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1. Какво представлява моделът за Четирите съвета, да-
ден от Учителя през 1921 г., от социална гледна точка?

Синархично устройство на общество от хора. 
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2. Що е синархично обществено устройство?

Съвластие на четири самоуправляващи се съобще-
ства – съсловия, касти, класи. 
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3. Какъв е окултният първообраз на синархията?

Синархичната Верига на Божествената любов 
– окултни ученици, Ангели, Архангели, Начала и 
Христос.

ИЗВОД: Синархията е обществен организъм, устроен по 
законите на космичната йерархичност.



Учителя. Четирите съвета, 21 август 1921. Мировата Любов, ИК Бяло Братство 2008, София 
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4. Кой модел за обществено устройство е алтернатива на 
синархичния?

Съвременното институционално държавно устрой-
ство – учреждения, разпореждащи конкретни сфери 
на обществения живот чрез административен апа-
рат.



8

5. Какъв е водещият принцип на институционалното дър-
жавно устройство?

Централизиран политически контрол върху про-
изводството и капитала, независимо от религия и 
култура.
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6. Кое е главното различие между синархичното и инсти-
туционалното устройство на обществото?

Синархичното устройство провежда импулси на 
Светлите същества от Бялото Братство и Хрис-
тос; институционалното устройство провежда по-
литически интереси на индустриални и/или финан-
сови корпорации. 

ИЗВОД: Окултните общества изначално са синархично 
устроени, иначе не биха били способни да провеждат 

окултен живот.
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7. По какво съвременното институционално държавно ус-
тройство прилича на синархичното?

Държавата обособява и поддържа четири сфери на 
обществен живот (стопански, правен, културен и 
религиозен), но всички са контролирани от законо-
дателство и политика, подчинени на производстве-
но-парични взаимоотношения.

ИЗВОД: Съвременната държава имитира синархичност, но 
всъщност е дълбоко антисоциална, защото унищожава 

правото на всяка отделна обществена сфера да се 
самоорганизира и самоуправлява.
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8. С какво съвременното институционално държавно ус-
тройство възпрепятства духовното развитие на от-
делния индивид и човечеството?

Внушава глобален материалистичен светоглед, със-
тавен само от предметно-сетивни и парични цен-
ности, постижими единствено под покровителство-
то на вездесъщата политическа държавност.

ИЗВОД: Държавният обществен живот отклонява човека 
от окултната му природа, подтиска индивидуалните 

познавателни сили на душата, насочвайки ги към 
фалшиво общочовешко материално благоденствие.
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9. Синархично ли е устройството на Православната църква?

Трите степени на свещенослужение (дякон, презви-
тер, епископ) са замислени по модел на небесните 
йерархии (Ангели, Архангели, Начала), но разделяйки 
сетивното познание от свръхсетивната догматика, 
Църквата обявява окултните науки за ерес.
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10. Къде е мястото на синархичното устройство днес?

Само във вътрешния обществен живот на окултни-
те общности/школи.
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11. Кои са главните цели на синархичното устройство на 
окултните общности?

Да осигурят реален окултен живот на връзки с Не-
видимия свят и да служат като модел за бъдещо си-
нархично преустройство на гражданското/светско-
то общество. 
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12. Могат ли да съжителстват синархичното устрой-
ство на окултните общности и институционалното 
устройство на държавата?

Двете обществени устройства могат да съществу-
ват и функционират успоредно и независимо, макар 
и с различни духовни импулси.
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13. Съвместими ли са синархичното устройство на окулт-
ните общности и институционалното устройство на 
държавата?

Синархичният обществен живот е несъвместим с 
политическия и смесването им провежда в окултни-
те общности разрушителни демонични импулси.

ИЗВОД: Окултният ученик, като член на синархичен 
обществен организъм, не трябва да участва в 

държавно-политически дейности.
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14. Синархично ли е общественото устройство на общ-
ността Бяло Братство?

До заминаването на Учителя (1944 г.) – частично (в 
селището „Изгрев”); от 1990/95 г. е институция, кон-
тролирана от държавата по Закона за вероизповеда-
нията.
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15. Защо общността Бяло Братство не е окултно обще-
ство?

Не е организирана като четиричленен обществен 
организъм, съставен от самоуправляващи се съоб-
щества. 
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16. На какво най-силно съответства четиричленният об-
ществен организъм?

На устройството на човешкото физическо тяло – 
(1) крака/корем, (2) гръден кош, (3) рамене/ръце и  
(4) глава. 



Съвет на духовния живот

Съвет на примирителите

Съвет на физическия труд

Съвет на просветата
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17. На какво най-силно съответства днешното обществе-
но устройство на общността Бяло Братство?

Копие в миниатюр на държавното устройство: Кон-
ституция/Устав, Народно събрание/Общо събрание, 
Министерски съвет/Управителен съвет, постоян-
ни/временни комисии и т.н.
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18. Каква е разликата в устройствената последовател-
ност на синархията и на държавната институционал-
ност?

За основа на синархията се приема наличието на 
обработваема земя със стопанска задруга (съобще-
ство на физическия труд), т.е. устройването тръг-
ва от природата и индивидуалните душевни сили, 
вървейки „от долу нагоре”.

ИЗВОД:  Изграждането на синархично устроени братски 
общности може да започне само от отделните 

териториални структури, притежаващи собствена 
стопанска земя.
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18. Каква е разликата в устройствената последовател-
ност на синархията и на държавната институционал-
ност?

Обратно – за основа на държавата се приемат зако-
нодателството и администрациите, контролиращи 
обществените процеси, т.е. устройването тръгва 
от политиката, вървейки „от горе надолу”. 
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19. Защо се предлага понятието съвет да се замени 
с понятието съобщество?

С развитието на българския език смисловото съ-
държание на съвет е обществено учреждение, а на 
съобщество е сдружение на хора със сходни идеи и де-
ятелност.
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ИЗВОД: Всяко съобщество се самоорганизира 
естествено и спонтанно, а не се избира или 

назначава.

20. Как се сформира териториално всяко едно от четири-
те съобщества?

Чрез размишление, съзерцание и медитация всеки 
брат/сестра самоопределя принадлежността си към 
конкретно съобщество според индивидуалните си 
дарби, способности, астрологични аспекти, образо-
вание, професия и др.; допълнително принадлежнос-
тта му може да бъде припозната от събратята му 
чрез медитативно/молитвено събрание.
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21. Дали определено съобщество е само сбор от хора на оп-
ределено място?

Всяко съобщество в синархичния организъм е по-ско-
ро обособена и характерна деятелност или длъж-
ност – (1) стопанска, (2) законотворческа, (3) про-
светна и (4) богослужебна.

ИЗВОД: Всяко отделно съобщество е сбор от специфични 
функции, а не сбор от хора, поради което един човек 

може да работи в повече от едно съобщество.
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22. Какви са взаимоотношенията между съобществата?

Всяко съобщество функционира в независима и само-
управляваща се сфера, без да упражнява с дейност-
та и интересите си ръководство или контрол над 
функциите на останалите съобщества.

ИЗВОД: Синархичното устройство е обществен организъм 
от четири автономни съобщества.
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23. Кои са специфичните дейности на съобществото на 
физическия труд?

Отношенията на човека към земята с всички сто-
пански аспекти на производство, стокооборот, 
потребление и паричните им съответствия – без-
платен труд, свободен достъп до средствата на 
производство, самостоятелно управление на капи-
тала, производство на стоки (стойност/принадена 
стойност), размяна/потребление на стоки, комуни 
(асоциации), кухни/приюти за бедни и др.
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24. Заплаща ли се трудът в съобществото на физическия 
труд?

За разлика от стоката, трудът няма стопанска 
стойност и не може да бъде заплащан като стока.



30

25. Кои са специфичните дейности на съобществото на 
духовния живот?

Дейности, свързани със свръхсетивното познание, 
отношението към духовните светове и Светли-
те невидими същества – молитвени/медитативни/
школски събрания, събори, окултни лечебни практи-
ки и др.
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26. Кои са специфичните дейности на примирителното 
съобщество?

Формулиране на методи и дейности, свързани с меж-
дучовешките отношения и нормите на придържа-
не към тях – човешко достойнство, примиряване, 
частна собственост, десятък, подпомагащи фондо-
ве, кръгооборот на средства за производство, отно-
шение към държава и политика/партийност и др.
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27. Дали примирителното съобщество се занимава с юри-
дическо легитимиране пред държавни институции и с 
движение на капитали?

Братските общности се представляват официално 
пред държавата от личност(и), посочена(и) измежду 
примирителното съобщество; последното посоч-
ва само пътя за прехвърляне на капитали, а не как и 
къде даден капитал да бъде включван в материално-
то или интелектуалното производство.
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28. Кои са специфичните дейности на просветното съоб-
щество?

Свързани с изграждане на окултен светоглед за ви-
димите и невидимите светове чрез образование, на-
ука и изкуства – научни изследвания и форуми, учи-
лища, книгоиздаване, изобразителни и пластични 
изкуства, литература, музика и др. 
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29. Пето съобщество ли е т.нар. Съвет на хармонията?

В окултната християнска традиция това е всеоб-
щочовешкото, което изключва всякакво господство, 
т.е. съобщество на човечеството.
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30. Какви са юридическите условия за синархично устрой-
ство на братските общности по места?

Два варианта: 1. Промяна на сегашния устав на Об-
щество Бяло Братство – България, гарантираща 
пълна юридическа, стопанска и финансова самостоя-
телност на териториалните братски общности;  
2. Пререгистриране на всяка териториална братска 
общност като самостоятелна асоциация.
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31. Териториалното синархично устройство нарушава ли 
духовното единство на българското Бяло Братство?

Различните териториално устроени съобщества 
контактуват помежду си чрез дейности в специфич-
ната си сфера и така осъществяват реално единен 
четиричленен организъм на национално ниво.
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32. Как участват в синархичното устройство братя/сестри 
от селища, в които няма условия за четиричленна орга-
низация (малък брой, липса на стопанска земя или др.)?

След самоопределяне се присъединяват към дей-
ност(и) на териториално най-близката братска общ-
ност с вече формирана четиричленна организация.
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33. Досега правени ли са опити за териториално синархич-
но устройство на братски общности?

Комуните в Ачларе (1922), Русе (1923), Арбанаси (1922) 
и „Изгрева” (1927) са първите модели за синархично 
устройство върху стопанска основа.
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Учителя

Не мислете, че това организиране ние сега го създа-
ваме – то е вложено в нас.




