число:

портокален
аметистов
бял

ЦВЯТ

1

НЕДЕЛЯ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Пробужда
индивидуалното
съзнание.

Тон:
елемент

планета

ре

Слънце

злато

НАРЯД ЗА СЕДМИЦАТА:

скъпоценен камък

сардоникс
орган

ХРАНЕНЕ

дихателна
система

покълване
Приемат се ориз, леща, овес, ръж, ечемик,
грозде, портокали, мандарини, кайсии, стафиди,
слънчоглед.

Песента „В начало бе Словото“
Добрата молитва
Псалми 91, 23 и 61
Господнята молитва

„ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ
ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА“:
Белите, портокалените
и аметистовите лъчи,
Духът на Обещанието,
Духът на Благодатта,
Духът Христов
„А Исус, като чу, отговори му
и каза: Не бой се, тъкмо верувай
и ще се избави.“ - Ев.Л.8:50,

СПЕЦИФИЧНА ДУМА:

светя

число:

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Дава широта на
човешкото съзнание
и простор за полета
на човешката мисъл.

син

ЦВЯТ

3

ЧЕТВЪРТЪК

елемент

калай

планета

Тон: ла

Юпитер
НАРЯД ЗА СЕДМИЦАТА:

скъпоценен камък

сапфир
орган

жлъчка

ХРАНЕНЕ

връзване
на плодовете

Приемат се картофи, тикви,
бамя, маслини, жито, растително
масло, млечни продукти.

Песента „Той иде“
Молитвата
„Плодовете на Духа“
Псалми 91, 23 и 112
Господнята молитва

„ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ
ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА“:
Сините лъчи,
Духът на Истината
„Вярата ви и надеждата ви да
са в Бога.“ I Пет, 1:21

СПЕЦИФИЧНА ДУМА:

давам

число:

и

число:

Събужда висшите
човешки чувства.

виолет

ЦВЯТ

78

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

СЪБОТА

Тон:
елемент

планета

си

Сатурн

олово

НАРЯД ЗА СЕДМИЦАТА:

скъпоценен камък

аметист

Песента „Бог е Любов“
Малката молитва
Псалми 91, 23, 25 и 132
Господнята молитва

орган

ХРАНЕНЕ

храносмилателна
система

вкусване
Да се наблегне на ядките –
лешници и други черупкови;
и кестени, сушени плодове,
зрял боб, патладжани, кафе

орехи, бадеми,
подходящи са също
боровинки, шипки,
и какао, маслини.

на плодовете

„ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ
ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА“:
Виолетовите лъчи,
Духът на Силата
„Удивляваха се на учението Му,
защото Неговото слово беше
с власт.“ Ев.Л.4:32

СПЕЦИФИЧНА ДУМА:

съграждам

Между всички неща има подобие,
съответствие. Херметичната философия
изразява това със следните думи: „Каквото
има горе, има го и долу”.
Има връзка, съответствие между тон,
форма, движение, цвят, число и идея. Това
съответствие между всички неща се основава
на единството, което лежи в основата на
цялото битие. Например в периодичната
система на химичните елементи след всеки
седем елемента се повтарят елементи с
аналогични свойства. Това виждаме и в
спектъра на цветовете, и в октавите на
музиката. Там всеки тон прилича на осмия
след него. Такива октави имаме и в
стълбицата на електромагнитните
трептения. И там всяка по-горна октава
трептения има аналогия с по-долните.
Има безброй съответствия в
Природата... Когато движенията точно
отговарят на известни идеи, тонове и пр.,
действието е по-мощно. Тогава организмът е
по-възприемчив към енергиите на Природата,
приема ги в себе си и чувства живо тяхното
обновително действие.

