во Библијата, туку и Маите и Инките говорат за митовите. Првиот род што пред потопот го создале „боговите“ бил родот на дивовите. Два истакнати дивови се викале Atlan (Атлас) и Theitani (Титан). Деникен го споменува и преданието на Инките од Перу, Тиахуанак и
продолжува за богот Макемаке,со неговиот симбол јајцето !(Една иста основа,Р.И.)
За Х.С.Гледвин неговата хипотеза е дака флотата на Александар Македонски стигнала во Америка. Кога Шпанците ја освојвувале Америка тие сретнале луѓе
со бела кожа меѓу „црвенокожците“ како номади. На фреските на храмот на воините во градот Чиченица е претставен судур на Маите и светлокожните.Во градот Чимбото и Тухиљо во Перу на две пронајдени вазни се гледа бој меѓу Маите и светлокожните. Постојат слики на кои се гледа дека Индијанците и белите луѓе заедно градат куќи. Белите биле дојденци: една година пред смртта на Александар Македонецот, кој собрал 5.000 лавантски и македонски дрводелци и морнари во Персискиот залив. Тие изградиле флота со 800 бродови. Некои бродови собирале 500-600
луѓе. 323-та година флотата изчезнала. Значи, таа се упатила на исток кон Индија и
Индонезија. Некои бродови стигнале во централна Америка, а други во Перу. На
садовите од културата Мочикито има цртежи со бели брадести луѓе со капи. Капите потсеќале на шлемовите на фалангите. (Перу-н и со тн.словенски поими, Р.И.)
Тие во Америка однеле египетски хиероглифи, македонско фонетско писмо,
египетски начин на балзамирање...Ама и начин на омамување- пред да се убие тие
се омамувале. Дрогата била Амала=а мала. Со мала количина на дрога, оти поголемата количина била смртна. А и родот на Готите бил Амал=а мал- тие биле мали.
Од изложеното се гледа, Македонците стигнале во Америка-тие биле Маите.
Никола Рерих, на стр. 39, во книгава стр. 25, пиши: „меѓу Лакшми и Маја,
мајката на Буда“. А Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес...
Следи Маи=Меи, Мехико, без х Меико: Меико=меи ко=само тн.словенски завршеток: Хермес бил Тот. Врската била со флотата на Александар Македонски, која го

163
трагала крајот на Светот- а и тоа пловејќи само кон Исток- по Patifik=Патифик=
Пативик=пат тивик=тивок, тих=тив- Тихиот Океан. Па Пацифик бил на наш јазик.
Јазикот на Маите во 16 век бил спореден со јазикот на Баските, кои биле
Македонци со својот христијански правец од Цариград, спротивен на оној на Рим.
Тие таму биле поставени како гранични единици, на Запад, против Франките.
Николај Рерих, на стр. 32, во книгава стр. 20, истакнува: „Од сите страни на
Сиким се собира мноштво луѓе во прекрасна разнобојна облека. Ете ги Сикимците
во нивните кратки црвени носии, со конусни капи украсени со пердуви; еве ги разумните Бутанци, толку многу слични на Баските или Унгарците...“.Значи, Баските,
а во 19 век во Унгарија имало 95% тн.Словени и 5% Унгарци (Маџари). Во Тибет
стигнале Македонците,затоа има македонска колонија- а овде капите биле конусни.
Како што биле Бриги во Индија, исто така бригиска била и Европа.
БРИГИСКА ЕВРОПА
Во написот Археолошки ископувања во скопското село Бучинци „Македонците три милениуми јадат на гробишта“, стои: „Пронајдовме голема јама, цела покриена со животински коски. Досега не беше јасно каква улога имаат коските од
коњи, кози, говеда. Беше многу чудно што ги немаше черепите од животните“.
Овде стои: „коските од коњи, кози, говеда“. Бидејќи во 7 и 6 век п.н.е. во
Македонија немало магариња, значи ни мули/мазги меѓу коњ и магаре, а такви се
сретнуваат во „Илијада“, таа била фалсификат во 6 век п.н.е. Овој фасификат го направил Редакцискиот одбор на Пизистрат, кој го внел магарето. Потое следела
Платонова „Атлантида“. Ова се потврдува со градежите. Тие што биле наведени во
„Атлантида“ биле како во Картагина од тогашно време, но никако пред 6 век п.н.е.
Со вакви дела бригиските традиции биле пренесени на југ- тие се краделе.
Во Елада бил буфот- темнина, а во Бригија светлина- сонце (Хелиос). Следи
од Пелагонија=Пелазгија=Македонија митологијата била пренесена на голиот македонски Олимп со својата Ематија=Солунско. Токму и затоа Пелагонија била со
Бик=Зевс, а Пелистер со Пастув=Посејдон. За време на Пизизстрат (6 век п.н.е.) неговиот Редакциски одбор ја склопил „Илијада“.Таа била од три ракописи: со магаре
од Египет..., со говедо и коњ од Бригија (Европа) и Јадранските острови кои од 6
век п.н.е. се населувале. Во Мала Азија никогаш немало јагула, а магаре само од
480 г. п.н.е. Во Бригија била Пелагонија со Пелагонско Езеро, во кое имало јагула
за „метафорична сцена“ сé до 1963 година, кога тоа било исушено.
За да се потврди дека Хомер бил само дело на Ракцискиот одбор, Редакцискиот одбор ги измислил Хесиод и Хомер. Токму за нив пиши Херодот (5 век п.н.
е.). Тој под 53. вели: „За тоа од каде потекнува секој од нив, дали тие сите постоеле
отсекогаш, како воопшто изгледаат, Хелените не знаеле до скоро, што се вели, до
вчера. Мислам дека Хесиод и Хомер се постари од мене четиристотини години, не
повеќе. А тие се тие кои на Хелените им го направиле родословието на боговите,
им дале имиња, им ги распоредиле почестите и вештините и ги опишале нивните
ликови. А што се однесува до поетите, за кои велат дека живееле пред овие двајца,
јас барем мислам дека живееле по нив. Прво за нив го зборуваат свештеничките во
Додона, а второто, она за Хесиод и Хомер, е мое мислење“.
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Бидејќи за Херодот Хесиод и Хомер биле од исто време, а Хомер никогаш и
немало, и „Илијада“ била дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат во 6 век п.н.е.,
од тој век почнува митологијата на Хесиод и Хомер, дури што значеле боговите... :
„тие се тие кои на Хелените им го направиле родословието на боговите, им дале
имиња, им ги распоредиле почестите и вештините и ги опишале нивните ликови“.
Ова се потврдува и со наводите во Библијата и Илијада. За наведените имиња има толкување, што тие имиња значеле.Значи, оттогаш тие почнале и да се учат.
Следи само од 6 век п.н.е. бил внесен поимот Хелени, и никогаш порано.
Редакцискиот одбор ја внел Тракија, а Херодот Илирија. Г.Вајганд (1924)
пиши за границата меѓу Тракија и Илирија. Разликата била во темниот вокал- во
Тракија била помасовна употреба. Ваквата состојба во говорите останала до денес.
Бидејќи Белците говореле варварски=пелазгиски јазик, кој,според мене, е таканаречен словенски, следи да се објасни за поимот Словени. Тој бил според слово,
имало и Божјо Слово, а Логос се преведувало во Слово (Реч). Ова е во спротивност
на Склавини,кои означувале области.Токму затоа јас разбирам Словени според слово и тн.Словени за Склавини. Во прилог се наведува што Солунските Браќа твореле
на склавински=тн.словенски јазик. Никола Рерих во својата книга „Шамбала“ говори често пати за Слово, слово... Вековната евангелска беседа со која Константин
(Кирил) ја започнал својата епохална работа во името на Склавината гласи: “Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог.Тоа во почетокот беше во Бога, сé низ него нестана и без него ништо не стана, што настана...“.
Значи, Русите од “роцки народ“ за првпат се изјасниле за “словенски народ“
во 860 година. Тоа од него го превзел кивескиот свештеник Нестор (11-12 век). А
од овој Мавро Орбини, според кого имало масонски ред. Од него следеле другите...
Прокопиј пиши за Анти и Склавини со еднаков јазик. Антите биле во Тесалија, а Венетите во Македонија. Пак, Склавини во Македонија имало сé до 836/7
година. Склавини на Пелопонез и Либек биле сродни. Да не се изуми дека Склавини имало источно од реката Рајна: Името Германи било на тн.словенски бог, а и
македонско име. Теути било од Теута илирска кралица. И од Теут=Деут до Deutsch
…Свастика. Илири биле Венетите. Значи, тн.Словени, кои пишеле со тн.словенски
руни. Венетите живееле низ цела Европа. Тие биле Викинзи=Варези. Пак, први преселници во ненаселениот континентот биле Келтите. Келтите биле Бриги со своја
бригиска писменост. Следи ним да им се надоврзат со Рим Македонци колонисти.
Тогаш немало народи Анти, Венети и Склавини. Пак, Словените било според Слово, Божјо Слово, а Слово=Реч. Следи поклопување Склавини со Словени за
време Кирил и Методиј. За ова се доказ Русите. Тие од „роцки народ“- пишеле се
рецки-, во 860 година се изјаснале за Словени, што во 860 година го запишал цариградскиот патријарх Фотиј. А тоа било само според словото од јазикот коине- тогаш немало тн.старословенски јазик. Значи, немало никакви преселби на некакви
си живи суштества Словени, кои северно од реката Дунав преминале на Балканот.
За такви преселби нема никаков доказ. Секој оној кој пронајди било каков наод, тој
итно мора да добие Нобелова награда. Или да се востанови и тн.словенска награда.
За да се отргне вниманието за престојувањето на Белците во Левантот за време на леденото доба, се измислува дури и Подунавјето како нивно престојувалиште. Меѓутоа, Подунавјето им припаѓало на Егејското Море, чиј приврзок било Црното Море. Да не се изуми дека тоа било затрупано. Токму затоа него не го позна-
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вале Херодот (5 век п.н.е.), што важи и за Прокопиј (6 век н.е.). Пак, за да се образложи вистината, на Балканот имало домашни животни, но не северно од реката Дунав. Бидејќи Дунав била граница на домородци со домашни животни и северно од
реката Дунав без домашни животни, Белците со домашни животни се преселиле северно од реката Дунав. Најбитно е што на Балканот била светлата пчела, а северно
од Дунав темната пчела. Следи Белците не можеле да имаат врска со просторите на
темната пчела, како што биле Монголите. Тие простори биле за коноп, итн., а на
тие простори Белците ги однеле сите земјоделските култури итн.Значи, просторите
северно од Дунав со Црно Море не биле населени. Следи Киев да биде создаден после 6 век н.е., Новгород во 9 век, а дури Москва во 12 век. Се потврдува, Русија била населена во новата ера, процес кој до денес сé уште не е и дозавршен. Доказ е
лозата- таа до денес ја нема во Данска, Скадинавија и источно од нив: Русија.
Николај Рерих на стр. 203, во книгава стр. 130, вели: „...Веројатно желбата
за истражувањето на големите вистини влегло во моето битие уште од најраните
години, кога лутавме по цели денови низ ненаселените гори на Русија со чуство на
пријателтство кон природата како кон наша ѕвезда водилка...“. Токму тие ненаселени руски простори биле Заткарпати. Пак, руски Заткарпати бил Балканот. Според
киевскиот свештеник Нестор (11-12 век),Русите потекнале од Илирија-на Балканот.
За да се потврди дека Македонците биле домородци се наведува написот од
03.12.2010, од археолошките ископувања во скопското село Бучинци „Македонците три милениуми јадат на грбиштата“, а „До овие заклучоци дојодоа археолозите
што деновиве пронајдоа еден, навидум овичен безначаен гроб од железно време“.
Ова може да се дополни со Фригите (Турците) и Бригите (Македонците). Тие до
денес се поздравуваат со формален бакнеж, при погреб седат одвоено машки и женски...До денес во Р.Македонија се говори за турцизми во македонскиот јазик, а во
Турција за македонизми. Токму затоа до денес нема ништо на Дојденци, словенско:
колце...грнче...Значи, поимот Словени во 19 и 20 век станал само едно: политички.
Овде се говори дека „Македонците три милениуми јадат на грбиштата“, а
Европјаните немаат никаква историја.Па тие таму биле само дојденци-без историја.
Меѓутоа, тие понатаму говорат, дека тие си потекнале на тие свои простори.
Само тие изумиле дека нивните домашни животни имале балканско потекло... Тие
немаат своја историја од старата ера со свои историчари-за нив пишат балканските.
Нивната историја почнува од новата ера, а балканската е со милениуми од старата
ера. Следи тие да тврдат, дека тие потекнале од неандертал кој бил само мајмун, тој
немнал ништо заедничко со човекот- ниеден мајмун со човекот не дал потомство...
Тоа на Европјаните не им било доволно, во игра ја вклучиле антропологијата. Со неа тие нашле и тн.словенски черепи,кои биле долги.Меѓутоа,во средновековните гробови во Р.Македонија имало ретко тн.словенски черепи. Значи, во Р.Македонија според черепите имало само домородци и само реткочерепни тн.Словени.
Да не се изуми на Крит во старата Минојска епоха черепите биле долги- тн.
словенски. А со сé потоплата клима во поновите Минојски епохи черепите станувале тн.не-словенски.Со ова се потврдува,черепите не биле меродавни за потеклото
на народите, затоа што немало и никогаш ќе нема национални черепи. Токму затоа
черепите, кои се најдуваат дури меѓусебно измешани, постануваат само расистички
Ова се потврдува и со доказот, што методот на утврдувањето на антрополошките разлики е наполно погрешен. Ова се гледа како се врши утврдувањето на ра-
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зликите. Во антропологијата се оди директно на утврдување на разликите со t- тест,
што не е допуштливо. Ова се образложува наједноставно- се земаат малку индивидуи со кои се прави заклучок. Еве наједноставен пример. Во било која спортска дисциплина да се земат две групи по пет такмичари: првата да е од четворица светски
рекордери и еден инвалид, а во втората група пет младници- оваа група е победник.
Меѓутоа, ако се оди прво на F-тест, кој му претходи на t-тест, ќе се утврди,
дека со првата група сé не е во ред. Кога ќе се острани инвалидот- таа е победник.
Исто така, никој не ги зема во предвид составот на почвата, нејзината pHвредност од што зависи што на неа ќе расте побујно и помасовно, исхрана со житарици, легуминози со различен состав на P и Ca..., дали луѓето јадат месо, пијат млеко... или гладуваат. Во различна исхрана и различни услови содржините не се исти.
Следи поимот Словени станал политички, а како за народ само фалсификат.
Германците го внесле поимот Индогермани, всушност Индоевропјани. Само
така Германите ја одбегнувале вистината, дека Индоевропјани никогаш немало, туку Европјаните биле Белци,а Индијците темни.Нивните збрки сé до денес останале.
За потеклото на Белците се наведува што пиши токму индиски автор. Бранко Вукушиќ,130 на стр. 64, стои: „За индоевропската тема најдрагоцени трудови
биле на индиските научници, пред сé Bal Gangadhar Tilak, (1856-1920), ‘Арктичката
прадомовина на Ведите’, настанати пред него што германските автори го утврдиле
индоевропската, односно индогерманската теорија. Тилаковата брилјантна теза, заснована на изворното толкување на аријските, ведските текстови, ја потврдуваат
археолошките наоди во последните 100 години“. Значи, Ведите биле само Белци.
David Icke, на стр. 63: „Во своите истражувања непресатлно наидував на Кавкаско горје..., и навистина е прикладно дека белците во Северна Америка се нарекуваат ‘Кавкасци’. Дури и службената историја потврдува дека белата ‘аријска’ раса околу 1550. година пред Христа од подрачјето на Каквкаското горје се преселиле
на подрачјето на долината на реката Инд во Индија и го втемелила она што нам денес ни е познато како Хиндуизам. Истата аријска раса (сами себе се нарекуваат
‘Арја’) во Индија го увела санскритскиот јазик како и приказните и легендите кои
се најдуваат во хиндуските свети списи на Ведите. L. A. Waddell во своето извонредно истражување на таа аријска раса утврдил дека татко на првиот историски
аријски крал на Индија (забележан во епот Маха-Барата и индиската историја) бил
последниот историски крал на Хетите во Мала Азија. Индиските Аријци го почитувале Сонцето како Бога Татко на Индра, а Хетите/Феничаните својот татко Бог
Бела го викале со името Индра. Истиот аријски народ под бројни различни имиња
се населил во Сумер, Египет и Мала Азија, денешна Турција и други Блискоисточни држави, донесувајќи ги со себе на тие подрачја истите приказни, митови и религии. Поради тоа, како што ќе видиме подоцна, сите тие религии раскажуваат иста
приказна, ама со различни имиња. Сите тие, имено потекнуваат од ист извор...“.
Бидејќи наведените простори биле/се за смокви, маслинки..., нивните температури на кои тие виреат не се благопријатни за говедо (се намалува млечноста...),
уште повеќе за коњ, никако за свиња (таа во библијата не е пожелна)..., говедото,
коњот, свињата...биле бригиски, што важи за козата и овцата, итн. Следи сé е јасно.
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“O trojansko slovenskoj misteriji”, Branko Vukušić, Pešić i sinovi, 2003, Beograd.
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Стр. 316: „...Хиндуската вера и информација на темел на кои настанала светата книга Веда на индинскиот поткотинент го донеле Аријците од Кавкаското горје...“. Пак, Бригите ја создале Анадолија и Ерменија. Исто така, и Фригија.
Токму затоа јазикот на Белците бил само еден: варварски=пелазгиски кој
бил венетски=тн.словенски, никако инаку. Бидејќи таков бил/е јазикот на античките=етничките Македонци се следните примери: радио, о=л, Београд=Белград, се
доаѓа до радил. Следи кардио=ка радил=радил. Па аркада=а ркада=рката=ракатааркадата личи на рака=раце. Аркадиа означува земја на мечка: аркада=арка ада.
Значи, арка=а рка (рака). Мечката кога убива, таа се исправува на задните нозе, а и
таа удира со раката- таа ракати=ракади. Доаѓа рокада, о=а, Словен=Славен, роката=
раката- промена на раката (промена=смена) ... Бидејќи Евреите имале бригиско наследство, нивните имиња истогласно се одгонетнуваат со мојот бригиски (брзјачки)
говор. Македонија има мноштво говори- до 1809 година Македонија е и до Дунав.
Јас во сите во свои книги пишувам, дека јас признавам само истогласно толкување на поимите, никако описно, како што е случај со тн.не-словенски јазици.
За да се потврди дека во Европа постои заговор врз тн.словенски јазици е
примерот со Етрурците. Тие биле создавачи на Рим и со него управувале. Тие биле
Венети=тн.Словени со венетски=тн.словенски јазик. Тие пишеле со венетски=тн.
словенски руни, во кои имало тн.Кирилични слова. Токму затоа тие го имале тн.
словенски бог Перун, како што бил и со Евреите. Меѓутоа, Европјаните етрурскиот
јазик не го споредуваат со нивните соседи Словенци или Далматинци- пошироко
Хрвати, туку со јазици од централна Азија и централна Африка. Бидејќи Етрурците
биле Белци, а не Индоевропјани- Цигани, ниту Црнци, видлив е заговорот, да се истреби сé тн.словенско, затоашто само тие говорат на јазик на Белци- тн.словенски.
За да се одгонетни вистината дека во Европа се говорел само еден ист јазик,
а потоа се создале вулгарно-латински (народно-латински),доказ е латинскиот јазик:
Дионисиј наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно варварски, ниту пак апсолутно грчки (хеленски, Р.И.), но претставува мешавина од
двата, поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува дека
Римјаните говореле со јазик кој „поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“.
Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а Хелада била Пелазгија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се нарекувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се вклучени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусебно биле разбирливи.Овде е чудно,зошто поимот варварски се употребува за говор.
Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите поими се потискале, а нивното место го заменувале со други. Токму во ова време немало латински јазик.Латинскиот следел по коине, во 3 век п.н.е., како негова „копија“.
Бидејќи во Италија 240 г.п.н.е. бил вклучен латински, а тој во во 180 г.п.н.е.
во цела Италија уште не бил во употреба, понатаму народот во Италија говорел на
пелазгиски=венетски=илирски=тн.словенски јазик. Следи немало никакво романизирање, ниту хеленизирање: коине бил смртта на Александар Македонски, и тој немал никаква важност за народот. Тој понатаму го говорел својот пелазгиски јазик.
Пак, бидејќи коине и латински не биле народни, тие денес се мртви јазици.
Венетските простори биле илирски. Г.Вајганд пиши: „не само во Северна
Италија сретнуваме илирски потомци, но и на јужното крајбрежие на Апенинскиот
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Полуостров, каде живееле Јапигите и Месапите, чиј што јазик било докажано дека
спаѓа кон илирскиот“. Вајганд не правел разлика меѓу Далматите- Илири и Далматинците- Словени и тој нив ги нарекувал Далмати. Кога Апостол Павле бил во
Македонија и Италија, тој со населението не можел да разговара на ниеден службен јазик, туку само на варварски=пелазгиски, кој бил илирски=тн.словенски. Ова
било без прекин и по 10...век. Себастијан Долчи (1690-1777) бил дубровачки Фрањевац и историчар. Тој пишел за старините на дубровачката надбискупија и за старината на илирскиот јазик. Според него, „до денес во Апулија постојат цели градови, основани од најстарите жители, кои се служат со илирскиот“. Да не се изуми
дека кај Марин Барлети (16 век), тн.старословенски јазик бил илирски јазик. Значи,
во Италија сé до во 18 век службен бил латински, народен илирски=тн.словенски.
Сé ова говори, залудно Европјаните понатаму се лажат и се одродуваат од расата.
За да се потврди дека Европјаните биле еден народ, тоа наједноставно може
да се образложи со вулгарностите. Тие биле едни исти за Венетите=тн.Словени, а
вакви биле и Германците. Нивните традиции биле венетски, дури со венетски руни.
Во Елада за момче се велело курос, поим за машки полов орган. Следи на
германски Hure=куре за курва, х=к, ама и Memme=моме. Нашето вепар=в епар=е
пар-и на германски е Eber=ебер=ебар, б=п. Па bumsen=бумсен=бум с ен; е + бум
=ебум=ебем=ебам; н=м ебан, ебес=ебеш... Значи, вулгарностите биле на бригиски.
Бидејќи македонски јазик има машки, женски и среден род (момак, момка и
момче), тој е на највисоко развиено ниво, што во никој случај со него не може да се
равни било кој тн.не-словенски јазик. Значи, во никој случај германскиот, никако
англискиот кој има само одредени и неодредени именки. Бидејќи во англискиот јазик нема родови, неговата тн.наука на Џарлс Дарвин доаѓа до безполна еволуција...
Во своите книга ...„Атлантида- фалсификат на Солон и Платон“...„Античка=
етничка Македонија“...наведив автори кои пишат за балканското потекло на Келтите, на Бригите. А многу потоа и пошироко на Македонција, кога Македонија подпаѓа под Рим. Следи Македонија да биде оплачкана, со нејзиното богатство да се
изгради Рим и континентот насели со македонски колонисти (150.000). Токму затоа
континентот Европа, според името на Бригија, станува европски=бригиски и македонски. Ова е повод, низ него да се носат имиња на реки, планини... Симболот галски петел бил бригиски, па солунско-пеонскиот лав... Ама ова било и со топкататопка играл Александар Македонски и Маите...Англичани итн. Најдобар пример
биле Скотите, со македонски поим скот, со фустанче како во с. Кукречани до Битола, со македонска гајда, ама и македонски ритам седум осмини- никој не оспорил.
Бидејќи се говори за симболика, мора таа да се надополни за лав и јарец.
Херодот се чудел како било можно во Македонија лавот да биде како домашно животно- тој не напаѓал ниедно животно, само камилата- неа не ја познавал.
Тој отсекогаш бил симбол на Македонија. Пак, јарецот бил бригиски. Бидејќи бабата на Александар Македонски Евридика (=е ври Дика а) била Бригијка, Александар во библијата бил преставен како јарец. Таков бил Пир...Георг Кастриотис итн.
Следи од Солунско со лавот да се пренесе глаголицата во Далмација, Венеција..., а со јарецот од Бригија (Преспа-Охридско) кирилицата во Истра...
David Icke, на стр, 318, пиши: „...Јарецот (кој се симболизира и еднорог) е
знак иницијат и претставува политичка моќ, додека Лав (Сонце) претставува кралевска моќ. Затоа лавот е Крал на џунглата и главен симбол на знамето на крал-
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ското семејство. Со Јарец владее планетата Сатурн, а со Лавот Сонцето, па сотонистите и црните чаробници во своите обреди биле интезивно усредоточени на Сонце и Сатурн. Сатурновата вибрација има многу појак учинок на Земјата отколку
што се претпоставува. Во астрологијата Сатурн е планета на законот и власта. Јарецот, знак на власта, према астролозите исто така е и астролошки знак на Англија,
тоа средиште на глобалната контрола...“.Значи, Англичани биле двојни Македонци.
За да се потврди дека Контненталците имале балканско потекло, самите Франки си го тврдат. За нивното бригиско потекло исто така самите си го тврдат. Дури дека со Македонците имале исто потекло- од Пријам, што го пишел франковиот
хроничар Фредегар (7 век н.е.). Тие од латински јазик преведувула на тн.словенски.
Па тие друг јазик и не знаеле. Токму и затоа тие нивните кралеви во Ремс ги прогласувале со библијата преведена на Методиј Солунски на тн.старословенски јазик.
Токму кажаново мора да се образложи:
David Icke, на стр. 80, пиши: „...Во епот Илијада, за која се смета дека ја напишал грчкиот песник Хомер, се споменува дека Троја ја втемелил Дарданос; син
на грчкиот бог Зевс, кој бил Титан...Зевс го опишувале и како орел и како змија.
Наводно бил роден во Аркадија во Спарта, а после Тројанската војна многу Спартанци мигирирало на подрачјето на денешна Франција...“.
Спартанците биле Дори од Македонија-до денес Дорчо, дореста боја-за коњ.
David Icke, на стр. 150, вели: „...Француски град Троја, во кој подоцна службено е втемелен Темпларски ред, сикамбриските Франци го нарекле по својот некогашен дом. Тие во шестото столетие, пошто постанале познати како Меровинзи,
го втемелиле градот Парис. Го нарекле по принцот Парис, синот на тројанскиот
крал Пријам. Љубовната врска на принцот Парис и Хелена од Спарта наводно ја
предизвикала Тројанската војна во која уфрлувањето на тројанскиот коњ на Спартанците им ја осигурала победата...“.
Следи јазикот на Пелопонез во 15 век н.е. бил како јазикот на Склавините во
Либек Германија. За ова прускиот академик Макс Фасмер цитира дело од 15 век.
Значи, Белците говореле варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Имало
дворасни јазици на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). Таков бил арамејскиот и
староегипетскиот. Вулгарен арамејски бил новоперсискиот и вулгаренстароегипетски коине. Следел вулгаренкоине латински, па вулгаренкоине готски,потоа и
други.
Франковиот бил вулгаренлатински. Пак, германскиот вулгаренлатински а и
вулгарен-готски, кои биле вулгарнокоински јазици. Значи, иста македонска основа.
Денес источно од Франција се готски, а западно од Германија романски. Романските се дворасни пелазгиско-семитски, а готските трорасни уште и готски.
Се потврдува, Европјаните се одродиле од јазикот на Белците- тн.словенски.
Сé ова говори, залудно биле војните- само уништувачки и тоа сé до денес.
Конечно ќе престанат делбите- веќе е започната постапката на обединување.
Обединувањето треба да биде со тн.Словени- православни и католици мора
да се обединат. Тоа што Рим во 19 век обединувањето на тн.Словени го спречил,
мноштво тн.Словени се одродиле од јазикот на Белците-тн.словенски.Во обединета
Европа процесот на обединување со тн.словенски никој не ќе може да го спречи.
Најпрво да се обединат православните тн.Словени и тоа само со возобновување на Охридската ахиепископија, Пак, Католичката Црква не била канонска од 4
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век, што важи со крстоносните војни и за Пеќката и Трновската црква, а и Цариградската патријаршија. Охридската архиепископија да прерасне во патријаршија, со
свој прв патријарх рускиот на Руска црква.Овие опстолиле канонски наследници на
Охридската архиепископија и Цариградската патијаршија. Во Охридската патријаршија да постане службен јазик македонскиот тн.старословенски јазик со солунски
говор со бригиски датив. Како едноставен говор=јазик опстоил бригискиот=брзјачкиот од постеледно доба, кој кај Белците на Земјата бил единствен дативен јазик.
Обединувањето на тн.Словени може најитно да почне само со Русите и Србите,ако тие се откажат од нивните јазици,кои биле македонски-тн.старословенски.
Со обединувањето на 350 милини тн.Словени ќе се обединат сите македонски делови. Па следи таа во потполност да се возобнови и таа ќе постани јадро на
бригиското=европското и пошироко македонското обединување на Европа-на сите.
Со тоа ќе се овозми претпоставката, 100% протерани Македонци низ Светот дома
да си се вратат, а 100% колинисти Македонија да ја напуштат/протераат- нужност
Само обединети Европјаните со тн.старословенски јазик ќе можат да се повратат ведските=тн.словенски традиции, со кои со милениуми Белците опстојувале.
Бидејќи христријанството биле македонско, во него биле внесени мноштво венетски традиции. Во Рим секогаш се говорел само венетски=тн.словенски јазик- мои
книги. Сé венетското до денес ништи католички Рим.Со обединувањето следи крај.
ДОДАТОК
Санскритски=тн.словенски јазик со бригиско дативно у
Во книгава се говори дека јазикот на Ведите бил санскритски јазик. Тој како
таков бил/е јазик на Белци- тн.словенски: Санскрит=сан с крит, сан=сон=сонце + л.
Бидејќи санскритски јазик бил од старата ера, а сé до денес поминале скоро
двамилениуми, зборовите до денес претрпеле огромни промени. Ова се заприметува и со бригискиот говор на Македонците во Пакистан. Во споредба со Бригите во
Македонија, тој останал многу недоразвиен. Токму затоа овде се толкува слоговно.
За да се дообјасни се наведуваат примери. Во употреба биле Ма/Му и ка, а
денес за нив се во употреба Мајка/Мутер... и ка- крава- оди раван, на латински вака.
David Icke, на стр. 8, пиши: „Сумерски назив за човек бил ЛУ“. Па тој бил на
бригиски ЛУ. Меѓутоа, тој имал понатамошен развиток до Луд=лудје=луѓе. Следи
во бригиски говор за еднина се вели човек, а множина луѓе. Бидејќи во тн.словенски јазици секоја именка има еднина и множина, доаѓа: човек-човеци и луд=дудје
(луѓе). Исто така, поимот човек е сложеница: човек=чо век, чо=то. Е само тој век.
Значи, човекот мора да векува-тој мора да живее еден век.Затоа векот и бил внесен.
Овде се наведени значењата на поимите на Ведите со мојот бригиски говор.
Абенда=Авенда=а венда=венеда; Аброма=а брома; Авалокитешвара=а вало
к и те швара=свара или китес вара; аватар=а ватар; Авенир=а венир; Адамант=адам
ан т: в-н-т; Адиват=а диват; Адитја=а дитја; Адхарваведа=адар ваведа=ва ваведа;
Ајурведа=ајур веда: ајур=ај ур (тур); Агарти=а гарти-гарати; Агин=Огин; Агни,
а=о, сан=сон, Огни=огни=огани; Агуста=а густа=г уста; Ајапана=ајапана=а
јапана=ја пана; Азазиел=а за зиел (зил=зол=зли); Акаша=а каша: акаш=акач=акас=а
кас; Акбар=а к бар, б=в; Ак-Дорџе=ак Дорџе, д=ѓ; Аконит=а конит=кон ит; Аку=ак
у; Алалма=ал алма; Алани=ал ан и; Алатир=ал атир=а тир; Алелуја=алилуј
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(ил=Ил); Алгарфелмукор=алгар фел (пел=бел) мукор=му ор; алигатор=а лигат ор;
Алзелал=ал зелал; Алсибен=ал сибен; Алјуксер=ал јуксер; Алм=алм; Алтај=ал тај;
Алшил=ал шил, л=р; Ангел=а н гел=жел (желба, б=в): а на гелба=желба, само
желба- денес име Ангеле а и само Геле; Амајлија=амајлија=а мај лија=лија-лие;
Амазарака=ама зарака=за рака- како Азар=а зар=сар; Амарнатха=а мар натха,
х=в=г=к; „амбан- упрабник“: амбан=а м(н) бан=бан (бановина); Амдос=а мдос;
Амин=а мин=Минос; Амитаба=амита ба (ва): амита=а мит-а; Амрита=а м(н) рита;
Амритасар=амрит сар; Анакс=а накс; Ананда=а н анда; Ангар=а н гар=гар- спореди
ангарија; Анисија; антилопи=а н тил опи: тил=тил опи=о пи; Анурадхапура=а н
урад (=у рад) хапура=х апура=а пура/Анарадхапура=а н арад (=а рад)...;
Апокалипса=а по калиписа=ка липса; Аранган=аран ган: аран=а ран; Арја=арја=ар
ја; Арјаварта=арја варта, т=д; Арјаварша, ш=с; „‘Аранган’- викна ламата Санга“:
Аранган=ара (н) нган и Санга=с анг а; Аранјана=аран јана, и=ј; Арјаварта=арј
аварта=а варта, ј=и; Арарат=ар арат; Архати=ар хати, х=г, аргати=а ргати + т =
тргати...; Арџуна=ар џуна=џина=гина=Гина; Арџунагуфу=ар џуна гуфа, ф=п;
Асам=а сам; Асвагандхи=а сва ганди=г анди; Асури=а сури, с=ш; Атаиа=а
таија...Тија; Атарс=а тарс; Атиша=а тиша, ш=с; Атхарваведа=атар ваведа=ва
(ваа=оваа) веда; Аура=а ура: аур=аур, таур=таур, таур=т аур=а ур/тур говедо;
Ашвагхоша=а шва гоша/Асвагхоша; Ашмех=аш мех-х=в=г=к; Ашока=а шок а;
Ашрам=аш рам; Аџанта=а џанта- џ=ј=ч=к...;
Баба=баба; баир=ба ир=ил=Ил, б=в; балдахин=бал дахин: бал=вал;
Бали=бали; Бара=бара; Бамјан/Бамијан, б=в; Барата=барат а, б=в; Басак=басак;
Батор=батор, б=п; Бхагал=багал; Бхаскар=ба скар: ва скар (а); Баџуари=баџу ар
и/Баџаур=баџа ур: баџа=баџа ур=ур (тур-аур);
Беас=беас- бел гулаб: беас + л = белас + т = беласт; в=х=г=к; Бела=бела;
Белјан=Велјан; Белуха; Беноа=Веноа; бон-по=бон по: б=в; Бесекуро=бесе куро
„многу помага при женски болести“;
Бодхисатва и Бодхи-гаја; Бодхи сатва, гај-а...; Борах; Борија;Бос=бос...; Бош;
Браман означувал учен: браман=враман=вра ман- вр (вреден) ман (човек);
Браман - н = Брама; Брамапутра=брама путра=пут тра/п утра, у=и; Бранг=бранг,
б=в; Брахмагупта=брама гупта; Брихми=брих ми: х=в=г=к; брокат=б рокат=ракат,
б=в; Бругума=бру гума; Бубу; Буда=буден- се буда м; Бујан; Буренгол=бурен гол;
Бурјати=бур јати, т=д; Бурма=бурма=бурама; Бурхан=бур хан/бург (булг) ан;
Бутан=бутан; Бхагавад=бага (бога) вад: богавад=богават; Бхатачарја=бата чарја;
Бхутанта=бутанта;
Валкирија=вал кирија: Кир=к ир=ил=Ил- в=б, баир=ба (ва) ир; Вамана=в
амана=а мана=мана; Варлаам=вар лаам; Варуни=ва руни; Васака=ва сака;
Ваџрајана-ваџ рајана; Веданта=Ведента; Веди=веди; Вјаса=вјаса; Вјасакунд=вјаса
кунд; Вивекананда=в ивекана (=и векана) нда: в и век (=в ек + т = тек) ананда (=а н
анда); Винаја=винаја; Вишну=вишну; Вишканда=вишка нда=н да- дава вишок
топлина (реуматизам); Виџатанита=виџа танита=та нита: виџа=виѓа...;
Вриндаван=в риндаван=рин даван/ринда ван (аван=а ван);
Гајатри=гаја три; Гаја=гаја; Гандан=г андан=анда н; Ганток=ган ток;
Гаутама=гау тама; Гелугпа=гелу гпа; Гепанг=ге панг=пан г, г=к: ге=Геа, пан=Пан;
Гесер=г есер=езер=езеро- вода; Гелупка=г елупка=е лупка; Геше; Гјоше=г јоше:
још; Гита=гита=г ита; Гоа=го а; Гоби=го би; Гокхура=го кура; Голијат=голијат од
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гол; Гопала=го пала; Готама=гота (Гота) ма; Грива; Гуга=гуга; Гуланча=гуланча;
Гун=гун-а; Гуру кој гура=турка, го тура=тера напред ученикот, па затоа тој бил
учител; Гурки=гурки; Гуга=гута; Гхат=гат;
Даван=даван; Дагон=даг он; Дагчин=даг чин; Дакин=дак ин; Далај=дал ај:
дал=дол, далга...; Далхузи=дал хузи=х узи; Дамијана==дами јана; Дангеро=дан
геро; Даотај=дао тај: дал тај; Дара=дара; Дардистан=дар ди стан: стан=стан,
живеалиште, земја=држава; Дармараџи=дармар аџи: дармар=дар мар; Датура=да
тура; Двина=д вина/дивина...; Деви=деви; Деобан=део бан; деодар=део дар/де одар;
Депанг=де панг; Дерге- област во Тибет: Дерге=дер ге: ге=геа=зеа=зема=земја- во
Пелагонија
град
Дерион;
Дивали=дивал
и;
Диеро=ди
еро;
Дин;
Дионис=дианис=пианис=пианиш;
Доби=доби;
„Доринг- долги
камења“:
л=битолско а р=охридско долинг- н =долиг- и = долг; Дорџо=Дорчо;
Дравиди=драви (=д рави) ди; дукханг=дуканг, дуќан, простор=храм; Дукар=дукар;
Дунбур=дун бур; Дунган=дун ган; Дурга=дур га: дур + кон = кондур га=геа;
Дуту=дут (дит) у, у=и; Дханивантари=дани вантари=в антари + т = Тантари;
Дхар=дар; Дхјана=дјана (Дијана);
Евангелие=е вангел..=ва ангел; Еверест=е верест; Екзол=е к зол; Елефант=е
лев фант=пант=панот-слонот; Еликсир=еликс ир: еликс=хеликс ир, Хелиос=Илиос,
ил=ир, Илија...; Елора=е лор а; Ердени=е рдени; рден=реден/раден/роден...; Е=а:
Ерменија=Арменија=а рмен...рамен итн., м=в равен=Равена;
Ж може да се спореди примерот за гласот ј, ама и г=ж: Гина=Гена=Жена...
Заадот=за адот; Захор, в=х=г=к; Зент, т=д; Зулоага=зуло ага;
Ѕонг; Ѕонги означувал замок: Ѕонги=зонги=замги=замки=замоки=замок и;
Ѕу=ѕу, ѕи=ѕе...ѕе-ѕе или ѕу=су (вода, крај...Сумер=су мер: су мер=море).
Идами=идам и; Инди=инди; Индонезија=индо незија од нес (остров),
спореди со Полинезија=поли нес, Пелопонес=пело (бело) по (по-лу) нес
(нес=гнездо-гнездото е како острово, неси, несто + в =невесто); Иницијација=и
ници..., ц=ч, ничи, н=м, мичи - го пренесе/унапреди во повисока положба (гуру);
Исус=Исис- Исо=Ицо (мое име);
Да не се изуми дека имињата завршувале/завршуваат на и.
Јава=јава; Јован - в = Јоан - о = Јан=Јан; Јак=јак, спореди со Јаков=јак ков,
Брзјак=брз јак...; Јапон=јап он; Јапет=Џафет; Јаркенд=јар кенд=к енд: јар/јарко...,
јарка, ајарка=а јарка=јар ка; Јаси; Јатваги; Јеше- Јоше; Јин=јин, ј=џ...; Јога=ј ога + н
= оган (в-н-т)- јогини=иогини=и огини=о гини (Гина=Гена=Жена); Јосаф=Јосиф;
Бидејќи знакот ј бил латински, а латиницата била македонска од Халкидик=
х алки дик (дик-дик, дикис...), се додава неколку примери: хајвар=х ајвар=ај вар,
в=б, што важи за ајкула=ај кула=кул а...Следи тој да биде и како и, ѝ, ж, ч, џ итн.
Каалбеб=каал беб; Каалда=каал да; Каалдалбала=каал дал бала;
Кавалери=ка ва лери; Каиласанатха=к аил=а ил (Ил) асанатха=а саната, а=о,
соната: сан=сон; Кајлаш=кај лаш, ш=с; Калагија=кала (коло) агија=аги=ажи=аџи...;
Калачакра=кала чакра: кала=коло (тркало) и чакра=чакре. Името Чакре бил/е родот
на мојот дедо, татко на мојот татко- татково семејство. Од чакре се доаѓа до
очакарен. Следи поимот чакре се однесувал на трето око- очи очакарени. За
чакрите пренесувам во моите претходни книги. Тркало за точакар=то (тој)
чакар=чакр=чакра.
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Калдебда=кал дебда=де бда=б’да=бида; Кали=кали; Калки=кал ки;
Калник=калник;
Калидаса=кали
даса=дасадаса
битолско;
Калмикија=калмик...калник, м=н; Калмега=кал мега;
Кама=кама; Камала=ка мала; Камила=ка мила; Кампа, п=б=в; Кангра=к
ангра=а н гра; Кансу=кан су; Канченџанга=канен џанга: канчен - н = канче
џанга=џан га; Кантикери=канти кери: Капилавасту=капила васту: Капила=ка пилакапилар); Каракорум=кара корум; Карахото, х=в...; Карашахар=кара шахар (сахарСахара, песахара=песхара=пескара): шекерот (сахароза) е како песок
(сахар)/Карашахра=кара шахра; караван=ка раван, крава оди раван и равни:
Караванка-латински вака=ва ка; Карма=ка рма=рама=рамка што прима; Карнак- пр.
каранак, Каран: к=г=х=в; Картик=карт ик; Каста=кашта (кушта=куќа...) класа;
Катаклизма=ка та клизма, м=н, клизна; Каталепсија=ка та лепсија и епилепсија=е
пи лепсија; Катраин=катра ин; Катун=Катун...Катин, у=и; Кауталие=кау тали е: ка
у=в тали- талење; Кван=к ван; Кибера=Кивера; Кина=кина; кирик=кирик;
Курчи=курчи; Кхетпапра=к ет папра;
Кашмир=каш мир, спореди со Касписко Море, Кавкас, двојно кас=каш. Во
прилог е и Кашгар=каш гар, кас гар- каса и гари=жари...; Келонг=к елонг - н = елог
=е лог=лож...; Кокатнур=кока тнур=т нур; колона=колон а- колоната е оградена со
колови=колони=колоти- в-н-т; Конфучи=кон фучи; Кончок; Косоги; Кришна;
крокодил=к роко дил: роко=рака на дил=тил; Куинџ...куунџија...; Кулу=кулу;
Кумбум=кум бум; Кун; Курдистан=курди стан: курди=к урди; курган=к урганураган, тој турка: урган=уркан + т = туркан=турк ан; Кутхумпи=кут хум пи;
Кучара=кучара; Кушинагар=куши нагар=на гар; Кхунда=кунда=к унда; Кшатри=к
шатри, ш=с;
Лава=лава/Лава-лав а; Лабран=лаб ран, б=в; Ладак=ладак; Лакшми=лак ш(с)
ми; Лама=лама- лам, а=о: лам + к = ламк- Ламко (в) с ки македонско име и презиме;
Ламерика=л америка- Америго веспучи: Америго=а мери (мери) го (го)
веспучи=вес (вес) пучи (пучи- пуч се подига на пучина); Ландарм=л андарм=ан
дарм=дарам- дарено=добиено...; Лаху; Лахул, в=х=г=к; Ласа=лас а, ласко
презиме...; Лев=лев: лев=лев лев=лав (Лео=лево); леопарди=лео парди; Лепчи=леп
чи (леп печи); Лилавати=лила вати: лила=л ила вати=вати; Лингти=линг ти, г=к;
„Литанг и Батанг“: ли/ба (ва) танг, г=к; логор=ложор=ложар: логор=л огор=о горогори/ гори; Ли...Ло...; Лун; Лунпо=лун по; Лхамо=ламо;
Маитреја=маи треја: Маи=Мај=Маја...Меи=Меико=Мехико; Маја=Маја;
Мане=Мене=Мине=Муне=Моне... ман=човек и мина=човеци (луѓе);
Маланов кој бил лама; „Селото Манали го добил своето име по првиот законодавец
Ману“...„Законодавецот Ману му го дал своето име на Манали“. Тој само го манал
(дал) името. Манасаровар=манас аровар=а ровар. Манасровар=манас ровар; Во
прилог е и Битола Манастир (Монастир)- на ирански човек маж. Ама и MünchenGladbach (Mönchengladbach): Ман=Мон=Мен=Мин едно исто значење.
„Мадхјамика (Среден пат)“. И од Мадхјамика=мадја мика=мика (Микала...):
мадја=маѓа=меѓа, медја=меда до Медитеран=меди теран=теран; Маги=маги;
Малабар=мала бар; Малана=малана: ва-на-та; Малезија=мал (Мала) езија
(азија=Азија); Манди=манди, спореди со Диаманди=диа манди; Следи
мандала=мандала...; Мандалај=мандалај; Маникаран=Мани каран (Каран);
мантри=ман три или мандри=мандри=ман дри=д ри/дери=де ри за со (од) вода;
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Манџи; Манџушра=манџу шра; Маричи, ч=ц=т; Матура=ма тура; Матхура=матура;
Маури, у=в; Маха=маха, х=в=г=к; Махабхара=маха бара; Махадева=маха дева;
Махабхарата=маха (маха=мака=мава) б (ба=ва=ваа=оваа) хара (хора- клупче
народ); Махараџа=махар аџа- махар=макар аџа=хаџа=хаџи; махи: димахи=ди махиантички Македонци. За дообјаснување се Махатма=махат ма и Дармараџи=дармар
аџи: дармар=дар мар; медитација=медит..., меда (Меда)=меѓа, таа е на средина- за
посредување, како што е и со медицината=meditin, т=ц; Мека=мека; Мемшинг=мем
шинг; Менданги=мендан ги: мендан=мен дан; менданзи=мендан з=г=ж; Меру=мер
у;
Месрович=мес
рович;
Миларепа=мила
(а)репа;
Миликан=милик
ан/Миликан=мили кан; Минусинкс=мину синкс: крајно с, според Херодот, кај
Персијци, Јонци и Дорци, а за мене и Бриги- синкс(ки); Миробалана=миро балана;
Мишини=миш ин и: миш-мишка.../Мишими, н=м; Могули=могули/могили;
Монгол=мон гол; Морија; Морулинг=мору линг- г=к; Мукден=мук ден;
Наг=наг; Нагаима=наг а има; Нагар=нагар=наг ар; Нагарџуна=нагар џуна;
Нагите=нагите; Нагчу=наг чу; Намиг=н амиг=а миг; Нан=нан; Нансиганг==нан си
Нарабанчи=нара
банчи=бан
чи
(ти...);
Нарајана=нара
јана;
ганг;
Нарасимха=нарасим..; нарсазни=нар сазни; Нарсинг=нар синг; Неб=неб; Непал=не
пал: непалм=непалам; Нети=нети; Нибелунзи те=нибел унзи те + х = Хунзи те, б=в;
Нигмапа=ниг мапа; Нилакантха=нил акантха=а к антха=анта=Анти; Нилгири=Нил
гири: Нил=н Ил; Нирвана=нир вана; Норбу, б=в: Норбу=нор бу; Норбулинг=нор
булинг - (и) н = булг, л=р, бург;
Омбо=ом бо (во); Оирот=о ирот + в = вирот...; Октај=ок тај: ох тај=тој...;
Орхон=орон=ороно; Орура=ор ура; Очир=очир кој бил Монгол;
Панагите=пан агите; Пандави=Пан дави; Пенчен лама: Панче н, а Белците
правеле именки со в-н-т, Панчев-Панчен-Панчет: Панчево. Пак, Панче бил од богот
Пан, кој бил пастирски бог и шумски демон- Пантелејмон=Панте лејмон=леј мон
(Мон).Ама и господин на полски, чешки и словачки:Пант=Панч,Панта=Панча, ч=џ;
Палампур=палам пур=пир-Пиреј...; Палден=пал ден; Падмасамбхава=пад
масам бава; Палампур=палам пур; Пандави=пан дави; Пандавит=Пан давит=Давид;
пандити=пан дити; Пандит=пан дит=дит; Парашурамаа=пара шурама=шурам ашура ма; Парвати=парвати (првати...); Парура=па ура; Патанкот=па танок;
Патала=Патала=па тал а (тал=тали, тал=дал=далга, тал=дал=дол); Пати=пати;
Пахарите=пахарите; Пелингини=пелин гини; Пенџап=пен (Пена) џап=чап;
плагијат=п лаги=лажи- лагија=лажија + т; Половци; „подземно езеро“ во Потала +
н(а) = потнала=потонала; Потанг=потан г: г=к- ко; Почан=почан; Прахлада=пра
хлада; Прокопиј и Устјуг Велики: Прокоп=про коп, Устјуг=уст југ и
Велики=Велики. Прокопиј пишел за Устиниан=уст ин ан; Пруби=п руби;
Псалми=п сал ми; Пуебло=пу (пи) ебло (евло); Пунорвана=пуно рвана/пунор вана;
Пуран - н = пура, п=б: Пурма=пур ма/п урма=ур ма; Лепра=лебра леп пра (вам)бела како кора на печен леб; Пуриџара=пури џара; пуста=пуста; Пхо=по;
Рабат=р абат, а=о- при работа.И следи сабат=с абат: с=со абат=абат=трошат.
Рабин=робин=роб ин; Равалсар=ра вал сар; Радха (Рада=рада), а радата е
другарка и љубена; Ракшаси=рак шаси; Ракшита=рак шита; Ралпагана=рал пагана;
Рама=рама; Рамана=рама на; Рамајана=рама јана; Рангун=ран гун; Рахлу=ралу;
Раџпути=раџ пути; Раџпутан=раџ путан- раџа путан; Раџесвери=раџ есвери=е
свери=с вери; рептил=реп тил- реп (опаш) на тил; Ригден=риг ден; Ригведа=риг
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веда: риг (говедото рига=ри га=геа- дери=де ри, дере=Дерион) веда=вода;
Ринпоче=рин поче; „Ришии- мудреци, јасновидци. Од нив биле откриени химните
на Ведите“. Па тие биле риши=реши=речи, кои ги рекле=кажале=напишале
химните; Риши; Родезија=родес..., родес=родеш; рододендрон=родо ден дрон=д
рон (дерон=де рон); Рок=рок; роланг=ролан г; рупии=рупии, и со р=л солупи...;
Самаведа=сама веда; Самјаса=сам јаса; Самсара=самсара=сам сара;
Санга=сан га; Санген=сан ген: га/ге =геа; Санта=санта; Сантаракшита=санта рак
(рак-а) шита: сонта рак(а) чита; Санџу=сан џу; Сарнатха=сар натха; Сарнат=сар
нат;
Сатурн=са турн=Turn=турни, турнир, како пантер=пан тер, гуштер=гуш тер;
Свами=с вами; Свастика=с васти ка; „Свјат ! Свјат ! Свјат !“ и
„Свјатослав“=свјат слав=склав=Скавини. А без ј е сват. Следи блискост на
урусвати=ур у сват и- таа била Утринска Ѕвезда која блеска=свети; Свами=свами;
Сведи=с веди; венетско=тн.словенско; Сведска=с ведска=вед с ка=тн.словенско;
Свенска=с венска=венска- венетска; Севда=с евда=е вда=веда=веда, веда=вида;
Сенаридија=сенар ид (ит)...сена рид; Сера=сера=сер а; Серги=сер ги;
Сиа=сиа: Азија=Асиа=а сиа; Сибир=сиб ир, б=в, сив ир (ил); Сивалик=сива
лик (планините): Сива, с=ш, Шива; Сидарта=сид арта=а рта: врта..., ’рт...; Симла
=сим ла; Сингхи=синги; Синкјанг=синк јанг; Сир=Сур: с ир=ур, Ил; Сиким=сики;
Сингхи=синги; Синин=синин=син ин, спореди со Синај од синило- сина=сива, а
таков бил/е синакот=сињакот, н + ј = њ; Синцзјан=син цзјан=тзјан=т зјан=з јан;
Скити=скити; скорпион=с корпи он- сите само на тн.словенски јазик: с=ш;
Соломон=соло мон: соло=сило=си ило, со Ил=Хелиос=Илиос, а мон=манес;
Спити=с пити; Спитуга=спи туга, г=г, г=к; Степа=с тепа: Степан=с тепан;
Ступа бил на тн.словенски јазик, а Субурган на монголски јазик: ступ=стлб=
столб со врв, у=л; Субурган=су бург (Бургас) ан=тн.словенски додаток: р=л, булг;
Султанпур=султан пур: султан фригиски и силтан бригиски, пур пурпур,
пур=пир=фир- Порфирогенет=пор-а (отвор) фиро (пиро) генет (женет);
Сундари=су н дари; Сурендра=сурен дра (дера), с=ш: Суредна- н = суреда; Суџау,
су џау, џ=ч...; Сурбаран=сур баран: сур=су ур; сутра=сутра=су тра;
Та органа. Значи, та (таа) органа=ор гана, оро гана (=Гана=Гена=Жена). Таа
е орган, која дава тонови за оро (хоро), кое игра танец, танко=тенко, во кој се пее.
Следи Орфеј=ор феј=пеј, пеи,поврзан и со Пеиситратос=пеи страт о с: страт=с трат.
Таели- кинески пари: таели=та ели=Хели-ос, Белците талкале кон сонцето.
Тагоре=та горе; Такеучи=таке учи; Талај=талај: тал=дал=дол- во тал талка;
Тамерлин=тамер лин- линее (=лин ка) Линка (Берлин=Бер лин, б=в); Тандава=та
ндава=н дава, надава; Тан=тан; Тангу=танг у , г=к; Танка=танка; Танџелинг=танџе
(Танче) линг - н = лиг; Тагора=та гора, Питагора=пита гора; Тантарист до денес
македонски- Тантар македонско презиме;
Тараната=тарана та; Тара=Тара; Тарантула=тара н тула; Тарови=таро в (в-нт) и: Таро=т аро „хималајските диви кози“- старо аро, Арес=Јарец=прч, до денес
бригиски како што е и јак...; Тартар=тар тар (варвар=вар вар, верверица=вер вер...);
Татар=та тар; Татхагата=та тхата, х=г- тагата; Таши; Ташидинга=таши динга - н =
дига: надинга;

176
Театер=те атер,како Тесалоника=те (та-а) Салоника=сало ник а=женски род.
Ник е никулец=’ркулец, ракул=ракл Херакле=Иракле=Хе(И) ракле-Херкул=хе ркул
=ркулец=’ркулец. Преостанува атер, а во театар се тера атер: ветер=в етер=е тер а.
Темуџин=тему џин: тему=тем у: тем=теме, Темени, тема=област, под човек
со свое теме, снажен ман= џин; Терафим да „насочува психичка енергија“- да тера
(теравим=терав/терам); Тјан=т (те=та=таа, тој) јан; Тјанцзин=тјан цзин=т зин;
Тибет=тивет; Тијана=Тија на; Тингри=тин гри: Тинка=тин ка; тиркиз=тиркис=тирк
ис: Тир к; Титај=титај: Титан;
Тода=Тоде; Торгути=тор гути; „Трилоканатха- Богот на Трите света“: три
локаната...; Тоин; Тохари=тохари, х=к; трагедија која остава трага; Тримурти=три
мурти- триада=три ада; Трипитака=три питака; Трипура=три пура; Туркмен=турк
мен; Туркестан=турке стан; Турфан=тур фан=пан: тур=т ур; Тхава=тава; Тхакур=та
кур; Тхата=тата;
Удод=у дод; Ујгури=уј гури: у=в, ј=и; Ујмон=уј мон=Мон; „Улан Даван“:
Улав-улан-улат даван=даван/у лав даван; Улан=у лан; Упанишади=у пан и шади,
ш=с; Урал=у рал; Урга=у рга; ураган=у раган=рган + т = трган; Урусвати=у рус
вати/урус (урис=уриш=јуриш) вати/уру свати..., в=б=ф; Устјуг=уст југ; Ушаси
(Ушас)...ш=ж;
Фалга=фал га: фал (пал=дал) га (геа)/фалга=далга- „Реката Фалга да
пресуши“/фалга + (а)н = фаланга=паланга, г=к; Фан=Пан; Фиранг=Пиран г;
фламен=пламен;
Фреска=преска, таа е преска=пресна, изгледа свежа, како жива, што важи за
мозаик=мазаик=мазаих, јас мазаих- мазано=мачкано како со боја...;
Хамават=х ама ват; Хамболт=х ам болт; Хами=х ами; Хамта=хамта=хам та:
ва-на-та; Хазари; Хауел=хавел=х авел=а вел; Хималаи=х имала и; Хинајана=х ина
јана: х=в=г=к; Хома=х ома; Хорда=х орда, х=к, хорда=корда=крда; Хорга=х орга +
н(а) органа. Та (таа) органа; Хорите=х орите (хори=ори + т = орит): да се орит;
Хорпа, х=к; Хотан=х отан; Хото=х ото; Хуан=х уан=ван; Хувер=Кубер, х=к, в=б;
Хун=хун и; Да не се изуми дека Монголите во зборовите го внесувале нивниот
масовен глас х.
Цајдам=цај дам, ц=т...; Цанјан=цан јан; Цампо - м (н) = цапо (цап-цапнал и
се удавил); Цанга=ц анга=а нга, ц=т; Цејлон=цеј лон (Лондон=лон донМакедон=маке дон: Дон); Цибиков=ци биков, б=в, ц=т; Цин; Цонкапа=цон
капа/Цонхава: х=к, б=в, б=п- леб/леп;
Чан=чан; Чанданг=чан данг; Чандрагупта=чандра гупта: чандра - н = чадра,
ч=т, та дра; Чамба=чам ба (ва); Чантанг=чанта н(а) г=х=в; „Чарура, Парура,
Орура“: чар-пар-ор ура. Следи Бхатчарја од чар до чарја; Чемпа; Ченрези= че н
рези: че=те (та=таа)- извезен=изрезан; Чатима=чати м а;
Чинтамани буквало било „Камен што мисли“. Бидејќи поимите се правеле
со в-н-т, без н е само Читамани=чита мани. Значи, човек кој чита (мисли); Чад=чад;
Чортен=чор тен; Чота=чота; Чохан; Чуд=чуд-о; Чумба=чум ба (ва): чум-чумачумава; Чунагрен=чуна грен; Чута=чута;
Шадпе=шад пе; Шакјамуни=шакја (шака=шака) муни (мун=мин=Минос);
Шаман=ша ман: са Ман- шам (сам) Ман; Шамбала=шам бала- ш=с, б=в;
Шамуни=ша муни, ш=с; Шан=Шане; Шангај=шан гај; Шекар=шек ар: шек=сек,
секар- секира...; Шерпаси=шер (Шеро) паси; Шива=Сива; Шигадзе=ши гад зе;
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Шкорпија=ш корпија- со корпа=крпа=црпа, со корпа се црпи вода на река...;
Шринагар=шри нагар: шри=шари=шири=шури...;
Џагдиш=џаг диш, ш=с- (џагор=џаг ор диши/диси); Џамазан џама занспореди џамадан=џама дан; Џамби=џам би; Џамлу=џам лу, у=и; Џангида=џан гидаденес џанам=џан ам; Џапо, џ=ч; Џигиндар=џигин дар: џигин=џиг ин; Џингис=џин
гис; џунгли=џун (џин) гли;
Бидејќи Белците го употребувале темниот вокал,а во наведените зборови тој
не е забележан,можностите за слични и други значења се огромни.Дека темниот вокал се употребувал, тој се забележува и денес кај Македонците во Пакистан. Бидејќи тие се Бриги, а во Македонија имало повеќе говори, можности се многубројни.
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44. "Aleksandar Makedonski na Rufus- falsifikat", strani 311, 04.10.2010.
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010.
NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da se najdat na internet:
www.Brigien.com. Ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e navedena vo Ilijada po-kraj Crna Reka, vo
Demir Hisar, me|u selata Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... i 45 na
makedonski jazik. A i ovaa 46-ta kniga e vnesena vo internet.
Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se odnesuvaat za moeto li-kvidirawe i
gubewe pravo na vrabotuvawe od 20.05.1991. Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni-~ija pomo{. Site navodi
vo tie devet dokumenti se objaveni vo moite knigi i toa na krajot na knigite kako dodatok.Bidej}i jas ne bev
mo}en da se spravam so samovolnicite i silexii-te vo dr`avava, mene mi preostana svojot gnev za moeto
uni{tuvawe da go vnesam vo knigite. Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto
zemjodelstvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, samovolnici, silexii...Sledi samo za
pe~a-tewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 evra... Slednite knigi se pe~ateni kompju-terski, vo
mal tira`, so tro{ok okolu 100 evra. Nekolku pati poku{av da dobijam sredstva od Ministerstvoto za
kultura, za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`-ba na neprijateli na makedonska
Makedonija i makedonskite Makedonci bev nepodoben...
Koga po~nav da se bavam i so istorija i so biolo{ki metodi, mojata nepodobnost i vo istorijata se
odrazi. Iako samo jas imav pi{eno za `ivotot na Makedonecot Georg Ka-striotis, a Albancite kako
falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo
~est na tn.Skenderbeg, mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da bidam
proglasen i za "laik".
Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 bea vrateni nazad, od pod broj 39
pove}e ne gi ispra}am.So niv ne se slo`uvam, nikoga{ nemalo narod Sloveni.
Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat doktorat do tn.prof.
Ovoj veterinaren lekar so svoite kolegi veterinari od Veterinarniot institut se nositeli na zloto,
koga tie si dozvoluvale vo dr`avava da se uvezuvaat bolni od leumemija (leukoza) kravi i junici, na zemjite
im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme
bez kravi-do denes sé u{te kupuvamе.
Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 vek, vo nea nema re-onizacijareon najdobr za govedarstvo bila/e бitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.
Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na konkursi na Zemjodelski i
Veterinaren fakultet, so Institutot za sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {ko-la, Biotehni~ki
fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo poradi mene gi ra-sturale konkursite ili si izbiraa
interni lica,so neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven samostoen trud, nitu kniga.
I pa zatoa nie rabotime kako vo 19 vek.
Barav da mi se izleze vo presret, kako da dobijam sredstva za pe~atewe- samo odbien.
Pak,na makedonski avtori im se pe~atat knigi duri na angliski- sami se zakopuvame.
Avtorite {to posvetuvale svoi knigi na NUB "Sv. Kliment Ohridski" vo Skopje i Bitola dobivale
pofalnici. Me|utoa, ova za mene ne va`i. Duri vo Bitola moite knigi si-te ne se vneseni vo komjuterskiot
sistem, za tie da ne im bidat dostapni na ~itatelite- o~i-gledna moja nepodobnost. Tokmu zatoa do
Direktorot na Bibliotekata na 05.05.2010 mu is-prativ prepora~ano pismo- dosega bez negov odgovor.
Direktorot bil samo edno: SLOVEN.
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Site knigi se isprateni do MANU, a bez poslednite knigi i do Institutot za naci-onalna istorijaSkopje. Nikoj ne se javi, duri Institutot niv gi vrati- bile SLOVENI.
Na Ambasadata na R.Srbija i isprativ samo edna moja kniga: "Srbite ne bile Slo-veni tuku Tribali,
Trakijci". Taa se javi so predmet Broj: sl/2010 od 10.03.2010 i pobara do-polnitelno u{te dve knigi i CD od
knigata, a i so blagodarnost. Tie do nea bea i isprateni.
Koga vladeele bugara{ite na Lup~o Georgievski vo bibliotekite... se sakalo da se uni{tat knigite
koi govorele za posebnosta na nas Makedoncite, oti bez Sloveni nema Bu-gari, Srbi, Grci... Pa dali nekoi ili
site moi knigi se uni{teni... ne mi e poznato.
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