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„АСАВИТА, Божествена песен“ (написана през
1927, публикувана през 1935), е мистична поема от
известната братска поетеса Олга Славчева (18951967), една от изявените ученички на Учителя Беинса
Дуно (Петър Дънов). В тази новаторска по своя замисъл и съдържание творба, чиято цел е да отвори път
към небесата, авторката описва необикновеното духовно пътешествие на лирическата си героиня Хелмира, с която се идентифицира, до Слънцето и обратно. Водачката ù от невидимия свят, Асавита, с
благословението на Учителя, я развежда из различни
планетни сфери (Луна, Венера, Меркурий), които са
представени като междинни спирки, всяка на своето
еволюционно стъпало и съответно със специфични
условия за живот и проява. Там Хелмира-човешката
душа и Асавита-Божествената душа като символична двойка се срещат и разговарят с различно напреднали души, оставили диря в човешката история.
На Слънцето, център на най-високата култура в
Слънчевата система, те ще приемат най-висшите
откровения и послания, които ще донесат на Земята.
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Пролог
Заспах във страшната онази нощ,
Когато рекох: „Веч да не осъмна!
Защо ли, Боже, да живея ощ?
О, вечен мрак, покрий съдба ми тъмна!
И страшний ден на моето рождение.
Кога прокоба1 зла над мене гръмна.“
За сетен път изказах аз моление
И плаках на възглавие горчиво;
Душа ми пълна бe със огорчение.
Заспи навеки, ти сърце бурливо2
И спрете сълзи от очи ми вече!
Аз пих до дъно чашата горчива.
Жестока орис ме на скръб обрече.
Възходний път самичка съм поела
На помощ мен се никой не притече,
И само скръб до днеска съм видяла,
Страдания за тялото и за душата –
Безбройни мъки само съм приела.
1
2

Прокоба – съдба, предопределеност.
Бурлив – поет. за време – през което бушува буря; бурен.
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Като че ли излишна на земята
Родих се аз. Но стига вече, нека
Смъртта да ме избави от теглата!
Ей тръгвам веч в подземната пътека...

— — —
Но в този миг просветна в тъмнината,
Огрея слънце в мойта бедна стая,
Затрепкаха лъчи на светлината.
Като че в миг намерих се във рая.
И ей пред мен видение светливо,
Което аз се мъчех да позная.
И в туй лице неземно и красиво
Познах жена – лице на ангел нежни,
Разливащо лъчи – сияние живо.
Облечена в одежди белоснежни.
Криле могъщи трепкаха от Нея,
Достигащи до небеса безбрежни.
Пристъпи Тя пред мен и се засмея:
Познаваш ли Ме, Аз съм Асавита1?
При тебе ида, радост да ти влея.
1

Асавита представлява Божествената Душа
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От днеска ти под Моя си защита,
Със ново име: казваш се Хелмира!
От днеска вече ставаш ти честита.
Ела със Мен да литнем из ефира,
Задружно да изпеем нова песен.
Да екне гръмко твойта спяща лира1.
Ще дойдеш с Мене в светлий мир чудесен,
Да видиш ти надземните светила
По свода син разсеян и небесен,
О, ти душа, преогорчена, мила!“

— — —
Във тоз миг ме Тя преобразява:
С одежда бяла и крила могъщи,
И лира златна у ръце ми дава.
И станах аз ефирна – ангел същий.
Приближи Тя и ме помилва нежно
На свойта гръд кат майка ме прегръща
На дрехата си чиста, белоснежна.
И ето ний свободни и щастливи
Политнахме в пространството безбрежно.
1

Тук лирата символизира вдъхновението за поезия и творчество.
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Омайна нощ, светяща и красива!
Летиме ний нагоре от Земята
И звезден свод над нази се разкрива.
Молитва тиха шепнат ми устата:
„Учителю, води ни ти нагоре,
От всяко зло пази ни ти душата!
Чрез Теб за нази нека се отвори
Небето. Пропуск сигурен бъди ни!
Ако прегради срещнем из простора,
Кога летим нагоре в свода сини“.
И глас в сърцето ми отвърна благо:
„Със вас ще съм през всичкитe години,
Духът на Бога нека ви помага!“

— — —
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Към Слънцето летиме ний безспирно,
На гости скоро ще му бъдем ние.
Пътуваме в пространството ефирно.
Пътека светла се пред нази вие.
Ще се отбием първо на Луната,
Лице си вечно що от нази крие.
И ей натамо носят ни крилата!
А вой и писък чувам да долита
Със вятъра, донесен от Земята.
Притиснах се за миг към Асавита
И ужас пак изпълни ми душата.
Усети Тя, но нищо не попита,
А ощ по-крепко стисна ми ръката.

— — —
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Пътешествие
до Луната
И колкото по-горе ний летиме
Към Месечината и близо сме до нея,
От студ едвам ръцете си държиме.
Но нищичко да кажех аз не смея –
Аз вярвам, вярвам в тоя Дух прекрасен!
И тази вяpa ми сърцето сгрея.
Какъв е студ, какъв е мрак ужасен!
Без Асавита тук щях да погина
И пътя невъзможен и опасен.
И мъртва тук ще падна и почина
На тази първа гара в небесата;
На таз планета в мрачната родина.
Но ето вече стигаме Луната,
Нагазваме по ледната ѝ сфера1.
Тя чудно е красива от Земята,

1

Всяка планета има своя сфера. Така космосът представлява сфера на
всяка планета, която е обхваната в сферата на следващата на принципа
на матрьошките.
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Но тук не можех нигде да намеря
Цветец, гора, реки или морета.
И още там се мъчех да разбера,
Каква тя роля има на небето,
Какви са тия чудеса природни,
Защо тя крие си от нас лицето1?
Какви са тия циркуси безводни,
Долини мрачни, глухи и безлюдни
И тез пустини ледни, неизбродни,
И тез тунели под земята чудни?
Тогава ми продума Асавита:
„Въпросите ти, вярно, че са трудни,
Но отговор ще чуе, който пита.
Това аз друг път тебе ще разкажа.
Сега за тебе тайната е скрита
И нищо тук не искам да ти кажа.“

— — —
И полетяхме пак из мрачината.
Но в миг пред нас човеци неколцина,
Явиха се внезапно от Луната.
1

Времето, за което Луната се завърта около оста си точно съвпада с
времето, за което прави една обиколка около Земята. Затова винаги
виждаме една и съща нейна половина.
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Но кой не знае Лютер1 и Калвина2
И Цвинглий3 с тях? Пристъпиха учтиво,
Като стопани в своята родина.
И Лютер първи ни запита живо.
Той мислеше, че търсиме спасение
На тяхната планета пуста, дива4.
Но, отговори Тя: „За съжаление!
Спасение не дирим ние тука,
Към Слънцето е нашето летение.
Ний търсиме изкуство и наука.
Към Истината вечна се стремиме
И вярваме във нашата сполука!
И затова в небесний мир летиме –
Велики тайни нови да открием
И от преградите се не боиме.

1

Ма̀ртин Лутер (1483-1546) е немски духовник и теолог, който поставя
началото на протестантската Реформация.
2
Жан Калвин (1509-1564) е френски теолог, представител на християнската Реформация, основател на калвинизма.
3
Улрих Цвингли (1484 -1531) е швейцарски реформатор. За разлика от
Мартин Лутер се стреми да даде по-рационално обяснение на някои
християнски обреди.
4
Това е символ на търсещата душа, която първо минава през протестантството като църква и според нивото си на съзнание остава или
продължава напред към „Слънцето-Учителя“ .
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От Извор жив вода сами си пием –
В сърце ни разумът като говори.
Религии други не желаем ние.
Че Бог кога човеку проговори
В душата му яви се и погледна.
А църквите измислиха ги хора.
Te напаст грозна са и само вредна;
До днес смразяват людете в живота
И нужда са от всичко най-последна.
Създадоха те не една Голгота.“
Тогава Калвин каза със смирение:
„Великото в живота – е доброто,
Говорихме ний доста за спасение,
Но тоз „спасен“ какво ще чини вече?
Не му ли трябва работа, учение?
Човекът сам съдбата си предрече.
Сърце той има, ум, той има воля.
Работникът – отива надалече,
Играй в света красиво свойта роля.
Обича Бога, Кой живот му дава
И тайно във сърцето му се моли.“

14

А Цвинглий каза: „Във Лунната държава
Говори се безспир за обновление;
И в наший свят „зора се зазорява.“
И Асавита каза с уважение:
„О, радвам се на вашата просвета
И в земний свят лозунгът тоз решен е.
Но сбогом веч на вашата планета!
Че наший път нагор определен е.
Напускаме Луната ви огрята
От слънчевото нежно осветление.“

— — —
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Пътешествие
до Венера
Да идем на Венера с Тебе ние,
Неземна моя, светла Асавита!
Към нея вече пътя ни се вие.
Далече, доле е Земята скрита,
С ръждивий цвят1, в простора се тъмнee,
Със облаци отвсякъде обвита.
Едвам, едвам окото ми съзря я
Земята горка – моята родина,
Със бягаща Луна около нея.
Каква прекрасна, хубава картина!
Но там безбройни същества страдаят!
И болка пак в душата ми премина!
Човеци горко чувам да ридаят;
Безпомощни, без вяра и надежда!
За „Тихий Глас“ в сърцата си не знаят.
И никой към звездите не поглежда.
1

Всъщност днес знаем, че цветът на Земята, гледан от Космоса е син,
затова я наричат и Синята планета.
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— — —
„Но чуй, Хелмира, в твоята родина
Изгрея Слънце, блесна живо слово.
Гласът му чуха люде не малцина.
То Същото е – слънцето Христово,
Но още по-велики му лъчите. –
Евангелие дълбоко и по-ново.
Наука жива дава за душите
И сила чудна и живот и знание,–
И светлина по-ярка за очите.
Учителят ви той богоизбран е.“
„Но Асавита моя, дружке мила,
Сега си спомням своите страдания;
Едничък Той до днес ми даде сила
Във земний ад да мога да живея,
Откакто доле съм се аз родила.
И само Нему да повярвам смея?
Той най-добър показва път към Бога!
И Той на лирата научи ме да пея,
От него сал да взема пример мога.

— — —
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Венера златна смей се отдалече.
При тебе идем, светла хубавице!
Че твоят чуден блясък ни привлече.
При тебе, дивна, ярка Вечернице,
Като брилянт що грееш при звездитe,
Пред Слънцето пък идеш кат Зорница.
И все си мила, скъпа за очите.
И радост даваш сладка за сърцето.
Велика тайна е у тебе скрита.
Възпели са те всичкитe поети!
Води ме Ти, да идем на Венера –
При най-красивата звезда в небето!
От там цветя аз искам да намеря
Венецът си безсмъртен да окича.
От чудните градини на Аврора1
Венера светла кой ли не обича,
И кой човек не люби красотата,
И кой след нея не лудей, не тича!
Дали е тя в мъжа или в жената.

— — —
1

Аврора е древноримска богиня на зората. Съответства на древногръцката богиня Еос.
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О, лъх уханен, въздух, благодатен!
Към нея лудо ми летежа бяга
И трепет в мен се ражда непонятен.
Разлива се в душа ми сладка нега1.
Летиме вече ний към нея живо
Аурата ѝ светла ни досяга.
Картина чудна се пред нас разкрива.
И ето твърд опират ни нозете,
Нагазваме в планетата красива.
Реките тук са розови2, полето,
Цветята, листете дори в гората
И изворитe също и морето.
И розова що газехме тревата.
Навред лъчи такива се разлели
И капкитe блестящи на росата…
Все този цвят по всичките предели.
А въздухът вълна благоуханна,
Като че бе с парфюм надъхан цели,
И дишахме ний таз въздушна манна.
Какъв живот разлива се тук нежни,
Какъв възторг във тая утрин ранна!
1
2

Нега – доволство, блаженство, нежност.
Розовото е цветът на Венера – символ на Любовта.
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Във тия светли пурпури безбрежни,
Във тез градини росни необятни,
И този мир в душите безметежни!
И тази музика навред приятна:
От птичкитe с крилца на свежи рози,
От песента на Лирата ми златна,
От облаче, що лекичко се вози.
Като че тук Парнаса1 е в небето –
На богове омайните чертози,
Отечество на всичките поети.

— — —
Ей слизаме по китните долини
На таз планета чудна из простора.
Навлизаме из росните градини;
Не сещаме досада, ни умора.
Но веч към нази музика се лее
Долитат стъпки на безбройни хора.
1

Парнас е планина изградена от варовикови скали в ном Фокида, Централна Гърция, която се извисява над Делфи,. Според гръцката митология, тази планина била свещената планина на Аполон и нимфите наяди Кориция, Клеодора и Мелайна, а също и дом на музите. В подножието на Парнас е разположен прочутият Делфийски оракул. През втората половина на ХIХ век във Франция се ражда прочутата поетична
Парнаска школа, която провъзгласява теорията за чистото изкуство,
като издига в култ формата.
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Венерин хор започва веч да пее,
Наблизо е, посрещат ни със радост
Народ прекрасен се яви, изгрея.
Трептят лица им във безсмъртна младост.
Тела им стройни, бодри и красиви.
А говора им музика и сладост,
Възторг неземен във душата влива.
Лицата им по-хубави и мили,
Игриви, нежни, радостни и живи,
Излъчващи хармония и сили,
От тез, що даде нявга Рафаело1
И Микеланжело2 що са родили.
И никой, никой, заявявам смело
Нито в да Винчи3! Рембранда4, Рубенса5
Не сме видели образи и тяло,
1

Рафаело Санцио да Урбино (1483-1520) е италиански художник и архитект от Флорентинската школа
2
Микеланджело ди Лудовико Буонароти Симони (1475-1564), известен
още само като Микеланджело, е италиански ренесансов скулптор, художник, поет и архитект, представител на Флорентинската школа.
3
Леонардо да Винчи (1452-1519) е знаменит италиански архитект,
изобретател, инженер, скулптор и художник от епохата на Ренесанса.
4
Рембранд Харменсон ван Рейн (1606-1669) е холандски художник и
гравьор, смятан за един от най-великите в историята на европейското
изкуство.
5
Петер Паул Рубенс (1577-1640) е фламандски художник от епохата на
Барока.
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Така прекрасни нито в декаданса1.

— — —
Обгражда ни венец от светли люде;
Поклонихме се ний със Асавита.
Te всички ни разглеждаха в почуда:
„Каква е двойка тук дошла честита?“
И както вятър свежда горски клони,
Така пред нас Венерината свита
С одежди тънки, с бисерни колани
И със лъчисто на глава сияние
Наведе се във прелестни поклони.
Обгражда ни струя благоуханна.
И ей пред нас излезнаха двамина,
Навярно първи в свитата избрани.
Познах ги мигом: в земната родина
Певци тe бяха дивни за душата.
Единия – родила е рускиня.

1

Декаданс (от латински decadentia — упадък) е общо наименование на
кризисно явление в европейската култура през втората половина на
XIX и началото на XX в.
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О, Пушкин1 мил, творец на красотата!
На твойтe песни нигде няма равни.
Благословена да ти е ръката,
Що творби нам написа богоравни!
Обичам да чета стиха ти живий.
Любимец мой поет си ти отдавна.
И тоз славянин милий и красивий,
Пристъпи и прегърна ни сърдечно;
С целувки братски ми лице покрива.
О, този миг ще си припомням вечно!
Той каза ми: „Учи се и напредвай,
Чети поезия само безупречна!
С велики автори дружи, беседвай.
Така успява този, кой се учи.
Върви към съвършенство, него следвай!
Радивият2 в живота ще сполучи.“

— — —

1

Александър Сергеевич Пушкин (1799-1837) е руски поет и белетрист.
Още приживе той си създава репутацията на най-значимия руски национален поет
2
От радивый (рус.) – усърден, старателен.
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Английска лейди – другия родила.
О, Байрон1 дивни, светлий, лъчезарни!
Теб вечна слава е чело покрила.
Мнозина още са ти благодарни,
За твоите безчислени творения.
Що даде ни, поете светлодарни.
„Ти будиш в нас възвишени копнения.
С „Корсарът“ твой, „Невеста Абидоска“2,
Ти пълниш ни душата с вдъхновение,—
Достоен син на расата Саксонска3.

— — —
Английский лорд поклони се пред мене,
Очитe му блесгяха в пламък чуден,
Пред нази той застана с уважение.
Тя спре над него погледа си буден
И го запита: „Що от мен желаеш?
Какво вълнува твоят дух отруден?
1

Джордж Гордън Байрон(1788-1824), по-известен като Лорд Байрон, е
британски поет, водещо перо на английския романтизъм.
2
Корсар“ (1814) и „Абидоската невеста“ (1813) са две от четирите ориенталски приказки (другите две са „Гяур“ и „Лара“), които са основата за
създаването на специфичен вид литературен герой, наречен впоследствие Байронов герой.
3
Англичаните се смята, че са потомци на германските племена „англи“
и “сакси“ и оттам идва англосаксонски език и раса.
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Какво жадуваш, за какво мечтаеш?
Какви копнежи пълнят ти сърцето?
И тук ли още ти скърбиш, страдаеш?
Тъга съзирам тебе по лицето.“
„Да, вярно, ти отгатна Асавита,
Копнея аз да ида на небето,
Желая в Слънцето да ида горе!
Таз мъка имам само във гърдите.
Да видя искам слънчевитe хора –
Там, в царството на светлината!
С крила да литна като вас в простора.“
Отвърна му другарката ми свята:
– Добрe, но доле пак ще идеш.
Ще се родиш отново на Земята,
Докрай понес световнитe обиди.
Тоз, кой докрай на мъките изтрае –
Държавата на Слънцето ще види.
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И всичко най-прекрасно що желае.
Със „Манфреда“1 и „Чайлд Харолд“2 печални
Не ще се ти издигнеш скоро в рая.
Ти пееш само химни погребални
И отчаянието възпяваш на Земята.
Нима сме само скръбни и страдални?
Защо не спомни ти за небесата?
А своя „Манфред“ чак до смърт докара!
Нима към смърт завежда чистотата?
Не вдъхна ти надежда, нито вяра,
И не запали факел на познание,
А пя докрай за земната поквара.
Стихът ти жив от зъл дух обладан е.“
„Добре, отвърна Байрон, ще се върна
На земний свят по Вашето желание.
И сферата позната пак ще зърна.
Не се страхувам вече от мъчение
И кръста свой ще храбро да прегърна?
Със труд безспирен, работа, смирение.
1

Драматичната поема на Байрон „Манфред“ (1817), написана под въздействие на част първа от Гьотевия Фауст.
2
„Странстванията на Чайлд Харолд“ е най-известната творба на Байрон, писана в периода 1812-1818, в която героят е млад английски аристократ, уморен от себе си.
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— — —
Сафо1 и тя пред мене се явява
И мило в поздрав дигна си ръката;
Целувка нежна от далеч ми дава.
И музиканти виждам тук познати.
Орфей божествен, ето и Россини2,
Шопен3, певецът вечен на тъгата.
Моцарт и Шуберт4, ето и Белини5.
Попитах за Бетховен – на Сатурна
Живee той, ми каза Паганини6.
Да, там отиде му душата бурна.
Дано намери мир сърце му клето!
Но в миг яви се в аура лазурна
1

Сафо (640 г. пр. н.е.-570 г. пр. н.е.), наричана още „божествената Сафо“,
е древногръцка поетеса, ползваща се с голям авторитет през Античността и включвана в списъка на Деветимата лирици на Древна Гърция.
2
Джоакино Антонио Росини (1792-1868) е италиански композитор, автор на повече от 30 опери, както и на църковна и камерна музика.
3
Фредерик Франсоа Шопен (1810-1849) е полски композитор от периода
на Романтизма и виртуозен пианист,
4
Франц Петер Шуберт (1797-1828) е австрийски композитор, един от
най-видните представители на виенската класическа музикална школа
и един от основоположниците на романтизма в музиката.
5
Винченцо Салваторе Кармело Франческо Белини (1801-1835) е италиански композитор, един от най-значимите италиански оперни композитори заедно с Джоакино Росини и Гаетано Доницети, издигнал на
нов, по-висок етап италианското оперно изкуство.
6
Николо Паганини (1782-1840) е италиански композитор, виртуозен
цигулар и китарист.
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От светли хора лъчезарни чета.
Те носеха грамадна, чудна, лодка;
Тя цяла бe в сияние огрята.
Чайковски1! Кимна ни с покана кротка:
„Ний знаем, че летите по небето –
Към Слънцето е вашата разходка.
Но тоз подарък, моля, приемете.
Със нея да хвърчите из ефира.
Елате и удобно си седнете,
Вий Асавита, заедно с Хелмира.
Това е тука общото желание, –
И нас спомнете вий на свойта лира.“
А лодката в лъчи, благоухание,
С цветя неземни плетена грижливо
И всеки цвят поставен със старание.
По нея перки трепкаха игриво.
Отвътре беше със обвивка тънка,
А перкитe от само себе живо
Едни отвътре, другите отвънка
Се движеха безспирно и въртяха
В стремеж нагоре и хармония звънка;
1

Пьо̀тър Илѝч Чайко̀вски (1840-1893) е руски композитор от епохата на
романтизма.

28

И лодката ни лекичко поеха.
Зефири тихи перките надуват
И в миг далече нази те въззеха.
Като че ли сме в рая ми се струва.
Венера вече скри се от очите
И лодката ни живостно заплува.
О, колко съм във този миг честита!
Така кога безгрижно ний хвърчиме –
Сами нагоре двама с Асавита.
И звездний мир отвсякъде следиме.

— — —
В ефирното поле безбрежно
Ехтеше мойта лира чудно –
По-сладко, по-възвишено и нежно.
Като че сън бе попрището трудно
На земний свят – безбройнитe горчила...
Но в този миг, над мен внимание будно
Отправено бе: Асавита мила
Ме гледаше с любов неизразима.
Звезда чело ѝ благо озарила...
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– Коя си Ти, що тука възвиси ме?
Която мене горкий земен жител,
Дойде навреме и от смърт спаси ме?
И тука с Теб, тъй близо до звездите
Развеждаш ме по „млечната пътека1“
Сълзи се ронят мене от очите.
„Признателност“ от тях се казва всяка.
Коя си Ти, за мен що се досети,
Като че ли познавам те от века?
Не си ли тайно мене Ти в сърцето?
Като че Ти – безсмъртното си Слово
И вечно слънце, що в душата свети.
Не си ли Ти пришествие Христово?

— — —

1

Галактиката „Млечен път“.
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Пътешествие
до Меркурий
Меркурий вече виждам да сияе,
Зелени, жълти блескат му лъчите.
И лодката ни мислите гадае,
Нагоре ни повежда в висините.
В миг нагазваме на бряг зелени
С неземен цвят – пронизан от лъчите
На Слънцето. Тълпа във този миг засмени
Меркуриянци тичаха при нази,
Със леки, светли, хубави премени,
От злато ткани – бляскави атлази
С изкусни шарки везани, чудесни,
Изпъстрени със бисер и елмази.
Минерва1 ги предвождаше небесна.
Пристъпи тя към нас със уважение,
Когато хората изпяха свойтe песни.

1

Минерва е дъщеря на Юпитер, древноримска девствена богиня на
мъдростта и войната за благородна кауза, покровителка на занаятите,
изкуствата и науките; съответства на древногръцката богиня Атина.
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Тя казва Асавити със смирение:
„Елате тук, почивка приемете.
Вий морни сте от дългото летение.
На нашата планета починете.“
Но Асавита каза: ний безспирно
Ще се издигаме така, дордето
Не минеме пространството обширно
И стигнем на Светилото голямо
И само там ще си отдъхнем мирно.“
Един език говорехме ний тамо,
Един език от всички възприети –
По всичкитe планети той бe само,
На който разговаряхме в небето.

— — —
Не видях нигде жилища, градежи,
Ни тук, в Луната, нито на Венера,
Ни гробища, ни болнични строежи,
Нито пък църкви можах да намеря;
Джамии няма, нито синагога,
Нито запитаха за нашата вяра,
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Та как за тяхната да питам мога?
Те всички 6яxa радостни, щастливи,
В сърцето си обичаха те Бога.
Живееха в полетата красиви,
В градини изумрудни, плодородни,
Разумни, мъдри, весели игриви,
С движения ефирни и свободни.
Евгений Сю1 намерих тук любимий
И Виктор Юго2 милий, благородни.
Почти тук всички зная ги по име.
Джордано Бруно3 в този мир живee
И Галилей4 и Дикенс5 що учи ме

1

Йожен Сю (1804-1857) е френски писател на произведения в жанра
приключенски, социален и битов роман, един от основоположниците
на масовата литература.
2
Виктòр-Марѝ Югò (1802-1885) е френски поет, писател, драматург, романист, художник и общественик
3
Джордано Бруно (1548-1600), известен още като Бруно от Нолано или
Бруно Ноланеца, е италиански философ, астроном, математик и драматург, който първи отстоява идеята за безкрайността на Вселената.
4
Галилео Галилей (1564-1642) е италиански физик, астроном, астролог
и философ, считан заедно с Френсис Бейкън за основоположник на
съвременния научен метод.
5
Чарлз Джон Хъфам Дикенс (1812-1870) е английски писател, обикновено определян като най-значимия прозаик на Викторианската епоха.
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През мойто детство, в мен добро що влея.
И Платона1 съзирам, и Сократа2,
И Марк Аврелий3 се тъдява рее.
А с Достоевски4 говорих самата;
Питах: „Толстой5 дали не е тъдява?“
И той отвърна: „Той е на Луната.
Да я престроѝ тамо се надява.
Но мигом ми пошепна Асавита,
Че любопитство празно не успява.
За тайните небесни се не пита. –
И люде много още виждах тука,
Що на планетата седят честита –
Човека нявга водили в поука.
Сега се учеха на нови знания–
Творци на светла, радостна наука.
1

Пла̀тон (427 г. пр.н.е.-347 г. пр.н.е.) е древногръцки философ, математик, ученик на Сократ, автор на философски диалози и основател на
Атинската академия, която е първата институция за висше образование в Западния свят.
2
Сократ ( 469 пр.н.е. – 399 пр.н.е.) е древногръцки философ, един от
най-важните символи на западната философска традиция.
3
Марк Аврелий Антонин (121-180) е римски император и философ. Той
спада към династията на Антонините и е последният от Петимата добри императори.
4
Фьодор Михайлович Достоевски (1821-1881) е руски писател и публицист.
5
Лев Николаевич Толстой (1828-1910) е руски писател, автор главно на
романи и разкази, в по-късната част от живота си — и на пиеси,есета и
религиозни трактати.
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Te бяxa още пълни със желание
Да слязат пак да служат на Земята,
Да се подхвърлят още на страдания,
Но да помогнат на човека – брата.

— — —
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Непосетените
Марс, Юпитер,
Сатурн, Вулкан
Привет им кимна Асавита нежно
И в миг захвърка лодката нагоре.
Политнахме в пространството безбрежно.
И ей, Меркурий ни избяга взора.
Течение ново лъхна ни ефирно
На звездното пространство из простора.
Нагоре вече бягаме безспирно.
Юпитер и Сатурна няма ние
Да видиме във туй небе обширно;
Нито на Марс сега ще се отбием.
„Вулкан“ планета тъмна, непозната,
Отминахме, що в мрак се още крие.
Потайна сфера тича в глъбината,
Едвам далеч окото ми съзря я –
Светлива точка трепкаща в тъмата.
36

Но страшна буря тука се развея.
„Билети дайте!“ някой ни извика.
Обърнах погледа си къмто Нея;
Като че ли вдървен ми бе езика.
Невидим дух, кат вихър ни пресече.
Но в този миг Водачката велика,
Спокойно го посрещна и му рече:
– Духът Учителев у нея е и в Мене.
„И той отстъпи и не ни попречи.
„Свободни сте!“ ни каза с уважение,
Изчезна и изгуби се в ефира.
В почуда тука бях и в удивление!
И в песен жива екна мойта лира:
– О, ти пречудна моя Асавита!
На теб дължи тез празници Хелмира
И път щастлив свободен по звездите.“

— — —
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Пътешествие
до Слънцето
Но страшен пламък ме жестоко гали,
Безкрайна жега гори ми телото,
Като че пещ разжежана ме пали,
Не знаех где да скрия си челото.
А Тя съзира моите движения
И леко ме докосна със крилото...
Във миг се свърши моето мъчение;
И жегата ужасна се пресече;
Усетих се свободна, преродена.
Тогава Тя ми на ухото рече:
Човек не може никой от Земята
Да дойде тука във плътта облечен.
Стопила би го в миг горещината.“
– „О, зная, зная, Светла Асавита,
Че с Теб безвредно минах топлината –
Под Твоята божествена защита.

— — —
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Стихиен огън ни отвред обгръща,
Но бди за мене Тя през огнен път
И на гърди си нежно ме прегръща.
Пред нас три страшни кръга се редят –
Горящи и стихийни океани;
Но чудо вече, тe не ни вредят!
От лодката ни помен не остана.
Крилата си размахваме ний смело.
През огъня преминахме засмени.
Ни плам обжегна дрехата ми бяла.

— — —
На твърд прекрасна стъпихме със Нея.
Бледнеят тук Венера и Меркурий.
Ще мога ли туй всичко да възпея?
Приятно утро в модрите1 лазури,
Които нигде няма по земята,
В мъгли и облак – лòмена от бури.
О, как са тук божествени цветята!
С какви шарилки, вид, благоухание,
Разцъфнали навсякъде в полята,
1

Модър – син цвят.
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Излъчващи съзвучие и сияние!
Захласната застанах в удивление
И гледах, гледах в радостно мълчание...
И слушах туй лъчисто песнопение,
Как багрите във тонове се сливат
И аура излъчват със трептение.
Акорди чисти звуците изливат.
Въздигат се, снишават се полека;
Във такт започват и във такт почиват
Като че управлява ги човека.
У всеки цвят изящен дух живее –
Тя хубава е хижа нему лека.
Седи си в нея, радва се и пее,
Излъчва звуци и благоухание.
Зефирът нежно гали го и вee –
В лъчиста люлка трепкаща в сияние

— — —
Наведох се да видя аз земята,
На Слънцето що твърдост му създава.
Събрах си с пръсти малко на ръката.
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О, не е тя кат земната корава!
Кога Творецът жив на Светлината
Започнал Свойта мощ да проявява,
От триците направил е Земята...
Със сито е пресеял световете.
По-харното що имал у ръката,
Замесил топки, хвърлил ги в небето.
Това се наш’те множество планети,
Що радват ни очите и сърцето.
А най-доброто, що отбрал с ръцете,
Направил Слънцето и хвърлил го в ефира.
Планетитe да топли и им свети.
Морета тук око ми не съзира.
Блата не видях, сипеи, ни тиня,
Нито скали тъдявa аз намирах,
Разхвърляни кат в нашата родина,
А туй така далече, що блестеше
По слънчевитe пеещи долини
Разтопено кат злато що лъщеше –
Река си лееше води лъчисти,
Край звезден лес си пеещо течеше.

41

Не срещнах тамо хълмове скалисти.
Със ниски храсти бяха лесоветe;
С красиви, златни и прозрачни листи.
По тях узрели бяxa плодоветe,
Но не така обилни кат по нази.
Не чупеха от тежести клонете.
И нямаше тук никой да ги пази.
Микроби няма, бръмбари, мушици,
Гъсеница не видях тук да лази.
Нито по въздуха летяха птици;
Нито ревът на звяр се чуй ужасен
На лъвове, на вълци и лисици.
Нито орел прелита тук опасен
По въздуха над нас да се извива,
Простора чист бе тук и ясен.
И не фучаха тука бури диво.
Навсякъде подредено и чисто
Растеше всичко радостно и живо.
По бреговете ходехме лъчисти
На езеро дълбоко, многоводно.
Там риба се не види, нито глисти,
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На дъното му гледахме свободно,
Осеяно със скъпоценен камък.
Тук нивите видяхме многоплодни,
И всеки клас гореше като пламък.
Как едро бе туй жито и узряло!
Едното зърно кат яйце бе тамо.
Око ми нигдe туй не е видяло.

— — —
Ни помен няма тук от студовете,
Кои търпиме ние по Земята,
Ни диря никаква от снеговете.
Но как величествена тук е планината!
Високи, недостъпни върховете.
Туй смело подчертавам със ръката.
Като че ли се гурнали1 в небето!
До десет да се наредили бяxa
Един над друг, кат стълба в висинето,
Кат Монт-Еверест2 върхове, не щяxa
Да стигнат тези колоси тъдява,
Кои над нас кат тронове блещяxa.
1
2

Гурна се – гмурна се
Връх Еверест, идва от Mount Everest – буквално „планина Еверест“.
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Прохлада нежна се от тях довява,
Екватора на Слънцето разхлажда
И жегата ужасна разпилява.
А дъжд се тука нивга не обажда.
Но лъхне вятър, заблести росата,
Пои земята и живот се ражда.
Тъй както хълм лежи във долината
До връх планински нисък е и малък
Тъй Хималая доле от Земята
При тез гиганти е нищожен, жалък.

— — —
Политваме със моята Другарка
Към селището пеещо, красиво;
Обгражда го стена светлива, ярка.
– Изгледай тука всичко търпеливо,
Ми каза Тя, ний в Столицата идем.
Застанах аз и се загледах живо.
– Дванайсет порти с тебе ний ше видим
Велики хора в този град живеят.
Ще срещнем ги преди да си отидем.
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Сапфири върху портитe синеят.
Брилянти бляскат, прелестни елмази
Рубини едри, живо аленеят,
Смарагди, и оникси, и топази,
Берили, изумруди, хризолити1,
Като звезди блещеха къмто нази.
През тия порти много свят прелита,
Тук граждани на Слънцето достойни –
Във този град живеят тe честито.
И като струя бляскава, поройна,
Душите хвъркат в светлата държава,
Крилати, бели, лъчезарни войни.
Духът на Бога тука управлява.
И всякъде в вселената безбрежна–
Все Неговата неизречна слава.
Видях съзвездие от хора нежно,
Кат облаци златисти им крилата–
Във светли дрехи, тънки, белоснежни.

1

Всичките тези стихове за Дванадесетте порти и описанието на скъпоценните камъни, са препратка към Откровението на Йоан, 21 глава,
където един от светите ангели показва на евангелиста Небесния Йерусалим.
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И музика, поезия на Земята
Художество, изкуство, дарования
От тук ги е получила душата.
И мъдрости, възвишени познания,
И геният, що всичко побеждава,
И звездоброец своите гадания
Оттук ги взема и се вдъхновява.
Човек от тука черпи тая сила.
И Слънцето го сал обогатява.
Какво Земя без Слънце би родила,
И Марс, Венера, също и Меркурий?
Каква тъма би целий свят покрила!
И студ и мраз, веявици и бури –
Блестящият Юпитер ще изгасне.
Не ще да видим вече сините лазури.
И смърт над нас ще връхлети ужасна –
Нептун, Уран, Сатурн не ще ги има,
Нито Луна над нас ще свети ясна
И всичко вечна ще обхване зима.

— — —
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Я как са облечени людетe горе,
На слънцето мило в столния град!
О, как да опиша тез ангелски хора,
Одеждитe бели на чистия свят?
И да нарисувам, опиша лицата
На всеки тук светъл, възвишени Брат?
Венецът от бисер, що кити челата,
Що в аура жива разпръсва лъчи,
И пояс от Слънце, що cтягa снагата.
Любящите чудни и силни очи,
Косата кат вълна обилна, богато
Дори до петите достига речи.
Нозетe в сандали обути от злато,
И спуснат на шия брилянтен гердан –
Отличие всеки получил е свято,
Със тайнствен звезден и скъп талисман
Ни мъж, ни жена е тук всеки един,
Възвишен и строг и благо засмян,
Възлюблен и мил на Слънцето син.
Запя мойта лира на нов живий строй.
При мен щом яви се такъв господин.
О, сещам се кой е – приятеля мой,
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На древния Рим нещастен певец.
Ей иде при мене и спира се той.
Глава му обвита със лавров венец.
И сълзица жива на него трепти,
Кат бисер сияе на всеки листец.
Възторжно, в тревога сърце ми тупти.
И спира пред мене величествен дух,
Наклони глава и тихо шепти.
Гласът му едвам ми стига до слух:
– Colombo1 жестоко за теб ще жалей.
За светлий ти зов остана той глух.“
– О, не, спри сърце и тука недей
За него да страдаш и веч не плачи!
От днеска за него ти сълзи не лей.
А радост да грee от мойте очи.
Поглеж Асавита, що тебе спаси.
Тя цяла в божествени грее лъчи.
Тя теб ще въздигне и ще възвиси.“

— — —
1

Colombo е италиански граф, живеещ в България, с който Олга Славчева се запознава през 1922 г., когато е още ученичка. Тя е силно влюбена
в него, но любовта ѝ остава несподелена.
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Навлизаме във светлата градина,
И малко познати намирам тук аз.
Видях тука Бьоме1, още и Плотина2,
И Сведенборг3 замина покрай нас.
И Бах4, но в миг при нази спират
И много хора сбраха се завчас.
Учудени се тe при нас събират.
Оглеждат мене, също Асавита.
И ето веч, към нази те напират.
Но никой не започва да ни пита.
А тя самичка първа заговори,
На таз красива белоснежна свита:
– Събрание велико, святи хора,
Разбрахте ли, че идем от Земята?
Летяхме ние дветe из простора.

1

Якоб Бьоме (1575-1624) е немски философ и християнски мистик, един
от най-видните представители на съвременния мистицизъм.
2
Плотин (204 – 270 г. сл. Хр.) е древногръцки философ, роден в Египет,
считан е за основател на неоплатонизма.
3
Емануел Сведенборг (1688-1772) е шведски учен, философ, християнски мистик и теолог.
4
Йохан Себастиан Бах (1685-1750) е немски композитор и клавирен
майстор, признат за един от най-великите гении в световната музикална история.
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За малко се отбихме на Луната,
А също на Венера и Меркурий.
За нас бе вред отворена вратата.
Не ни възпряxa студове, ни бури,
Ни слънчеви пламтящи океани.
При вас сме веч, в надзвезднитe лазури –
Във столний град на свиждание събрани.
Какви са, моля, ваш’те занимания,
О, граждани на Слънцето избрани?“
– „Тук всички ние сбираме познания;
Летим свободно в другите системи.
Наука нова черпим, още знания.
Подир това в събрания големи
Четеме ги във дружески беседи;
Развиваме пред тях научни теми.
И никой тука, никому не вреди.
Това ни Плотин каза светлодарен“,
Но друг един от милите съседи1
Със по-възвишен образ светлозарен
Дойде при нас, изгледа ме учуден.
С поглед нежен, кротък, лъчезарен
1

Това е прототипът на Учителя, както става ясно по-нататък в поемата.
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О, спомням си, тоз поглед чий е буден!
Далечен образ блесна ми в душата.
Там, в земний край, в завой за мене труден
Аз срещнах го отдавна на Земята.
На Рила наша тамо под звездите,
Яви се Той на мен до езерата1.
За пръв път ангел видях със очите.
И тук пак зърнах туй лице красиво
И мощна радост трепна ми в гърдитe.
Ти пак дойде видение светливо?
Със поглед мил, усмивка на устата,
С внимание към мене милостиво!
О, туй лице така за мен познато,
Как радвам се, че в тази е държава!
Огромни, мощни бяха му крилата.
Той пак безмълвно ме предупреждава,
Да пазя аз свещените завети,
Във век веков за Божията слава
И чисто да запазя си сърцето.

— — —
1

Седемте рилски езера.
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Но заговорих с хората: „Кажете,
Дали към вази църкви има тука?“
– За църкви тука вий не говорете,
Отвърна Бьоме. Имаме наука
Тя светло е за нас богослужение;
Спасение, разум, щастие, сполука.
Едничко знаем само ний служение.
Помагаме безспир на всички хора:
Просвета носим, мир и утешение.
Нито познаваме що е умора.
– „Къде е Бог за вас? Къде живее?“
Запитах аз внезапно тия хора.
– О, всеки тука люби Го, копнее
За Него, търси го сърдечно
И в извора и в вятъра що вее,
И във звездите що царуват вечно
У всекий цвят и плод, роса и камък,
И в блясъка на Сириус1 далечни
И на Алтаир2 в вечния му пламък.
1

Сириус или α от съзвездието Голямо куче е най-ярката звезда на небосклона на Северното полукълбо.
2
Алтаир (α Орел) е най-ярката звезда в съзвездието Орел и дванадесета
по яркост в нощното небе.
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— — —
– Ний всички знаем доле на Земята,
Че Слънцето гори във огън цяло,
И източник било на светлината.“
– Не, Слънцето е твърдо, яко тяло,
Направено кат всичкитe планети.
Туй може вече да твърдите смело!
Теории вий за нас държите вехти.
Но Слънцето е сал акумулатор –
Това оттука вие запомнете,
На светлина е мощен събирател.
От по-велики източници взема
Енергия и става разпръсквател.
Събира сила, светлина голяма,
Разпраща я след туй на световете,
И затова централний пост заема.
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Живот раздава щедро на планети.
А те се движат вечно окол него.
А то ги топли, грее и им свети.
И със живот ги милва и досяга.
А тия три пламтящи океана,
Що го обгръщат мощно и налягат,
Това светлинна мрежа е събрана.
Но не е сал да топли и да свети –
С интелигентност тя е изтъкана.
И музиканти, всичките поети,
И мъдростта, и всичките учения,
На земний мир от таз са мрежа взети.
И гения у ваший свят родени
Е малък, прост и глупав в небесата.
Културата ви жалка, без съмнение,
И в наший свят – игралка за децата.

— — —
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Дочувах тамо от светът учени,
В които аз дълбоко имам вяра,
Земята че ще изтърпи промени –
През огън ще премине наш’та сфера.
На Слънцето творят енергия нова;
Това дочувах още на Венера.
И таз енергия вече е готова.
Земята ще премине през горение,
Че пълна е със жлъчка и отрова,
С безлюбие, коварство и съмнение,
И алчност дива и човешки кърви,
С омраза тъмна, грях и заслепление.
И земни люде са във злото първи.

— — —
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Ще се пречистят земните създания,
Да станат те човеци, само братя.
Но ще преминат множество страдания,
Тъй както бедний, също и богатия.
И който се причисти, ще прилича
На светъл ангел, доле на Земята;
Ще знае сал да люби и обича,
И кой го срещне негде да пътува,
С радост ще към него да затича.
Ще иска с него той да се ръкува.
И края му на дрехата да хване,
Като светиня той ще я целува,
Излъчваща целебност и ухание.
А кой не може веч да се изчисти
И не приеме светлото познание,
На въглен чер ще се обърне исти1.
И вечно ще дими и само пуши.
Храна ще стане сал на земни глисти.
И тоз пожар не ще се веч потуши.

— — —
1

Исти – истински.
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Разговор
с Учителя
Тоз Ангел мой, що досега мълчеше
Познатий мен, Кой беше от Земята,
С внимание що тука ме следеше,
Във броня златна що му бе снагата
И в ореол косата Му лъщеше,
Лицето Му по-ясно от зората.
Тоз същия на Рила, Който беше –
Със талисман блестящий на гърдите,
Що във очи Му дивен плам гореше,
Започна Той беседа с Асавита.

— — —

57

Преди милиони векове в безкрая,
Ормузд-Дей1 – хвърли тамо на далече
Земята, зарад греховетe, зная2.
На вечни мъки Той я там обрече.
А тук, на райските врата стоеше
Великий Гавраил3 в ръка със меча.
И към човека страшно го въртеше4.
Но тука днес велика радост има,
Че кой изгонен тъй далече беше,
Към Слънцето обратно вече взима.
Хелмира първа иде тук при нази;
Приживе ощ я Слънцето приима.
И Ангел с меч вратата веч не пази.
Тя първата проправя тук пътека
И тя сега блести от вас до нази.

1

В една своя беседа Учителя казва: „Царят на светещите хора се казвал
Ормузд-Дей. Царят на черните се наричал Ариман-Таад. Това е митология, останала в персийското учение.“
2
Според Учителя Земята се намира в 13-тата сфера и едва през ХХ в.
започва излизането от нея и навлизането в 12-та сфера.
3
Става дума за един от 4-те главни Архангела – Гавраил. Не е известно
откъде точно авторката черпи вдъхновение за този образ. В Битие 3:24
се казва, че на прага на Райската градина са поставени херувими, т.е.
предпоследната 8-ма ангелска йерархия.
4
Битие 3:24 „Така Той изпъди Адама; и постави на изток от Едемската
градина херувимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят
пътя към дървото на живота.“
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О, трудна е към вази стъпка всяка!
Грехът живее още в много хора
И мъчно е да учим человека.
Но ние ще работим без умора.
И вий безспир вървете вече смело!
Свободно ще прелитате простора.
Ний вярваме на ваш’то свето дело!

— — —
А покрай нази, ангели умилно
Ни гледаха. И радост на лицата
Изписана бе топла, изобилна.
И посред тях бе Асавита свята.
В душа ми обич къмто Нея блика.
О, Ти! Що ме доведе в небесата,
И към живот прекрасен ме извика,
Ще смогна ли аз Тебе да възпея,
Необозрима Ти, прекрасна и велика?
Но вярвам, вервам аз и се надея,
За Теб ще звънне в песен мойта лира,
Че само с песни мога да живея,
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Когато скръб, ил’радост ме намира.
Доволно ми очите сълзи леха!
От този ден честита е Хелмира.
И ангелите окол нас стояха,
Заглеждаха ни с нежно умиление
И мощно в хор те всичките запяха.
Заслушах се в безкрайно възхищение,
Но Боже мой, мелодии познати!
И думи също; чувах песнопение,
Кое Учителят ни даде на Земята;
Игрите живи утринни, прекрасни,
Що ний играем рано по росата,
Под звуци на цигулки доброгласни1.
И моят глас със тях запея живо
С небесний хор възвишен, многогласни,
И пяхме ние мощно и красиво.

— — —

1

Става дума за Паневритмията
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Среща и разговор с
Господа Исус Христос
Но ненадейно, с дивна красота
Дойде при нази чудна колесница,
Кат на Илия Свети1 в древността –
Със огнени крилe на мощна птица.
Човек стоеше в нея смел и строги,
И къмто нас издигна Той десница.
Лицето Му прекрасно кат на Бога.
„Елате тука!“ Той ни заповяда –
О, Как това да го опиша мога?
Тоз поглед кротък, който ни изгледа,
Това Лице огреяно със слава,
И как ни Той из Слънцето поведе!
Ветрец Му къдри златни разпилява
И на челото Му гори звездица.
Като че Цар е Той на таз държава.
1

Илия е еврейски пророк от 9 век пр. Хр., живял в Древния Израел. За
него е писано в Стария завет, Новия завет, Талмуда и Корана, също така е герой от фолклора на различни народи, включително и българския. Тук става дума за възнасянето на пророк Илия на огнена колесница, с огнени коне, която го отнесла с вихрушка на Небето.
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Лицето Му – на прелестна девица.
Звездата беше с пет блестящи рога.
Със розови и сини светли жици
Тъкана беше бялата Му тога.
И звезден пояс му тялото стяга.
Навярно Той Любимец е на Бога!
Душа избрана и от вси най-драга.
Нозете му в брилянтени сандали –
Колесницата никак не досягат.
Ръцете Му, като два цвята бели
На сладкодъхни белоснежни крина,
Като лъчи нагоре се прострели,
Държащи нежни клончета маслина.
И път лъчист посочват Му ръцете,
През сладкодъхни пеещи градини.
Проблесна ми и нещо се досетих,
Във образа Му, благи кат се взирах.
О, как ми буйно биеше сърцето!
Като че ли познат Го аз намирах.
И малко ми остана да не викна.
И думи смели в мен едвам възпирах.
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И щях от радост вече да възкликна,
Но тука спря колата лъчезарна –
И дом светлинен се яви, изникна.
И надпис на вратата ми се мерна:
„Еммануил1 живее вечно тука.“
О, колко съм сега аз благодарна,
Че отгадах и вярна имам слука!
Познах Кой беше Този наш Водител –
Безпирно Който на сърца ни чука.
Приятелят ми Верен и Спасител,
От векове Той грижи се за мене,
На светло знание скъпий Мой Учител.
Но колко още съм във удивление,
Че с Нея, Той, приличаше си много!
Дали не бе това преображение?
Но туй видях, да го докажа мога.
Еднакви бяха те със Асавита –
Избрани и възлюблени на Бога.

1

„Затова сам господ Бог ще ви даде личба: ето, Девицата ще зачене и
ще роди Син, и ще му нарекат името Емануил ‘’(Бог е с нас)“ (Ис. 7:,14)
– думи, цитирани в Новия завет от евангелист Матей (Мат. 1:23).
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И както лъч се във лъча преплита
И се явява светлината бяла,
Макар да се от седем цвята счита,
Така единни там съм Ги видяла.
Еднакви дрехи имаха изткани,
С лица еднакви и еднакво тяло,
Със ореол еднакъв осияни.

— — —
Я колко се намерих във почуда,
Че видях Хермес Трисмегист1 блажени,
Че тука беше със свещений Буда2.
Апостол Павел с тях бе озарени.
На разговор се бяха те събрали
И в Двора ни очакваха засмени,
Че отдалече нази са видели.
И тръгнахме задружно с тая свита,
На Светлий Вожд у слънчевите зали.

1

Хермес Трисмегист е синкретизъм на гръцкия бог Хермес и египетския Тот.
2
Сидхарта Гаутама Буда (566 г. пр.н.е. - 483 г. пр.н.е.) е индийски духовен учител, поставил началото на будизма.
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Той каза им: „Хелмира, Асавита
Доведох тука гости от Земята“
И кротко Той Другарката ми пита:
– Кажи, къде намери Ти душата,
Коя сега Хелмира се нарича?
От векове я търсят небесата.
Небето цяло люби я, обича,
И Пратеницитe за нея пита.
И Слънцето я тегли и привлича.
Тогава отговори Асавита:
– Многострадална е душа триклета,
Горчиви болки носи тя в гърдите.
Със кръв и сълзи ѝ душа облята.
Не я отмина никое страдание –
Трънливи мина тя безброй полета.
Далеч exтяxa нейнитe ридания.
Сама, самотна беше тя в живота –
Копнееща душа за светли знания.
Намерих я бездомна и сирота,
Преогорчена бе душа ѝ страдна,
Венец от тръни бe ѝ на челото.
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Тя често бe отрудена и гладна.
Тогава Аз отправих се към нея
И дигнах я, кога безсилна падна.
Реших велика радост да ѝ влея
И веч не я оставих от тогази
И на небето тука се надея,
Да найде мир, утexa веч при Вази,
Че нявга Вие бяхте на Земята
И Вас преследваха жестоки врази.
И Вам на кръст бe разпната душата,
И Вие пихте Чашата с горчило,
Но тука вече, вижда тя самата,
Че граждани сте в дневното светило.
И няма вече мъки и страдания.
Смъртта над Вас изгубила е сила.
От земний свят едно възпоменание
Ще имате. Явихте вий живота,
И Божиитe донесохте познания,
Но за отплата, видяxтe Голгота.

— — —
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– Запей сега в небето ти Хелмира,
И радвай се и весели се тука.
От днес да екне мощно твойта лира!
От днеска чака тебе сал сполука.
„Еммануил Преблаг това ми рече.
– А всички скърби земна са поука.“
И в нови дрехи нази Той облече
Със скъпоценни камъни ушити.
И на гърди си дветe ни привлече,
И мен, и мойта мила Асавита.
Целуна ни и дветe по челата
И пръстен чуден мене подари Той.
И бял венец ми сложи на главата.
Но колко много видях се в почуда,
Как бързо беше сложена храната!
Туй Хермес стори, Павел, светлий Буда.
От слънчевите плодове те взеха;
И не дочаках втора аз принуда,
Но щом от плода вече те ядяха,
И аз започнах да се храня вече.
Тез фрукти чудни колко сладки бяха!
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Как слънцето ги хубаво опече!
Храна те бяха по-добра от манна.
От нея пак кога ще вкуся вече?
Такава сладка и благоуханна!

— — —
И стана пак Еммануил и каза:
Аз някога явих се на Земята,
Велик живот да донеса на вази.
В сърцата ви да грейне светлината
И от живота стар да ви изправя.
Любов към Бога да ви дам и брата,
Живота ви свободен да направя.
Живот без грях вам идех да покажа
И Бога Вечний исках да прославя;
Смъртта с нозе да стъпча и да смажа,
Но вий на кръста Мене приковахте
И поруга се с Мене паплач вража.
Завета Ми небесен не разбрахте,
Заплюхте Ме и гонихте и бихте.
В сърца ви да живя ме не щяхте.
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У камен гроб дълбоко вий ме скрихте,
Но станах Аз, от мъртвите възкръснах
Това самички вие проверихте.
И на смъртта веригитe разкъснах.
Но Тук сега Аз Вечен Дух живея.
По целий cвят лъчитe Си разпръснах.
В Мира божествен, като Слънце грея.
А зарад таз безумна ваша грешка,
Земята ви със огън ще пресея.
И гордостта ще смажа человешка.
Не искам вече храмове от камък!
Ще ви споходи всички участ тежка.
Дорде не блесне у сърца ви пламък,
Дордето бедний заедно с богати,
В колиба ли живee, или в замък,
Не се възлюбите кат родни братя.
Пред Бога искам вечно преклонение!
А не Голгота вече и разпятия.
С любов и мъдрост дайте Ми служение.
Вий първи живи чухте Ми словата
И предприехте трудното летение.
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И път отворихте към небесата.
Познавам кой ви даде таз наука –
Учител Той велик е на Земята1.
Да, Той изпрати ви към нази тука –
Мой милий брат, любимий, вечно живий,
Благословена да Му е душата!
Той вдъхна ви стремежитe красиви.
Познаваме се двама Ний отколе.
Мъдрец е Той – сърце Му милостиво,
Воанергес-човек2 с брилянтна воля,
Кой гряx и зло сърце му не допира,
Той бляскаво играе свойта роля.
Учи се там при Него ти Хелмира.
Той всичките прегради ще премине,
На всяка пречка изхода намира.
На дявола веригите ще срине.
Безсмъртен Дух, Кой злото побеждава!
И никога Той няма да погине!

1

Става дума за Учителя.
Име дадено от нашия Спасител на Яков и Йоан (Заведеевите синове)
– Мк. 3:17, може би поради силата им като проповедници. Някои мислят, че то им е дадено по времето когато помолили Христос, да направи да слезе огън от небето, и да изтреби едно Самарянско село, което
отказало да ги приеме – Лк. 9:53,54.
2
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А ще живей, ще люби, поучава.
Где мине вред ще носи Светлината,
И простия ще учи, просвещава.
Системата на Слънцето когато
Пристигне вече в „Херкулес“ свещени1,
Ще срещнем се тогава – с милий Брата.
Тогава ощ по-радостни, засмени
Ще се прегърнем близко до сърцето
И с Нас душите ще вървят спасени.
Ще пееме победно на небето.
Сега Му пращам поздрави от тука.
Обичам Го безкрайно, Му кажете
И от сърце желая Му сполука!

— — —
Какво от Нази искате, кажете?
Че ние вече ще се разделиме.
И на Земята вие се върнете.“
– Разумност дайте, с нея да вървиме,
Че Тя е всичко, алфа и омега.
О, нея дай ми, с нея освети ме!
1

Става дума за придвижването на Слънчевата система към съзвездие
„Херкулес“. Съвременните астрономи са изчислили, че нашето Слънце
се движи със средна скорост от 300 км/с.
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Към нея сал ръка ми се протяга“
– Получихте съкровище прекрасно,
Сърца ви то започва да засега!“
– О няма вече поприще опасно,
Със туй в сърцата ни разумно слово –
Духовно Слънце във душа ни ясно –
Богатство благо Слънчево, Христово!
Велика радост пълни ми душата,
Със туй дарение за мене ново.
И Той ни пак целуна по челата –
Безсмъртие в душите ни Той влея.
И другите Велики, Бели Братя
Прегърнаха ни бащински със Нея.
Колесницата пак във миг пристигна,
Кат метеор яви се и изгрея.
И лекичко нагоре ни повдигна.
Ний трима бяхме вече на колата.
Еммануил десница пак издигна.
Политнахме отново в небесата,
Като лъчи в пространството безбрежно.
О, миг блажен неизразим в душата!
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Във щастие плувам тихо безметежно,
И нищо веч сърце ми не смущава.
Пристигаме на границата. В снежна
Одежда виждам Данте1 се явява
И каза пак: „Обичай още много
„Colombo“ хубав – таз душа корава.
Ще дойде ден и той ще люби Бога.
Тогава „брат“ на теб ще се нарича,
И няма вече да смути тревога
Душата ти. И тебе ще обича,
Ще разбере великите си грешки,
Кога подир кумири златни тича,
Но участ той ще преживее тежка.“

— — —

1

Данте Алигиери (1265-1321), много често наричан само Данте е италиански поет, писател, литератор, философ и политически мислител от
град Флоренция по време на Средновековието.
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Пътят обратно
към Земята
„Щастливий път сега!“ Извика мощно
Еммануил и скри се в същий миг!
Обгражда ни мълчанието нощно.
В небето звезден трепкаше светликът,
Прегърнати сме с Асавита мила
Луна към нас показва бледен лик,
Чаровна нощ гальовно ни обвилa.
Летим щастливи ний из Божи мир.
Крилете ни добили нова сила,
Как леко бягат в синия ефир!
Венера дивна, и Меркур, Луната,
Зад нас останаха вече отподир.
Направо веч летиме към Земята;
Неволен страх душа ми разтрепера...
Едвам пред нас я очерта зората.
И ей расте пред нази тъмна сфера.
– Кажи, защо трепериш ти Хелмира?
Не бой се вече, имай крепка вяpa!
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И ощ по-смело пей на свойта лира,
Продума тихо, мойта Асавита.
– Утеха сладка нека да намира
У твойта песен горка1 чест разбита.–
И ето веч земята, планините,
Блестят кат ленти сребърни реките,
На утрин час окъпани в лъчите.
На „Изгрев“ 2 вече спираме със Нея.
Пристигаме ний пак със Асавита,
Кога от Хемус3 Слънцето изгрея.
– О, нека вечно с Тебе да живея,
И в страшний час на Тебе да се надея!
Ще Те обичам и ще Те възпея,
И мъки вече да не ме сполитат,
Но в попрището свое да успея.
Не давай веч душа ми в мрак да скита
И в отчаяние мрачно да потъне.
Бъди ми вместо Бога, Асавита!

1

Горка – горчива.
Селището „Изгрева“
3
Хемус, Хем – старо име на Стара планина;
2
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Ела при мен, на яве, или в съня“
Но ето вече стъпвам на земята –
Нагазвам веч по камъни и тръне...
Учителят приветно със ръката
Към нази кима, вече ни посрещна –
Еднакви бяxa с Асавита свята
Прилика имат чудна, безпогрешна.
Продума Той: „Тез всичките планети
Далечни са и чужди в века днешни.
Но вие пак ги дружно посетете,
И разгърнете тайните им скрити,
И съчинения нови напишете.“1
– Но моя ти любима Асавита
Къдe изчезна мигом Ти от мене?
Напразно тук сега за Тебе питам.
Избяга Ти О, прелестно Видение
О няма веч да видя Теб любима !
В почуда съм сега, недоумение
При мен Ти бе, но вече Си незрима.

— — —
1

Вероятно това са реални думи на Учителя към авторката, когато тя му
е споделила за своето чудно пътешествие.
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Епилог
Ах, няма, с мене вече Асавита.
Напразно горе гледам към звездитe,
Туй сън ли бе? Но вече съм честита.
На Слънцето огряват ме лъчите.
Приятен спомен се в душа ми буди,
И химн неземен пълни ми гърдите.
Но още съм в съмнение, почуди,
Челото си подпирам със ръцете
И питам се: не съм ли във полуда?
И болен сън да ми плени сърцето!
Не бе ли то видение блажено?
Видях ли на Еммануил Лицето?
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Защо бе Той така преобразени?
Но скри се тамо, горе на небето,
Самичка пак остави ме Той мене.
Но глас дочуй дълбоко във Сърцето,
Започна някой тихо да говори:
– Ти вярно беше тамо в висините
И с Нея беше в сините простори.
Не се съмнявай вече ти Хелмира,
Ти срещна горе Слънчевите хора,
Възпей това на свойта златна Лира!“
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Пояснителни
бележки на автора
Асавита – Божествената душа
Алтаир – блестяща звезда
Байрон – английски поет
Белини – италиански композитор
Бетховен – немски композитор
Бьоме – немски мистик
Буда – Индийски учител 6 в. преди Христа
Венера – слънчева планета
Виктор Юго – френски писател
Воанергес – Син на гърма – прякор даден на
Евангелист Йоан от Христа.
Галилей – италиански учен – жертва на инквизицията
Данте – италиански поет
Да Винчи – италиански художник
Дикенс – английски писател
Декаданс – упадък на изкуството
Достоевски – руски писател
Джордано Бруно – жертва на римската инквизиция
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Евгений-Сю – френски романист
Еммануил – Исус Христос
Изумруд – скъпоценен камък
„Изгрев“ – място, където се намира една от
школите на Всемирното Братство.
Калвин – религиозен реформатор
Лютер – религиозен реформатор
Минерва – богиня на мъдростта.
Марк Аврелий – римски философ – стоик
Микеланджело – италиански художник
Моцарт – немски композитор
Меркурий – слънчева планета
„Манфред“ – драма от Байрон
Монт Еверест – най-високия връх на Земята
Орфей – мистичен тракийски певец
Ормузд-Дей – персийско име на Бога
Оникс – скъпоценен камък
Пушкин – руски поет
Плотин – гръцки мистик
Паганини – италиански цигулков виртуоз
Платон – гръцки философ
Рафаело – италиански художник
Рембранд – холандски художник
Рубенс – холандски художник
Рубин – скъпоценен камък
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Росини – италиански композитор
Сатурн – слънчева планета
Сократ – гръцки философ
Смарагд – скъпоценен камък
Сафо – гръцка поетеса
Сведенборг – шведски мистик
„Странстванията на Чайлд Харолд“ – поема от
Байрон
Топаз – скъпоценен камък
Хелмира – човешката душа
Хермес Трисмегист – египетски мистичен
учител.
„Херкулес“ – слънчево съзвездие
Хризолит – скжпоц. камък
Цвинглий – религиозен реформатор
Чайковски – руски композитор
Шопен – полски композитор
Юпитер – слънчева планета
Аврора – утринната светлина.
Марс, Уран, Нептун – слънчеви планети
Шуберт – немски композитор
Хималаи – планина в Индия
Хемус – Стара планина
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За поетесата
Олга Славчева

Олга Славчева
(8 март 1895 г. - 2 януари 1967 г.)
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На Рила

Учителя и Олга Славчева на Изгрева, 1938 г.
Още снимки можете да видите тук
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Биографични бележки
Олга Славчева е родена на 8 март 1895г. в Трън.
Животът ù още от самото начало е белязан от загуби, лишения и скърби. Тя от малка се различава от
своите връстници с нейната чувствителност и любознателност. Вместо да се задоми, както настоява
майка ù, тя идва в София и на 21 годишна възраст
усилено търси своя Учител, който да прилича на
Христос. Водена от Духа, на 20 април 1916г., тя успява да го открие сама, на ул. „Опълченска“ 66, по
време на беседа. Разпознава го със сърцето си, разбира, че го познава от вечността и че за него е
дошла на този свят. Този момент тя определя като
най-важния и най-великия в своя живот. Учителя я
посреща с думите: „Цялото Небе се радва, че ти идваш!“ По-късно ù казва също, че тя идва „от един
високо организиран свят“. При следващите им
срещи ù подарява беседи, окуражава я да учи, за да
довърши образованието си, насърчава я да развива
поетичната и музикалната си дарба. Казва ù винаги
да носи със себе си молив и бележник. Изслушва
внимателно в лични срещи по-значимите ù творби,
дава ù съвети и разяснения, които я подпомагат в
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решаването на творческите задачи. През 1934 г. ù
възлага отговорната задача да приеме и запише
думите на Паневритмията. Олга Славчева пише и
текстове на песни ( „Пролетна песен“, „Малката буболечица“). Съчинява мащабни мистични поеми
(„Асавита, Божествена песен“, 1927г.; „Песента на
Божия Дух“1, 1928; „Химавата“2, 1962 г.) с намерението всяка от тези творби „да буди, сгрява и радва
човешките създания“. Олга е много трудолюбива,
целеустремена, издръжлива на трудности, борбена
и постоянно самоусъвършенстваща се ученичка. За
това свидетелства фактът, че тя посвещава четиридесет години на поемата „Химавата“, като ù прави
близо десет основни преработки.
Олга Славчева оставя подреден богат архив3:
дневници, много тетрадки със записки и спомени
от преживяното на Рила и Витоша и случки от
братския живот. Оставя и значимо литературно
творчество. Нейни стихове са публикувани в списание „Всемирна летопис“ (1919-1920), в списание
1

Поемата обхваща пет глави с отделни заглавия: 1. Еммануил 2. Мелхиседек 3. Асавита 4. Хелмира 5. Еделвайс.
2
Ако в „Асавита“ към Слънцето пътуват Олга Славчева-Хелмира (човешката душа)
и небесната ù водачка Асавита (Божествената душа), то в „Химавата“ към Луната
пътуват Химавата и Асинета. Химавата продължава към Слънцето, а Асинета остава да гостува на лунните жители.
3
Дневниците на Олга Славчева са публикувани в т. 26, а събраното ù творчество – в
т. 27 на „Изгревите“.
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„Житно зърно“ (1925-1940), във вестник „Братство“
(1934-1943). Пише също разкази, статии, съобщения,
реферати и писма.
Два случая, описани от Светозар Няголов, показват какво място е заемала Олга Славчева в Школата на Учителя.
„След края на Първата световна война в Братството идва младо момиче от Македония – Олга
Славчева. Сприятелява се със стенографката Паша
Теодорова и с нейна помощ и поддръжка успява да
завърши средно образование. Олга обича много
поезията и ходи на частни уроци по литература
при Стоян Михайловски. Той е съвременник на
Учителя и възторжен привърженик на доброто.
Преводачът Димитър Божков вижда машинациите
на поповете и решава да започне да издава просветно списание, с което да разнася истината по
духовните въпроси. Отива при Иван Вазов и го пита дали е съгласен да съдейства на това списание.
Вазов приема веднага. След това посещава Михайловски и иска неговото съдействие. Той също се
съгласява. Списанието започва да излиза, подпомогнато от перото на двамата видни писатели, и
затъмнява напълно църковния вестник. Поповете,
за да поправят положението, отиват при Стоян Ми86

хайловски и му предлагат 300 лева, за да пише в
техния черковен вестник. На времето това е доста
голяма сума. Той се съгласява и започва да сътрудничи на вестника. По тяхно нареждане Михайловски написва няколко остри статии против Петър
Дънов и неговото учение, без да го познава, а само
въз основа на прочетеното в пресата. Понеже няма
никаква литература по този въпрос, той решава да
се запознае лично с някои беседи и отива на
„Опълченска“ № 66. Там Михайловски стои прав в
двора, слуша беседа, която много му харесва. Казва
си: „Чакай да извикам и Вазов, да не би да се заблуждавам от това, което чух." На следващата беседа
отиват двамата и слушат внимателно. След като си
тръгват, дълго време вървят мълчаливо по улицата.
Най-после Вазов отбелязва: „Българите търсят хора
за просвещението на българския народ. Ето един
голям философ и просветител. Нашите синодални
старци са полудели, като пишат толкова много
глупости срещу него." След няколко беседи Михайловски променя мнението си за Дънов. Веднъж, когато Олга Славчева е на урок по литература, идва
човек от Синода в стаята на Михайловски. Тя се
скрива зад кадифената завеса на прозореца, чува и
вижда как представителят на Синода предлага на
87

Михайловски голяма сума, като му казва: „Много
статии писахме срещу господин Дънов, но не можахме да го оборим. Ти си човек с огнено перо, напиши една статия и веднъж завинаги да престане
да ни пречи и трови българския народ." Стоян Михайловски му отговаря, че в момента е много зает и
не може да се занимава с този въпрос — да си вземе
парите, а ако се освободи в бъдеще, ще му се обади.
Олга Славчева разказва всичко това на Учителя.
Един път след свършване на урока, Стоян Михайловски я прегръща и целува. Възмутена, тя отива
при Учителя и му се оплаква, като заявява, че няма
вече да ходи при него. Учителя й казва да го търпи
и да продължи да посещава уроците. Тя се вслушва
в съвета и не прекъсва. Скоро Стоян Михайловски
става за кратко време министър на вътрешните работи. Първата му работа е да намери и събере всички фалшиви документи и преписки за викането на
Учителя над 45 пъти в полицията. Той изгаря и
ликвидира тези лъжливи доноси.
Олга Славчева се записва студентка по литература и отива да живее в мазето на банкера Борис
Русев, срещу което слугува — мие чиниите и помага на господарката си. Тя изпълнява добре задълженията си и жената на Русев, Зорница, последова88

телка на Учителя, е много доволна от нея. По това
време в България идва изтъкнат италиански пианист Алфред Корто, който изнася няколко концерта
в столицата. Обикновено всички видни хора, които
идват в София, са канени от банкера Русев на вечеря. Поканват и Корто, а едновременно с него и Учителя, за да каже нещо за него. Приготвят богата вечеря и в средата на масата определят две места — за
Учителя и за Корто. Учителя идва в дома на Русев и
Зорница го посреща радостно. Той я пита: „Рекох,
тук ли е Олга?" „Тук е, Учителю." „Може ли да я повикате да дойде при мен?" „Разбира се." Тя отива в
мазето и извиква Олга Славчева. Олга знае, че Учителя ще бъде гост в техния дом, и когато Зорница я
поканва, облича се бързо и с голяма радост отива в
приемната. Учителя я поканва да седне на стола
при него и започва да разправя за нейния минал
живот. Как, като християнка, е хвърлена на лъвовете. По-късно, пак като християнка, е изгорена на
клада. Учителя обръща всичкото си внимание към
образа на един свой ученик, а за Корто не казва
нищо. Корто седи накрая на масата, а Олга е найщастливият човек в този момент. След свършване
на вечерята Корто отива при Учителя и го пита:
„Господин Дънов, как да се освободя от жените —
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повече от 100 ме преследват навсякъде?" Учителя се
усмихва и му казва: „Ожени се за една от тях и тя
ще те пази от другите жени." Той послушва съвета
на Учителя и се отървава от женското обкръжение.
След известно време Русеви се скарват с Олга и я
изгонват от дома си. Вечерта тя отива на полянката
на Изгрева, сяда на пейката и започва да плаче неутешимо. Посред нощ при нея идва Учителя и тихо
я пита: „Изгониха ли те, Олге?" „Да, Учителю, изгониха ме." „Ще видиш какво ще стане с тях. От този
дом нищо няма да остане." Учителя ù дава ключа от
малкия салон, за да преспи до сутринта. На другия
ден ù намират барака до печатницата, в която тя се
настанява до завършване на образованието си. Става учителка и работи в Силистра и другаде. При
първата бомбардировка през 1943 г. къщата на Борис Русев е разрушена до основи и нищо не остава
от нея и скъпата мебелировка. Олга Славчева е от
вътрешната школа на Учителя и описва в книгата
си „Асавита" едно свое излъчване до планетите и
Слънцето. Тя написва и много стихотворения.
След заминаването на Учителя Олга Славчева
се включва най-активно в братския живот. Постоянно пише стихотворения и записки от преживяното
в екскурзиите. Често посещава приятелите от про90

винцията, където прекарва повече от месец, изнася
беседи и споделя някои от многобройните си опитности с Учителя.“
(Светозар Няголов, Светъл лъч към човешките
души, изд. Виделина, 98г. стр. 270-274)
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Пророчески хороскоп
на Олга Славчева 1
През 1925 г. младият поет и астролог Георги
Марков (Gis Moll) изготвя много поетичен, но и
много точен хороскоп, в който акцентира на дарбите на Олга Славчева, като ù предвещава светло
творческо бъдеще и духовна мисия с важен новаторски принос за развитието на българската поезия.
„Има голяма поетична душа, защото в нея се
проявява Божествената любов (Слънце в Риби). Тя е
любовта, която гори в душата на поета на Божественото или Царствено изкуство. Има голямо бъдеще като поет и писател. В нейната душа има и
много добри условия за музика и пеене. Тя е един от
работниците в България за създаване на новата
поезия – нещо повече – тя е един от водителите в
това ново направление на поетичното творчество. След навършване 30 години в нейния живот започва голям творчески подем. Тя ще се освободи от
страданията и ограниченията и ще ù се създадат
1

стр. 430-1 и 460-4 „Изгревът“, т. 26

92

благоприятни условия за растене и развитие. Тя
има пламенна душа, от която извира много красота, музика и тайна. Обича много науката и философията. Ще работи, както казах, и в областта на
новата обертонова или звездна музика, която наричаме окултна. Когато стане на 32 години и влезе в
33-тата си година на своята пълна зрялост, в пролетта на 1928 г. ще се пробуди в нейната душа тази
звездна музика. Тя ще бликне като ручей и постоянно в нейната душа ще се носят дивни мелодии и
симфонии. Тогава музикантът ще удари по струните на своята арфа, поетът ще прегърне своята
звездна лира и ще запее поеми и песни на великата красота на Божия мир, песни на великата
радост и щастие, в което живее душата, която е
свързана с Бога и всемира.“
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Деветдесет години
от написването на „Асавита“
За новия път на българската
поезия
От кореспонденцията1 между Олга Славчева
(Хелмира, духовно име-псевдоним, което поетесата
възприема още през 1927 г.) и тайнствената сестра
Добринка Емануилова (която в по-късните писма
фигурира и под името Асавита) се разбира, че ги
свързва не само топло духовно приятелство, но и
значимо творческо сътрудничество. В писмото си
от 29 декември 1926 г. Добринка Емануилова изпраща на Хелмира „обещаната разработка на сюжета
„Гостуване у Слънцето“, която Олга трябва да обработи с „похват и нежност“ на поетичната ù душа,
като се допита за повече подробности по темата за
небесните светила до Учителя и до братя, владеещи
астрономията. Приложението към това писмо съдържа ясно формулираната молба на Добринка към
Олга: „за успешното предаване на този така необикновен сюжет, моля да се срещнете лично с Учи1

Тази кореспонденция, както и дневникът на О. С. са публикувани в т. 26 на поредицата „Изгревът“.
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теля, от когото да измолите някои пояснения, потребни за работата, тъй като може би сами не сме
в положение да ги постигнем.“
В писмото си от 17 януари 1927 г. Олга уточнява: „Два пъти ходих при Учителя, за да го помоля за
осветление на някои картини от сюжета. Той ми
даде напътствия, които допълваха Вашите мисли и
разширочаваха картината... Не е ли чудно и това,
че като че ли Той знаеше отначало цялата постройка на сюжета и никак не ме попита за двете
чудни имена Х. и А. ...Каза ми, че на Слънцето са
тези велики човешки учители, за които споменавам...“
В същото писмо Олга очертава през какви етапи е минал нелекият творчески процес:
„1.I.1927г. Колко трудно се лети нагоре! Изпитвам безкрайна мъка. Нима ще мога да въплотя в образ тази велика идея?
2.I.1927г. Донякъде върви добре. Изпитвам ужасно напрежение на мозъка си. Като че ли някой даде
тревожна заповед на всичките ми мозъчни клетки
да търсят образи и рими.
3.I.1927г. Чувствам, че това, което пиша е възможно нещо. Сюжетът е към своя край. Слънцето
вън грее красиво. Сега го чувствам по-близко и по95

понятно. О, да бих могла целия си живот да посветя
за въплотяването на светли идеи!“
Още интересни подробности при какви
условия е писана поемата дават и следните редове
от дневника на Олга Славчева:
„7.I.1927г. Пиша поема за Слънцето. Преустановихме малко учебните занятия и сега за мен е същинска ваканция. Вън вали сняг. Стели се тих, бял и
дълбок. В печката ми гори буен огън; там ври малка
тенджерка с картофена супа. На широкия миндер
разхвърляни листчета, листчета! Как мъчно се
върви нагоре. Като че ли се пръска мозъкът ми, а
понякога светне и протече благодатна струя на
вдъхновение.
Всички люде празнуват Христово Рождество.
Горе е нескончаем празник. Когато се качих да занеса
завършеното ръкоделие, мярна ми се разкошна елха
върху лъснатия паркет всред величествена обстановка. Там ще палнат множество свещи, ще изпеят
на немски „O Tannenbaum!“, а пък аз летя из звездните мирове и слушам симфонията на слънцата!
Какво неоценимо богатство притежавам! Не
бих го сменила за всичките елхи и свещи под небето...
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Никого не ще пусна да влезе сега. Тук е Пушкин,
Байрон. Ах! Снегът продължава да вали, супата се
вари, листчетата се увеличават, розовината по
лицето ми расте. Колко съм хубава сега! Лицето ми
сияе в чудна красота.“
Първият отзвук за написанта поема е на нейната кореспондентка, сътрудничка и духовна сестра
Добринка Емануилова (Асавита), която в писмото
си от 21. I.1927г. пише следните редове:
„Пристъпвам да споделя с Вас мислите ми по
повод последното Ви писмо, получено заедно с „Към
Слънцето“. Искате да се произнеса за тази Ваша
работа без снизходителност, но ето ще Ви кажа, че
за мен тя седи може би над всичко, което сте писала досега! ...Особено разширенията, които сте дали
много допринасят за красивото изнасяне в поетична
форма (на) този вид подвизи, които ще станат насъщна необходимост на духовния човек. Всичко
сте така красиво подредила и оформила, щото от
душа Ви се радвам за постигнатия успех. Новият
похват и майсторство, което блазни душата Ви,
ще го придобиете постепенно, както неусетно дойдохте и до днешните Ваши постижения в областта
на изкуството.“
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От дневника на Олга Славчева става ясно, че на
Благовещение, 7 април 1927 г., на връщане от Бивака, на „Зеленка“, където групата от братя и сестри
почива, Учителя дава две поръчения: поетите да
описват всяка екскурзия, а на Мара Белчева, дядо
Благо и, по предложение на присъстващите, на Олга Славчева поръчва за Великден (25 април) да напишат по една поема за Слънцето. Хелмира е изпълнена с въпроси: „Коя ли е тя, кой ли ще му прочете най-прекрасната поема? Не съм ли аз наймалката от всичките? Що мога аз в сравнение с
тая Мара Белчева, за която Пенчо Славейков толкоз песни е изпял? Дали пък моята поема не е вече
написана и не чака своето време? Видя щем на Великден.“
Добринка Емануилова (Асавита) в писмото си
до Хелмира от 26 април 1927 г. споделя впечатленията си от публичното четене на поемата: „Живея
още с трепетите на вчерашния знаменит за нас
ден! Бързам да Ви предам тези трепети, като Ви
кажа, че бях в мнозинството братя и сестри, които
слушаха „Асавита“! Бях и между малцината от
тях, които се разчувстваха и просълзиха... Вий също
плакахте... Как и Учителя ни преживяваше всичко
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описано, а след всичко, задоволи се само да каже:
„Ето един от вас отиде на Слънцето...“ Мнозина бяха в недоумение как и откъде може да се обходи така Слънчевата система, а други възкликнаха: „Учителю! Не е ли това наший Пушкин!?“
В отговора си от 30 април Олга Славчева подробно описва при какви обстоятелства е чела поемата си пред групата на Ел Шадай. В края на писмото си споделя: „Един авторитетен критик, една
голяма поетеса между нас казала за мойта „Асавита“: „Чудесна идея! Ако беше разработена художествено, щеше да стане нещо много хубаво.“ ...Нека си
говори. Времето е велик преценител на всички неща.
Може би тя има право, като я сравнява със своята
поезия, но ще бъде преценена „Асавита“ не в
сравнение с нещо, а със самата поезия – що е поезия и каква е нейната цел.“ Малко по-нагоре в
същото писмо Олга Славчева заявява: „Да, детето
„Асавита“ ще обходи нашия народ. То ще бъде
небесен лъч за бъдното поколение“.
По повод на трудностите, които среща по време на писането на друга една поема, „Еделвайс“,
Олга Славчева споделя: „Но това е съвършено нов
път на българската поезия. Разбира се, че аз със
слабите си сили първа трасирам този път през
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скали и пущинаци. Лесно се пише за целувки и алени
устни – лесно се пее песен на един дъх, но моят
„Еделвайс“ има велика роля и затова съвършен и
прекрасен и по тяло, и по дух трябва да бъде.“ (писмо до Асавита от 21 юли 1927 г.)
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Учителя за пътуването
до Слънцето
В приложението към писмото си от 29 декември 1926 г. Добринка Емануилова загатва за предприети излъчвания, които са позволили на нея и на
сестра Олга Слачева да придобият съвместна опитност в духовните пътувания до Слънцето. Става ясно, че Учителя е дал в Школата това упражнение.
„През последните няколко четвъртъка от моя
страна редовно спазвах часа на нашето общение.
Идвах при вас, обгръщах Ви с десницата си и двете
отлитахме към Слънцето. От там у мен се зароди
идеята за един сюжет „Гостуване у Слънцето”. Отделно ще Ви изпратя една малка разработка, записана така, както я преживях още при първото ни с
Вас пътуване. Може би си спомняте, че еднаж цялата школа предприе такова пътуване и сега поисках да го повторим с Вас. Даже още еднаж да го
направим и идния четвъртък, за да преживеете
сама това, върху което ще пишете.”
В беседата си "Трите основни закона: Любов,
Мъдрост и Истина", ООК, 1922 г.) Учителя дава ня101

кои разяснения за характера на тези пътувания извън Земята:
"Ако вие действително разбирахте Любовта,
щяхте да имате безсмъртие; ако вие действително
разбирахте Божията Мъдрост, щяхте да имате вечна
хармония, т.е. знание щяхте да имате, щяхте да бъдете силни, щяхте да разберете Истината в нейната
пълнота, щяхте да имате вечната Свобода – великия простор на Живота. И тогава нямаше да се намирате в тъмно, нямаше в такава ограничена стая
да се разговаряме за такива работи, но щяхме да
пътуваме с една необикновена бързина. Знаете ли с
каква бързина щяхме да пътуваме – най-малко с
бързина от петдесет хиляди километра в секундата.
И какво щяхме да направим? – Щяхме да излезем
на Витоша, да духнем веднъж и в една секунда
щяхме да минем Месечината и за пет минути щяхме да бъдем на Слънцето. Ще се спрем на първата
станция, там ще ни посрещнат, ще бъдем на гости
три-четири дена – понеже там са културни, ще ни
разведат, ще видим техните училища, заседания,
ще правим своите бележки и след туй ще тръгнем
към АЛФАЦЕНТОРИС1, следващата станция. Сега
вие казвате: „Колко е приятно такова пътешествие!“
1

Най-близката звезда до Слънцето Алфа Кентавър.
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Е, приятно е, разбира се, има мисли вътре в него. Тия пътешествия ги правят напредналите
ученици на Окултната школа – може би в туй
състояние не можете да ги правите, но все трябва да се приготовлявате за някое бъдно съществуване. Трябва да мислите на Земята – трябва да
слезете пак на физическото поле, за да правите оттам тия пътешествия. Като влезете в Астралния
свят, ще правите други пътешествия…"
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За двете книжки –
„Паневритмия”
и „Асавита-Божествена песен”
"Учителя извиква Олга Славчева, която бе поетеса. Годината е 1934. "Ще можете ли, сестра, да напишете думи за музиката на нашите упражнения?"
Олга се стеснява: "Но Учителю, дали ще мога да ги
напиша? Много е сложно това за мен. Ще улуча ли
да подредя думите в съответствие с мелодията и да
не загубя ритъма? Страх ме е, Учителю."
Учителя се усмихва и казва: "Ние ще ти помогнем. Ще ти изпратим едно същество, което ще ти
помогне за текста. То ще ти продиктува думите за
музиката на отделните упражнения." Учителя замълчава и се усмихва. "Е, щом е така, да се опитаме
и двете – аз и това същество. Но как и кога ще дойде то?" Учителя ù казва деня и часа, в който ще
пристигне това същество...
Познатото чувство на вдъхновение – мисълта ù
се прояснява, вижда светлина над себе си и в себе
си. Започва да чува думите: "Аз съм Асавита. Идвам от Слънцето, за да ти продиктувам думите
на отделните упражнения от Паневритмията.
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Изпратена съм за теб и идвам от Божествения
свят".
Започва Олга да записва дума по дума и нанася думите под нотния текст. Работата продължава
няколко часа. Накрая се разделят като приятелки.
Същия ден Олга отива при Учителя и Му поднася
текста на Паневритмията. Учителя го одобрява.
Накрая Олга разказва за думите на Асавита. Учителя кимва с глава. "А ще мога ли, Учителю, да я видя
още веднъж?" "Зависи от теб. Ще я викаш и ще се
молиш за нея. Всичко зависи от теб."
На следващата година Олга Славчева издаде
една малка книжчица, озаглавена "Паневритмия".
Годината на издаване е 1935. Горе, в левия ъгъл на
корицата, бе сложено името Асинета... В същата
книжка Олга Славчева помести и думите на три
песни от Учителя, които Той ù бе дал да напише.
Това са "Бершид Ба", "Пролетна песен" (в книжката
е отбелязано заглавието "Пролетта пристига") и
"Песен на малката буболечка" (в песнарката – "Малката буболечица")*.
Същата година, 1935, Олга Славчева издаде една книжка: "АСАВИТА - Божествена песен". На корицата, в горния ъгъл е написано Хелмира. Асавита идва от Слънцето, посещава Олга Славчева и,
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като ù дава името Хелмира, повежда я на път за
Слънцето. Когато пристигат там, тя чува мелодии
познати, думи познати – чува песните, които Учителя е дал на Земята. Така че музиката, текстът, игрите и движенията, които тя вижда на Слънцето,
били почти същите, като Паневритмията на Учителя на Земята. Хелмира вижда с очите си, че мелодията и движенията са свързани неразделно в едно,
в няколко последователни свята – физическия, Духовния и Божествения свят. Който иска, нека прочете внимателно тази книжка. Художничката Цветана Симеонова е нарисувала прекрасна картина приложение към книжката, наречена "От земята
към Слънцето"."
(Мария Тодорова, "Думите на Паневритмията на Олга Славчева от "Изгрева" и на Асавита от Божествения свят", "Изгревът", том 1)
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