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Дорогі друзі, колеги, сестри і брати!
Перед вами черговий випуск елек-

тронного журналу, що кожні два місяці ви-
пускається Теософським товариством в 
Україні. Його назва свідчить про те, що ми 
розуміємо головною задачею всіх тих, хто 
прийняв до свого серця величні ідеї Теосо-
фії, нести Світло знання, розуміння, осяг-
нення у цей світ і перетворювати це Світло 
у дії. 

Останні два місяці були дуже плідними 
у житті теософів світу, насиченими різно-
манітними подями. Приємно, що осінні зу-
стрічі деякі групи проводили вживу. Нареш-
ті настала радісна можливість зустрітися 
фізично. Потім знову перейшли на онлайн 
роботу. У такому ж режимі зараз відбува-
ються всеукраїнські та міжнародні події. 

Важливою подією міжнародного тео-
софського життя був День Заснування, 17 
листопада, ми були запрошені на трансля-
цію урочистостей в Адьярі, Штабквартирі 
ТТ. А для всіх українських теософів важли-
вою подією була Національна Конвенція, 
що проходила через Зум 20-21 листопа-
да. Програма цієї події вам відома, взяли 
участь міжнародні лектори, Вісенте Хао 
Чин Філіппіни), Жак Манік (Франція), Томас 
Девіс (Південна Африка). Українські теосо-
фи були запрошені до участі у російському 
національному Конгресі, який відбувся 27-
28 листопада, також через Зум.

Ми також наближаємося до ще однієї 
значної міжнародної події, це Конвенція Те-
ософського товариства, яка проходитиме 
27-30 грудня. Вперше буде организований 
переклад основних подій Конвенції росій-
ською мовою, отже вона буде доступна для 
всіх наших членів, незалежно від знання 
англійської мови. Запрошуємо до реєстра-
ції для участі у Конвенції.

Хочу звернути вашу увагу на те, що 
ключові ноти всіх Конвенцій Адьяру у 
останні роки так або інакше пов’язані з 
внутрішніми процесами, які мають від бу-
ватися на духовному шляху. І якщо вони 
не відбуваються, то це можна розцінити як 
зупинку, а то і відкат. Процеси самопере-
творення, самовдосконалення потребують 
певної обізнаності, підготовленості, певної 
кваліфікації, з одного боку, а з іншого боку, 
певних вольових зусиль, напруження, а та-
кож часу. Такий орієнтир, який задає Адьяр 
теософам світу, не є випадковим збігом 
обставин. Сьогоднішня світова ситуація 
сповнена неочікуваних змін і ставить перед 
нами серйозні виклики. Це потребує від нас 
оперативного реагування та вимагає роз-
криття прихованих внутрішніх резервів до-
сконалості, розширення свого світогляду і 
поглибленого самопізнання. Саме заради 
цього ми і приходимо у цей світ! Отже, ми з 
вами живемо у час сприятливих можливо-
стей. Більше того, ми обрали Теософське 
товариство, як організацію, що має демон-
струвати світові засади нового світоустрою. 
Саме такою її задумали Великі. 

Це ще один привід для мене заохоти-
ти кожного з вас приєднатися до четверго-
вих медитацій о 21.00 заради утверджен-
ня духу єдності і братства всередині ТТ та 
для успіху нашої спільної справи сприяння 
духовному відродженню людства. Хочу за-
просити всіх бажаючих приєднатися. Нехай 
Світла і Любові буде більше у світі! А ми 
об’єднаємо свої зусилля на тому Шляху, 
який ми свідомо обрали для служіння люд-
ству. 

І хай благословенні будуть Ті, Хто вка-
зав нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

Від редактора
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Дорогі друзі, ми маємо щастя нале-
жати людській спільноті, яка утво-
рилася під впливом тих величних 

ідей Вчителів людства, які вони мають 
намір поширювати і вживляти у свідомість 
людей.

Ми добре знаємо, що це за ідеї. Це в 
першу чергу ідея Єдності всього живого у 
Всесвіті, ідея еволюції, існування Плану 
Творення, або Божественного плану. Це 
ідея всесвітнього людського Братерства. 
Самі Вчителі ставили під сумнів ступінь 
готовності людей до сприйняття цих ідей, 
але все-таки дозвіл на цей експеримент 
був даний.

І от пройшло 146 років. Чи багато змі-
нилося у світі? Ми бачимо, що єресь ві-
докремленості, розділеності людей, яку 
Вчителі вважали головною марою люд-
ства, проявляє себе з величезною силою, 
використовуючи найрізноманітніші при-
води, расові, політичні, ідеологічні. Один 
виток за іншим накопичуються агресія, 
недовіра, протистояння, ворожнеча, і клу-
би темного марева застять Світло Істини, 
любові, добра і краси.

Що можемо ми, теософи, сьогодні про-
тиставити цим ретроградним тенденціям? 

Що є у нашому арсеналі, щоб проявити і 
підтримати конструктиві, прогресивні сили 
суспільства? 

У своїй книзі «Принципи теософської 
роботи», що вийшла з друку у 1991 році, 
проф. Таймні пише: «Зараз Теософське 
товариство є одним з тих рухів, що запу-
щений у світ деякими членами Великого 
Братства з певною метою. Що це за мета в 
усій її повноті, нам не дано знати і розуміти, 
але з того, що нам було дано, стає зрозумі-
лим, що цей рух має принаймні три цілком 
визначені, але не уточнені функції в даний 
час. Вони можуть бути окреслені так:

1. Дати людству певні глибокі істини 
життя, які потрібні для наступного кроку 
людської еволюції.

2. Утвердити певні універсальні 
керівні принципи, такі як Братство, у ро-
зумі людей, щоб наблизилась можливість 
введення нового світового порядку.

3. Підготовити працівників у зовніш-
ньому світі, які розуміють План у загаль-
них рисах і можуть, таким чином, співпра-
цювати зі Старшими Братами у справі 
покращення людської раси».

Підходячи до Товариства, ми інтуїтив-
но відчуваємо його високе призначення, і 

Якщо не ми, то хто?!
Світлана Гавриленко, 
Генеральний секретар та Національний лектор ТТвУ 
Доповідь на 17-й Конвенції ТТвУ, листопад 2021 р.
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це сповнює нас сакральним почуттям при-
четності до чогось величного, значущого. 
Але потім починається буденна робота, 
і якась висока внутрішня нота потрошку 
затихає, стає менш відчутною. Чому це 
відбувається? Чи є спосіб відновити дух 
сакральної причетності?

Той, хто тільки підходить до ТТ, як 
правило має виражене бажання, багато 
енергії, ентузіазм, але йому ще не виста-
чає досвіду, не завжди вдається тримати 
напрямок, мету, ціль діяльності. Інколи він 
намагається привнести у ТТ агресивні, 
конфліктні соціальні моделі спілкування 
та взаємодії. Тоді обов’язком більш до-
свідчених членів є показати приклад неан-
тагоністичної взаємодії, приклад дружніх, 
довірливих, братських відносин, правиль-
ного використання сили слова. Безпереч-
но, що новим членам ТТ потрібен певний 
досвід, свого роду тренінг спілкування. 
Кожен з них хоче зробити ефективний 
внесок у спільну справу ТТ. Дуже важливо 
при цьому привести своє власне життя у 
відповідність з тими принципами, які про-
голошуються теософским вченням. На-
жаль цьому не вчать у школах та ВУЗах.

Дуже важливе питання – Як стати по-
трібним ТТ? Як правило, перша потреба, 
яку відчувають ті, хто наближається, – це 
потреба набуття знань. Так, це вкрай по-
трібно, але основний акцент має бути на 
знаннях про людину, про формування 
правильних взаємовідносин, методів кон-
структивної комунікації та співпраці. Коли 
людина відчуває необхідність знань, дуже 
важливо – який вона має мотив? Навіщо 
їй ці знання? 

Давайте ще раз звернемося до Місії 
ТТ: Служити людству зрощуванням все 
більш глибокого розуміння і здійснення 

Споконвічної мудрості, духовного само-
перетворення та Єдності всього Життя. 
Отже від простого набуття знань, від ін-
телектуальної роботи треба йти далі, до 
поглиблення, вдосконалення знань, щоб 
вони поступово перетворилися у розумін-
ня та здійснення, у практику життя. Адже 
справжня мета теософського руху у світі 
– сприяти еволюції. Еволюція відбуваєть-
ся не за випадковими збігами обставин. Є 
певний План Еволюції, ми називаємо його 
Божественним Планом. 

Згідно цього Плану, всі творіння руха-
ються в бік вдосконалення. План перед-
бачає вдосконалення. Ті сутності, що не 
напрацювали самосвідомості, еволюціо-
нують за мудрими Законами Природи під 
впливом оточуючих умов життя, обставин, 
певних циклів. Накопичуються досвід, 
вміння, реакції, витривалість і безліч ін-
ших корисних якостей. Що ж може означа-
ти вдосконалення для свідомої людської 
істоти? Це перш за все вдосконалювати 
себе та вдосконалювати своє пізнання 
Світу. Це величезний труд не на одне жит-
тя, але саме завдяки таким зусиллям ми 
наближаємося до можливості стати кори-
сними у тій справі Вчителів, яка довірена 
нам колективно, як членам ТТ. Це те, що 
стосується нових членів та людей, які ма-
ють намір наближення до ТТ.

Тепер поговоримо про членів зі ста-
жем (не хочеться говорити про «старих»). 
Інколи вони задовольняються поверхне-
вим рівнем пізнання теософського вчення, 
і не йдуть вглиб. Це може бути причиною 
втрати ентузіазму, охолодження і навіть 
розчарування. Такого поглиблення мож-
на досягнути, намагаючись передати свої 
знання та досвід людям, що тільки но по-
чинають цікавитися цінностями та змістом 
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життя. Такі люди завжди є поряд з нами в 
сім’ї, на роботі, серед друзів. Інколи при-
чиною охолодження для членів зі стажем 
є несправдження якихось їх особистісних 
сподівань, амбіцій. Тут треба намагатися 
подивитися очима Вчителів на діяльність 
ТТ. Смиренний, відданий своєму обов’яз-
ку член, що сумлінно і регулярно виконує 
своє служіння, заслуговує найвищої оцін-
ки, ніж той, хто завжди намагається плава-
ти на поверхні, показати себе та переко-
нати всіх у своїй розумності, досвідченості 
або компетентності, вказуючи на недоліки 
інших. Тут також важливо навчитися від-
стежувати якість свого внутрішнього про-
стору, свої істинні наміри, бути щирим з 
самим собою і не йти за тими самовиправ-
довуючими аргументами, що вигадує наш 
розум, перебуваючи у сутінках ілюзій. 

У «Голосі Безмовності» (у розділі «Два 
Шляхи») є такі слова: «І якщо не можеш 
бути сонцем, будь скромною планетою. 
Якщо ти нездатний, подібно до полуденно-
го сонця, полум’яніти на снігових верши-
нах вічної чистоти, обери, о початкуючий, 
скромнішу дорогу. Вказуй «Шлях» — хоч 
би і слабким мерехтінням, загублений се-
ред багатьох — подібно до вечірньої зірки, 
що показує шлях тим, хто йде в темряві». І 
далі ОПБ дає тлумачення вечірньої зірки, 
це Меркурій, що уособлює знання, розум, 
володіння інформацією, вміння комуніка-
ції, спілкування, та Марс, що уособлює 
сміливість, мужність, вірність своєму 
обов’язку, віддане служіння.

Ми, як Українська Секція Теософсько-
го товариства, маємо величезну потребу 
у різноманітних кваліфікованих кадрах 
служителів, які свідомо і відповідально 
ставляться до волонтерської діяльності. 
І це не тільки кваліфіковані лектори. Ми 

шукаємо досвідчених і кваліфікованих ко-
мунікаторів, перекладачів та редакторів, 
організаторів заходів, веб-дизайнерів та 
інтернет-користувачів, фахівців науки та 
освіти для інтеграції теософських ідей у 
ці галузі людської діяльності. А також лю-
дей Доброї Волі, які можуть організувати 
різноманітну благодійну діяльність у рам-
ках ТОС. Важливо, щоб навіть маленькі 
справи, за які людина береться, були зро-
блені максимально досконало, від серця, 
щиро. Вітаються спроби бути корисними 
у різних сферах. Кожен може бути цінним 
співробітником та взяти на себе частину 
загальних завдань і тим на ділі підтримати 
теософський рух.

Хочеться звернути вашу увагу, дорогі 
друзі, ще на одну обставину, яка безпо-
середньо стосується нашої внутрішньої 
практичної діяльності. Багато наших груп 
зустрічаються щотижнево, а іноді і часті-
ше. З переходом на онлайн режим участь 
у спільних заходах навіть спростилася. 
Більше того, спілкування у групах носить 
не формальний протокольний характер, 
обумовлений офіційним регламентом, а 
навпаки щирий, творчий, відвертий. Це 
ставить перед нами певні вимоги підвищу-
вати свою культуру спілкування, а в більш 
загальному розумінні, вдосконалювати 
свою власну внутрішню культуру. Сьогодні 
багато хто з теософів цікавляться психо-
логією, і це не випадково. Це допомагає 
нам пізнати себе. Таке самопізнання почи-
нається з формування навичку самоспо-
стереження. Вміння дивитися не себе ніби 
зі сторони означає новий етап еволюції, 
той етап, коли людина починає бути пси-
хологічно самодостатньою, рухатися під 
впливом внутрішніх рушійних механізмів, 
керуватися власними сумлінням та інтуї-
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цією. Це означає підняття її свідомості 
над рівнем особистості. 

Тільки після повністю сформованого 
навичку самоспостереження можна руха-
тися далі, до самоконтролю над провідни-
ками своєї особистості, далі до очищення 
цих провідників, що може зайняти до-
сить тривалий час, а потім до так званого 
окультурювання цих провідників. Йдеть-
ся про наше фізичне тіло, про сферу на-
ших почуттів та емоцій, а також про наше 
мисленнєве поле діяльності. Кульмінацію 
цього процесу психологи називають са-
мо-реалізацією, або навіть само-здійснен-
ням людини. Окультна філософія процес 
очищення пояснює як привнесення світ-
ла, як освітлення і видалення темряви з 
середини нашого нижчого єства, а кінце-
вий результат – просвітленням. Є дуже 
детальні рекомендації з такого роду са-
мовдосконалення, це книга проф. Тай-
мні «Само-культура у світлі Древньої Му-
дрості». Там він детально обгрунтовує, що 
само-окультурювання, свідома побудова 
свого характеру є насправді наукою, а по-

чатком її формування є само-дисципліна, 
і з цим не можна не погодитись.

Отже, дорогі мої друзі, тільки систе-
матична і цілеспрямована внутрішня ро-
бота над самовдосконаленням (саме над 
САМОвдосконаленням, а не над вдоско-
наленням своїх братів і сестер, або своїх 
сусідів, родичів, колег та керівників) може 
допомогти нашим групам, відділенням, 
учбовим центрам, стати справжніми осе-
редками Всесвітнього Людського Брат-
ства, що дасть можливість Теософському 
товариству стати певним зразком для су-
спільства, справжнім каналом для робо-
ти Вчителів Мудрості. Саме задля цього 
вони замислили його створення майже 
150 років тому, і сьогодні Вони поклада-
ють свої надії саме на нас, бо у них не-
має інших рук і ніг для роботи на нашому 
фізичному плані буття, крім наших. Нам 
надана така честь, і ми взяли на себе цю 
відповідальність бути інструментами ро-
боти Вчителів. 

Нехай нас об’єднає ця висока мета у 
нашому служінні людям!

Термин «Всеобщее Братство» – не пустая фраза... 

Это единственное надежное основание всеобщей нравственности. 

Если это только мечта, то, по крайней мере, благородная мечта 

человечества и цель устремления истинного Адепта.

ПМ, №6, КХ – Синнету, ноябрь 1880
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Тема моей сегодняшней лекции настоль-
ко не нова, настолько часто обсуждает-
ся, что, вероятно, стала уже привычной. 

Всё, что привычно, не воспринимается остро. 
Почему же я рискнула опять вернуться к этой 
теме? Наверное, потому что она – самая важ-
ная в Теософии, потому, что несмотря на нашу 
всеобщую теоретическую подкованность, 
практическое Братство всё ещё оставляет же-
лать лучшего, всё ещё остается в нашем буду-
щем. И мне захотелось докопаться до истины 
– почему же на практике идеал Братства так 
трудно осуществим? Всё, что я буду говорить, 
не претендует на истину в последней инстан-
ции, а скорее отражает мой личный поиск, моё 
личное видение. 

Всем нам хорошо известна первая, а зна-
чит – главная цель Теософского общества, 
которая звучит так: «Сформировать образец 
Общего человеческого Братства без различия 
расы, верования, пола, касты и цвета кожи». 
В «Ключе к Теософии», Словаре, Елена Пе-
тровна пишет: «Всемирное Братство. Второе 
название Теософского общества и первая из 
трёх провозглашенных целей». Почему же 
это так важно? По всей видимости, мы долж-
ны осуществить Идеал, который существует 
на Высших Планах; мы должны стать копией, 
стать отражением здесь, в проявленном мире, 
Белого Гималайского Братства. Нам указан 
Путь.

 Почему же у нас не получается осуще-
ствить то, что нам завещано? Почему у нас не 

получается эффективно продвигаться в указан-
ном направлении? Думаю, причина находится 
в нас самих. Не исключено, что это, в первую 
очередь, неверие в возможность достижения 
Братства. Вероятно, мы думаем, что реально 
достичь Братских отношений в человеческом 
мире невозможно, считая, что Братство – это 
Братство душ, и его осуществление возможно 
только тогда, когда все мы почувствуем связь 
со своим Высшим Я, когда мы сольёмся с Ним. 
Или мы ждём, что Братство осуществит кто-то 
за нас, мы видим причину невозможности его 
осуществления в другом, потому что он или 
она не готов, он или она еще не обладает не-
обходимыми качествами. На это хотелось бы 
возразить: если бы идеал Братства в мире был 
утопией, эта задача не ставилась бы Учителя-
ми как главная Цель перед Теософским Об-
ществом. И второе – возможность достижения 
идеала Братства заключена не в ком-то дру-
гом, а именно в нас самих, а наш собрат – это 
всегда только наша проверка собственных до-
стижений.

Какие ещё определения Братства суще-
ствуют? Я воспользовалась Википедией, кото-
рая даёт следующее определение: «Братство 
– это дружеская связь, близость, содружество, 
единение, основанное на общности целей, 
взглядов, принципов». На самом деле это 
очень глубокое определение. Хотелось бы 
особо выделить: «Братство – это единение, 
основанное на общности целей, взглядов, и 
принципов». На основании этого я позволила 

Братство – от теории 
к практике

Оксана Мулык, Национальный лектор ТОвУ, 
Президент отделения Шакти, Житомир. 
Доклад на 17-й Конвенции ТОвУ, ноябрь 2021
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себя выделить «три кита», на которых можно 
построить ядро Братства в Теософском обще-
стве. Первым является общность Целей. Как 
известно, это Три Цели Теософского Обще-
ства, и первая из них – опять-таки Братство. 
Второй «кит» – это общность взглядов: миро-
воззрение Вневременной Мудрости, я думаю, 
– это общий взгляд у всех теософов. И третий 
«кит»: как принцип, я думаю, можно выделить 
морально-этический кодекс, которому следует 
каждый, кто прикоснулся к Пути, идёт по нему. 
Итак, построить Братство мы можем, опираясь 
на Три Цели Теософского общество, общее 
мировоззрение Вневременной Мудрости и со-
блюдение морально-этических принципов.

Но есть ещё нечто более глубинное, бо-
лее сокровенное, что делает нас единым це-
лым, что объединяет крепче всего земного 
– это общность происхождения. Елена Петров-
на Блаватская в «Ключе к Теософии» пишет: 
«АНИМА МУНДИ (лат. Anima Mundi) «Мировая 
Душа», то же, что Алайа северных буддистов, 
божественная сущность, которая пропитывает, 
одушевляет и наполняет все, от мельчайшего 
атома материи вплоть до человека и бога… 
Когда утверждается, что каждая человеческая 

душа родилась, отделившись от Анима Мун-
ди, то это, эзотерически, означает, что наши 
высшие Эго в сущности идентичны с Тем, что 
есть излучение вечно непознаваемого Вселен-
ского Абсолюта». В «Тайной Доктрине» Елена 
Петровна подчеркивает: «Алайа является ос-
новой каждой видимой и невидимой вещи и, 
хотя она вечна и неизменна в сущности своей, 
она отражается в каждом объекте Вселенной» 
(т.1 ст.1 шл.9). Итак, кроме общих целей, взгля-
дов и принципов, нас ещё объединяет Единый 
Источник, наделивший нас Жизнью.

Так почему же в действительности нам так 
трудно выстроить братские взаимоотношения 
внутри нашего Теософского общества? Что 
нам мешает? Я предлагаю вернуться к тем 
пунктам, которые я уже обозначила, и оста-
новиться на них более подробно. Во-первых, 
что же такое Цель? Цель – это то главное, к 
чему мы неукоснительно стремимся, преодо-
левая все возникающие у нас на пути препят-
ствия; то, по отношению к чему всё остальное 
становится второстепенным, неважным. Воз-
никает вопрос: действительно ли каждый, кто 
приходит в Теософское Общество, главной 
целью видит именно Братство? Мне кажется, 
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что очень часто имеет место подмена цели, 
и главная цель Теософского Общества при-
нимается формально, только как необходи-
мое условие для вступления, в то время, как 
истинной целью или мотивом могут являться 
удовлетворение собственной потребности в 
знаниях (наверное, это происходит чаще все-
го), поиск собственного Духовного Пути (это 
немаловажно, но это не главная цель Теософ-
ского Общества), стремление к непознанно-
му и таинственному, желание утверждения в 
определенном статусе (например, статусе уче-
ника), удовлетворение личностных амбиций. 
Это подразумевает по сути отсутствие общей 
Цели, что значительно уменьшает наши шан-
сы на осуществление Братства.

На самом деле происходит не просто под-
мена целей. Суть этого более значимая, более 
глубинная. Кажется, что плохого, если человек 
пришёл за знаниями, за указанием направ-
ления Пути, пришёл в поисках возможностей 
собственного духовного роста? А ведь это оз-
начает, что на самом деле он пришёл брать 
для себя, и это позиция всегда обособляющая, 
отделяющая его от других. За ней кроется тон-
кое, иногда плохо распознаваемое качество 

духовного эгоизма. В то же время построение 
Братства требует обратного: требует отдачи. 
В этом случае необходимыми качествами яв-
ляются внимание и любовь к своему собрату, 
стремление его понять. Построение Братских 
отношений требует постоянной готовности к 
отдаче самого лучшего, что в нас есть. Акцент 
ставится не на разделении, а на объединении, 
ищутся не недостатки, а достоинства. В этом – 
коренное отличие.

 Вторым необходимым условием для 
успешного создания ядра братства внутри 
Теософского Общества является общность 
взглядов. Казалось бы, именно здесь у нас 
все в порядке, ведь все мы исповедуем док-
трину Вневременной Мудрости. Но для того, 
чтобы знания стали частью нас самих, стали 
призмой нашего мировоззрения, они должны 
поддерживаться и подтверждаться жизнью 
необусловленного служения. Целью приобре-
тения знаний должно быть служение миру. Ка-
кие же препятствия видятся здесь? В первую 
очередь, это ментальная жадность, когда на-
копление теоретических знаний ведёт к усиле-
нию чувства собственной значимости, чувства 
превосходства над менее знающими, к горды-
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не, а значит – к личностный обособленности, 
к разделению. В таком случае для братских 
отношений в личностном поле не остаётся 
места. Ещё хочется подчеркнуть один немало-
важный факт: до того, как ученик становится 
на путь оккультизма, у него должно открыться 
сердце. Это происходит на мистическом этапе 
Пути. Получая опыт мистика, ученик учится 
любить, он выстраивает внутреннюю связь с 
Планом Интуиции, Безусловной Любви и Му-
дрости, и только после этого любые знания 
могут быть ему безопасно доверены. Если 
этого не произошло, если Сердце молчит, на-
рушается последовательность прохождения 
этапов Пути. Отсутствие активности Сердеч-
ного Центра ведёт к позиции «я-в-центре-соб-
ственного-круга», и человек не отдаёт, человек 
только берёт. Он еще не способен на построе-
ние братских отношений. И еще один момент, 
о котором хотелось бы упомянуть, он доста-
точно интересен. Это стремление к абстракт-
ным знаниям без предварительной трансфор-
мации собственных личностных проводников. 
Соприкосновение с миром абстрактных истин 
стимулирует приток к личности энергии Выс-
шего Я, которая не только приносит просвет-
ление и ускоряет развитие, но и стимулирует, 
проявляет в человеке все, что в нем имеется, 
в том числе и неизжитые негативные качества 
его характера, такие как раздражительность, 
неприятие, агрессия, враждебность и так да-
лее. Это происходит, когда проигнорирован 
самый начальный этап Пути – этап очищения, 
когда не сделан акцент на приобретении мо-
рально-этических качеств.

Третьим необходимым условием для по-
строения ядра Братства внутри Теософско-
го Общества являются общность принципов. 
Казалось бы, именно здесь у нас всё хорошо, 
ведь все без исключения теософы старают-
ся соблюдать морально-этический кодекс, но 

если посмотреть глубже, возникает сомнение: 
действительно ли мы все и всегда соблюда-
ем принцип непричинения вреда мыслью? Не 
допускаем ли мы негативных мыслей, направ-
ленных на своего собрата? Хотелось бы об-
ратить внимание на коренное отличие между 
безличностно-отстранённой, объктивно-кон-
структивной оценкой деятельности собрата 
и негативно-критическим восприятием. Оно 
состоит в том, что критические мыслеформы 
всегда эмоционально окрашены: они окраше-
ны в цвета обиды, раздражение, неприязни, 
они разделяют, а не объединяют, то есть они 
имеют кама-манасическое происхождение. 
Для позиции стороннего непредвзятого на-
блюдателя характерно любяще-вмещающее 
понимание, ведь именно любящее понима-
ние ведёт к объединению. Второй момент: ни-
когда ли мы не допускаем причинение вреда 
словом? Негативные высказывания в адрес 
собрата отличаются от конструктивного диало-
га опять-таки эмоциональным окрашиванием 
вместо любящего понимания. И теперь, пожа-
луй, самое значимое: не наносим мы ущерб 
самому Теософскому Обществу созданием 
внутренних разделяющих барьеров, которые 
мешают установлению Братских отношений 
внутри общества, тем самым препятствуя осу-
ществлению его главной цели? Когда мы до-
пускаем небратские, критические отношения 
между собой, мы вредим, в первую очередь, 
наследию, завещанному нам Великими Душа-
ми.

Что касается общности нашего проис-
хождения из Единого Источника, то действи-
тельное осознание этой истины становится 
возможной только тогда, когда наша личность 
приобретает устойчивую и постоянную связь 
со своим Высшим Я. Если эта связь отсут-
ствует, утверждение общности происхожде-
ния остаётся чисто теоретическим, и в этом 
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случае в наших личностях доминирует наш 
конкретную ум. Именно он обладает обосо-
бляющим качеством, именно он разделяет 
этот мир на «я» и «не-я». Когда нашим рас-
порядителем является конкретный ум, «я» 
всегда стоит «в-центре-собственного-круга», 
оно – центр собственной вселенной, и пока 
эта ситуация сохраняется, построить братские 
отношения действительно сложно. Позиция 
«я-в-центре-собственного-круга» обуславли-
вает отсутствие ясного видения и правильного 
понимания, а также запускает эмоциональные 
реакции в отношениях с теми, кто идет рядом.

Так что же нам всё-таки делать, чтобы 
оправдать ожидания великих основателей Те-
ософского Общество и Учителей Мудрости? 
Как осуществить идеал Братства на практике? 
Я предлагаю принять, как аксиомы:
l  Благо только то, что ведёт к объединению. 

Зло всё то, что ведёт к обособлению
l  Мы несём ответственность только за соб-

ственные мысли, эмоции, слова и действия, 
а наш собрат – только проверка наших 
собственных достижений

l  Едины те, кто смотрит не друг на друга, а в 
одном направлении, устремляясь к единой 
цели

l  Критика всегда эмоционально окрашена в 
цвета обиды, раздражения, противостоя-
ния. Конструктивный диалог окрашен с цвет 
любящего понимания.

Давайте же постараемся осознать Брат-
ство, как Идеал, и сделать его собственной 
главной целью. Давайте стремится воплотить 
знания Вневременной Мудрости в собствен-
ной жизни. Давайте будем неуклонно следо-
вать принципу непричинение вреда ни словом, 
ни мыслью. Давайте будем в любых отноше-
ниях стремиться только к любящему и вмеща-
ющему пониманию. Давайте будем неуклонно 
стремится к достижению устойчивой внутрен-
ней связи со своим Высшим Я (для этого у нас 

есть методы изучения, медитации и, безуслов-
но, служения). Давайте будем стремиться к из-
бавлению от личностных негативных качеств, 
таких как привычка концентрации на себе, оби-
ды, раздражение. Давайте осознаем, что дока-
зательство собственной правоты всегда менее 
значимо, чем сохранение братских отношений. 
Давайте в полной мере осознаем ответствен-
ность перед Учителями Мудрости и Основате-
лями Теософского Общества за достижение и 
сохранение Братства!

Напоследок я хочу привести великолеп-
ные слова из книги Конкордии Антаровой «Две 
Жизни»: «Ты должен теперь по-новому смо-
треть на каждого человека, ища в нём не того, 
что сразу и всем видно, не броских качеств 
ума, красоты, остроумия или злых свойств, а 
той внутренней силы и доброты сердца, кото-
рые только и могут стать светом во тьме для 
всех окружающих, среди их предрассудков и 
страстей. И если хочешь нести свет и свободу 
людям в пути, – начинай всматриваться в них 
по-новому. Начинай бдительно распознавать 
разницу между мелким, случайным в челове-
ке и его великими качествами, родившимися в 
результате его трудов, борьбы и целого ряда 
побед над самим собою. Начинай сейчас, а не 
завтра. Отойди от предрассудка, что человек 
тот, чем он кажется, и суди о нём только по его 
поступкам, стараясь всегда встать в его поло-
жение и найти ему оправдание». 

Протяни навстречу душу,
Сердцем протянись навстречу!
Все мы разные снаружи,
Но едины там, где Вечность.
Все мы – Солнечные дети,
Просто заблудились где-то,
Позабыв, что на планете
В каждом – Свет, и всё от Света!

Побольше Света всем нам на Пути, в 
нелёгком деле построения Братства! 
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Духовне життя починається тоді, коли 
починає прокидатися вищий рівень 
свідомості, який називається буддхі, 

праджня або інтуїція. Бачиться або відчу-
вається нове сприйняття життя. Цей новий 
погляд суперечить старим поглядам і цін-
ностям. Коли це відбувається, починається 
процес духовного життя, який вимагає двох 
речей: (1) безперервного плекання вищої 
свідомості та (2) очищення старої особи-
стості.

Буде корисно використовувати діаграму 
наших рівнів свідомості, щоб зрозуміти про-
цес:

Процес складається з трьох основних 
етапів:

1. Фрагментована стадія
У середньої людині переважає осо-

бистість – звички та умови тіла, емоції та 
нижчий розум. Ця особистість захищає свої 
потреби, бажання та інтереси. Тому вона 
має тенденцію бути самоцентрованою або 
егоїстичною.

Обумовлення особистості часто можуть 
конфліктувати між собою. Це пов’язано з 
багатьма аспектами его або особистості, які 
по-різному реагують на різні обставини. На-
приклад, мене приваблює людина, і тому я 

Самоперетворення 
і духовне життя

Вісенте Хао Чін молодший, Філіппіни. 
Доповідь на 17-й Конвенції ТТвУ, листопад 2021 р.

Атма Універсальна свідомість
Буддхі Духовна свідомість Пробудження у ду-

ховної людини 
ТРАНСЦЕНДЕНТНА 
СТАДІЯ 

Вищий розум Раціональність Вищий розум є силь-
ним і домінуючим у 
зрілої людини 

ИНТЕГРОВАНА 
СТАДІЯ

Нижчий Розум

Особистість Особистість домінує 
у незрілої людини

ФРАГМЕНТОВАНА 
СТАДІЯ

Бажання
Ефірний двійник & 
Фізичне тіло
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хочу бути з цією людиною і намагаюся мати 
позитивні стосунки. Але коли я злюсь на цю 
людину, я хочу зробити їй боляче. Обидва 
погляди вірні, але вони суперечать один од-
ному.

Інший приклад: я хочу мати внутрішній 
спокій. Але коли я боюся, у мене немає вну-
трішнього спокою. Знову ж таки, обидва ре-
альні, але вони несумісні.

Тому пересічна людина обумовле-
на часто суперечливими способами. Це 
фрагментований стан нашого еволюцій-
ного зростання. Це триває багато-багато 
життів, породжуючи біль, страждання та 
нещастя.

2. Інтегрована стадія
У процесі еволюції вищий розум посту-

пово розвивається. Вищий розум може ба-
чити реальність більш об’єктивно, не ото-
тожнюючи себе з потребами особистості чи 
власними інтересами. Це чисто раціональна 
(цілком нормальна) частина розуму.

Наприклад, вищий розум розглядає 
смерть як природню частину життя і відра-
зу приймає смерть як об’єктивну реальність. 
Але особистість боїться втратити речі, лю-
дей чи життя; тому вона реагує униканням, 
запереченням або розпачем. Вищий розум 
може прийняти реальність, але особистість 
часто не в змозі.

Це створює в людині конфліктну под-
війність між вищим психічним сприйняттям 
і зумовленістю особистості, на додачу до 
наявних конфліктів через фрагментовану 
зумовленість особистості. Для більш повно-
го розвитку вищого розуму знадобиться ще 
кілька життів, поки він не стане достатньо 
сильним, щоб стати домінуючим в особи-
стості.

Коли вищий розум стає домінуючим, а 
нижча особистість дисциплінована або під-
коряється вищому, досягається інтегрована 
стадія. Особистість стала зрілою.

3. Трансцендентна стадія
Через подальший розвиток і досвід на-

стає момент, коли Буддхі або духовна сві-
домість пробуджується, і людина починає 
відчувати дезорієнтацію щодо суспільства 
та його цінностей.

Раніше цінності людини були засно-
вані на власних інтересах або на тому, що 
суспільство диктує розуму. Але після пере-
живання різних речей, таких як страждання, 
несправедливість, співчуття, спільне вико-
ристання, в людині запалюється щось інше. 
Спочатку здається, що це просто нова дум-
ка. Пізніше помічається, що це щось глибоке 
і міцне. Спочатку людина прагне ігнорувати 
це, тому що незручно йти врозріз із цінно-
стями суспільства чи своїми звичками та по-
глядами. Згодом це відчуття або сприйняття 
стає досить сильним, і людина починає при-
слухатися до його веління і діяти відповідно.

В даному випадку мова вже не йде лише 
про конфлікт між вищим сприйняттям дійс-
ності та обумовленостями особистості. Воно 
включає саме его – центроване на собі его. 
Трансцендентний стан передбачає не про-
сто усунення докучливих обумовленостей, 
але і сам егоцентризм. Его залишається 
сильним – насправді, зазвичай сильнішим, 
ніж у звичайної людини. Вона може бути 
дуже твердою у своїх рішеннях і позиціях, 
заснованих на принципах. Але коли справа 
доходить до власних інтересів, вона почи-
нає втрачати інтерес до відстоювання або 
захисту себе. Захист їй вже не дуже важли-
вий.
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Самоперетворення
Процес самопертворення стає життєве 

важливим і актуальним під час цих двох ета-
пів власного росту та розвитку – інтеграції та 
трансцендентної стадії.

Ключовим елементом самоперетворен-
ня є самосвідомість. Людина усвідомлює 
невідповідності і конфлікти всередині себе. 
Це усвідомлення вказує на те, що принаймні 
вищий розум зараз досить активний або ро-
звинений і здатний самоствердитися.

До цього етапу людина не повністю 
усвідомлювала конфлікти і не могла нічого 
з ними навмисно вдіяти. З появою більшої 
усвідомленості людина тепер вирішує, під-
датися імпульсу чи ні, чи переважатимуть 
обумовлені звички, чи буде вирішувати та 
домінувати внутрішня воля.

Процес Самоперетворення прискорює 
процес інтеграції та трансценденції. Процес 
самоперетворення виконує дві речі:

а. Він швидше гасить або зменшує нез-
дорову обумовленість особистості, таку 
як гнів, страх, тривога, невпевненість, де-
пресія, почуття провини або образ.

б. Він швидше розвиває самосвідомість, 
яка є вирішальною для зміцнення вищого 
розуму та внутрішньої волі. Це веде до біль-
шої здатності усвідомлювати свою інтуїцію 
та духовне сприйняття.

Ті з вас, хто пройшов Семінар з самопере-
творення, знають, як швидко позбутися таких 
речей, як страх, тривога, депресія чи звичка. 
Певна звичка може існувати протягом 10 або 
40 років, але як тільки обумовлюючій пусковій 
кнопці дозволити витекти, звична реакція зни-
кає назавжди. Після 40 років безуспішного 
лікування такої жахливої реакції можна вида-
лити її за 30 хвилин або за один день.

Принцип, який лежить в основі цього, 
полягає в тому, що енергетичному скупчен-

ню, яке створює психологічний дистрес, до-
зволяється текти природним шляхом, поки 
воно не розвіється. Тоді модель реакції, на-
приклад страх, депресія або гнів, більше не 
повторюватиметься.

Коли ми зможемо зробити це для ба-
гатьох наших набутих звичок і умов, ми змо-
жемо уникнути багатьох життів непотрібної 
боротьби, лише задля очищення обумовле-
ностей особистості.

Ці обумовленості закарбовують его в 
його самозахисну оболонку. Коли ми боїмо-
ся, ми схильні не тільки оборонятися, але 
й бути агресивними. Ми атакуємо замість 
того, щоб просто захищатися. Це джерело 
воєн між народами.

Але коли наш страх зникає, ми більше 
не дивимося на інших людей як на загрозу 
чи небезпеку. Вони потенційно є нашими 
друзями. Тепер ми, можливо, зможемо за-
стосувати настанову Нового Заповіту «лю-
бити ворогів наших», яку більшість людей 
вважає неможливою і непрактичною.

У своєму житті як бізнесмен я ніколи 
нікого не вважав своїм ворогом, навіть якщо 
це конкуренти. Конкуренти – мої друзі. Ми 
допомагаємо один одному, а не руйнуємо 
один одного. Щоб бути фінансово стабіль-
ним, чи потрібно нам принижувати інших 
людей?

Ви уявляли собі життя без страху, без 
депресії, без нещастя? Це можливо? Так, 
ключ у тому, щоб усунути нездорові умови 
минулого, чи то з цього життя, чи з попе-
редніх. Ви можете зробити це за допомогою 
того, що ми називаємо процесом само-усві-
домлення на семінарі з самоперетворення.

Цей процес включає боротьбу з інтен-
сивним і тривалим фізичним болем. Біль ро-
бить нас нещасними, коли ми не визнаємо 
його і уникаємо. Але коли ми переживаємо 
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це з повним усвідомленням і без відкидан-
ня, це стає досвідом у фізичному тілі і не ро-
бить нас нещасними.

Коли у вас нова сорочка, і вона стає 
брудною від бризок бруду від автомобіля, що 
проїжджає, чи відчуваєте ви злість і неща-
стя? Ви будете нещасними лише тоді, коли 
не усвідомлюєте себе. Коли ви себе усві-
домлюєте, ви відчуєте, що вам, можливо, 
доведеться пережити незручності, пов’язані 
з тим, щоб змінити сорочку, затриматися на 
ділову зустріч, і це все. Немає потреби зли-
тися чи засмучуватися. Ви не ототожнюєте 
себе з ситуацією з одягом.

Те ж саме з фізичним або емоційним 
болем. Пройдіть досвід з усвідомленням, і 
тоді це не затьмарить ваше внутрішнє «я», 
тому що ви не ототожнюєте себе з низьким 
рівнем енергії, напругою чи стресом. Ви пе-
реживаєте це, а потім воно тече і зникає.

Ось діаграма нашої свідомості та того, 
як зовнішні обставини впливають на наш 
психологічний стан. Коли хтось ображає 
нас, зазвичай ми відчуваємо образи і злість. 
Це автоматично.

 

Коли є внутрішнє усвідомлення, тоді від-
бувається щось інше.

 Через усвідомлення енергія гніву або 
депресії більше не стримується, а потім 
енергія тече, розсіюється і зникає.

ВНУТРІШНЄ УСВІДОМЛЕННЯ
Ключовим елементом самосвідомості є 

усвідомлення внутрішнього конфлікту цінно-
стей. Людині стає незручно щось – рішення, 
дія чи напрям.

Цей внутрішній дискомфорт вже може 
бути тихим голосом Буддхі, нашої духовної 
свідомості. Ми повинні навчитися слухати і 
бути чутливими до цього.

Згадайте випадок Сократа, який сказав:
«Ви часто чули, як я говорю про проро-

цтво або знак, який приходить до мене, і це 
божество, яке Мелет висміює в обвинува-
ченні. Цей знак у мене з дитинства. Знак — 
це голос, який приходить до мене і завжди 
забороняє мені робити те, що я збираюся 
зробити, але ніколи не наказує мені нічого 
робити, і саме це заважає мені бути політи-
ком» (Апологія Платона).
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Усвідомлення дозволяє нам бути більш 
чутливими до нашої внутрішньої інтуїції. Ми 
стаємо чутливими до голосу нашої вищої 
свідомості, коли бачимо, що слід чи не слід 
робити.

МЕДИТАЦІЯ
Розширення цього внутрішнього усві-

домлення є причиною, чому важливо регу-
лярно практикувати медитацію та досягати 
внутрішньої тиші.

Медитація – це не лише дисциплінуван-
ня думок. Це полягає в тому, щоб усвідоми-
ти реакції психологічного его, щоб зрештою 
его стало все менш домінуючим. Сприйнят-
тя внутрішньої інтуїції стане більш доміну-
ючим. Життя людини починає змінюватися.

Олена Блаватська писала в «Ключі до 
теософії» про те, що є обов’язком теософа:

«Контролювати й перемагати через 
Вище нижче я. Щоб очиститися внутрішньо 
і морально».

Тому процес самоперетворення діє на 
двох рівнях: нижчому рівні особистості та ви-
щому розумі і буддхі. Для цього знадобиться 
більше, ніж все життя. Але яку б роботу ми 
не виконували в цьому житті, це сприятиме 
розвитку зрілої людини в наступному житті.

 ВРІВНОВАЖЕНІСТЬ  
І ЖИТТЄРАДІСНІСТЬ
Одним із значущих ефектів процесу са-

моперетворення є зменшення та усунення 
смутку та нещастя.

Люди негативно реагують на горе і не-
щастя. Вони впадають в депресію, гнів, 
страх, біль, провину і т.і. Ця захисна реакція 
наповнює свідомість негативними думками 
і почуттями і загартовує особисте его. Тоді 
особистість стає більш складною перешко-
дою для духовного зростання.

Таким чином, частиною духовного зро-
стання є здатність підтримувати довготри-
валу врівноваженість і життєрадісність. 
Коли ми чимось незадоволені, будь то нудь-
га, біль чи втрата чогось, це вказує на те, 
що его все ще домінує, і ми повинні це усві-
домлювати. Нехай неприємна реакція від-
чується і переживається з усвідомленням, 
поки вона не зникне природним чином. Тоді 
можна повернутися до врівноваженості і 
життєрадісності.

Весь цей процес вимагає здорової жит-
тєвої філософії. Ми повинні усвідомлюва-
ти, що сенс життя полягає не тільки в тому, 
щоб мати гроші, посаду чи здоров’я. Все це 
зникне в нашому житті. Важливо розвивати 
наші внутрішні здібності, тому що вони ста-
нуть основою нашого майбутнього життя. 
Це реалізація наших найвищих можливо-
стей у кожному житті, не з точки зору со-
ціальних амбіцій, а з точки зору справжньої 
зрілості. Ми не повинні боятися ні смерті, ні 
негараздів.

Ось чому правильне виховання є жит-
тєво важливим у процесі росту дитини. Діти 
засвоюють неправильну філософію життя, 
тому що традиційні школи переймають цін-
ності звичайного суспільства, наприклад, 
брати участь у конкурентній кар’єрній гонці 
проти інших, бути загіпнотизованим високи-
ми посадами або популярністю, мати вузьке 
визначення успіху, впадати в чари політичної 
влади, вважати матеріальні вигоди мірою 
досягнень тощо.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ
Іншим важливим аспектом самопере-

творення є те, що нам потрібно розвивати 
два види компетенцій: перший – це життєва 
компетентність, а другий – компетентність у 
соціальних обов’язках.
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Життєва компетентність передбачає 
розвиток того, про що ми говорили рані-
ше, як-от самосвідомість, самовладання, 
бадьорість, вміння боротися з життєвими 
негараздами або прийняття неминучого.

Соціальна компетентність – це те, чого 
нам потрібно навчитися, щоб відповідати на 
виклики людського суспільства. Нам потріб-
но бути фінансово самостійними. Ми повин-
ні навчитися спілкуватися з різними людьми, 
будь то сім’я, колеги чи люди взагалі. Коли 
нам це не вдається, ми продовжуємо стика-
тися з труднощами та невдачами, які впли-
нуть на нашу здатність продовжувати духов-
не життя.

РОЗЧИНЕННЯ ЕГО
Після подолання значної частини нега-

тивних обумовленостей особистості людина 
переходить до питання особистого его. Це 
стан, коли ми повинні мати справу з тонким 
вмістом вищої свідомості. Це тягне за собою 
стадію, коли людина практично звільняєть-
ся від карми мирського життя. Тут багато 
містичних класиків стануть для шукача ак-
туальними, як-от «Світло на шляху», «Голос 
Безмовності», «Хмара незнання» або «Тем-
на ніч душі».

Світло на шляху, наприклад, встанов-
лює такі правила:

1. Знищи амбіції.
2. Знищи бажання жити.

3. Знищи бажання комфорту.
4. Працюй як ті, хто амбітний. Поважай 

життя, як ті, хто його бажає. Будь щасливим 
як ті, хто живе для щастя.

Хоча вживається слово бажання, мова 
більше не йде про звичайні бажання. Йдеть-
ся про чіпляння за его-почуття. Перше сто-
сується почуття власної значущості або до-
вершеності. Друге – самоіснування. Третє 
— речей, які приємні для себе.

Хоча нас просять відмовитися від них, 
четверте правило говорить нам, щоб ми 
все ще мали вказані стани, яких ці бажання 
прагнуть досягти, але вже не через бажання 
его, а тому, що ці стани природно перебува-
ють на вищих рівнях свідомості без особи-
стого его.

Працюйте більше не заради амбіцій, а 
тому, що це ваша дхарма чи обов’язок, і це 
потрібно виконати. Це не має нічого спіль-
ного з нашими симпатіями чи антипатіями, 
але оскільки це потреба кармічної ситуації, 
в якій ми зараз знаходимо себе.

Поважайте життя, тому що воно є сут-
тю нашого існування, а не тому, що ми цього 
бажаємо. І по-третє, не шукаючи комфорту, 
будьте щасливі, тому що щастя не залежить 
від фізичного чи психологічного комфорту 
особистості.

Переклад  
Наталії Березанської

* Вісенте Хао Чин мол. є членом Генеральної Ради та міжнародним лектором ТТ, екс-пре-
зидентом ТТ Філіппін, Головою наглядової ради колледжу Золотого Ланцюга, автором 
книг про освіту, медитацію та самоперетворення, провів семінарську програму в Україні 
у 2017 році.
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В даний час все більше і більше людей 
розглядає необхідність поглиблено-
го розуміння терміну «усвідомлен-

ня», як найважливішого чинника на Шляху 
Сходження до Вищого Божественного «Я».

Усвідомлення всього Циклу людської 
еволюції в цілому, так і усвідомлення себе, 
як частинки цього Цілого, необхідні для 
того, щоб убезпечити себе від можливого 
випадання з еволюційного потоку нашого 
Четвертого Кругу, щоб бути «врятованим» 
і не відстати від цієї великої хвилі Життя.

Олена Петрівна Блаватська в Фраг-
менті III «Книги Золотих Правил» «Сім 
Врат» відкриває перед нами НОВИЙ СВІТ, 
що вміщає повне розуміння, усвідомлення 
і прийняття всього, що відбувається в жит-
ті; відкриває СВІТ, який дозволяє кожному 
вибрати саме правильний напрямок, щоб 
по ньому рухатися, не розпорошуючись на 
непотрібні речі; СВІТ, який допомагає на-
бути впевненості в духовній вічності істин-

ного «Я». Але тут же Вона і попереджає: 
«Шлях для всіх один, але засоби досяг-
нення цілей у всіх подорожніх різняться».

Що ж являє собою цей «НОВИЙ СВІТ»? 
Відповідь дає сама Олена Петрівна: це 
– «СІМ ВРАТ», в яких простежується Сім 
Циклів Просування по рівнях усвідомлен-
ня, простежується стрибок з самого ниж-
чого рівня на верхній, де подорожній живе 
вже зовсім за іншими мірками.

Тож, давайте і ми почнемо наше Сход-
ження до Вищого Божественного або Ве-
ликого «Я» з самого низу, з Перших Врат, 
іменованих «Дана». Олена Блаватська 
писала, що «Біля кожних воріт золотий 
ключ, який відкриває їх двері...». Перші 
Врата відкриває «Ключ милосердя і лю-
бові безсмертної». Проте, в цьому Фраг-
менті сказано, що «Перш, ніж ти зможеш 
наблизитися до перших Врат, ти повинен 
навчитися відокремлювати тіло від розуму, 
розсіювати тінь і жити у вічному. Для цього 

Сім врат – сім циклів 
усвідомлення

Раїса Калашнікова, Національний лектор ТТвУ, 
Президент відділення Лайя, м Кропивницький. 
Доповідь на 17-й Конвенції ТТвУ, листопад 2021 р.

«Троє дверей ведуть до Храму:
ЗНАННЯ, ПРАЦЯ і МОЛИТВА.

І ті, хто чекають у зовнішніх воріт,
можуть увійти через будь-які»

Ч. Ледбітер «Вчителі та Шлях»
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ти повинен дихати і жити в усьому, як все 
сприймається тобою, дихає в тобі; відчува-
ти, що перебуваєш у всіх речах, а всі речі 
– в твоєму Вищому Я». Тільки такий стан 
дозволяє людині, яка стала на духовний 
Шлях усвідомлення себе і навколишньої 
дійсності, зрозуміти, що милосердя це не 
просто благодійність в сенсі подаяння ми-
лостині. Це означає повну готовність при-
святити свій час, почуття, думки, а якщо 
потрібно, і кошти, цій меті. Кажуть, що в 
світі не так багато людей, хто забуде про 
себе до такої міри, що готовий буде вико-
нати будь-яку малозначащу ділянку робо-
ти, якої ніхто і не помітить і за яку не буде 
ніяких подяк. Але їх і чимало. Перш за все, 
це наші Великі Вчителі та їх Посланниця 
Світу, які показали повну готовність до са-
мопожертви і все, що вони мали, СЛУЖІН-
НЮ ЛЮДСТВУ. Це вони і зараз допомага-
ють нам вчитися любити всіх людей так, як 
якщо б вони були нашими побратимами, 
вчитися поширювати високу якість любові 
до тих пір, поки не будемо відчувати її до 
кожного, кого побачимо. І тоді ми зможе-
мо виховати в собі «любов безсмертну», 
а це означає, що зможемо пройти Перший 
Цикл усвідомлення і увійти у Другі Врата, 
ім’я яким «Шила».

Їх відкриває «Ключ гармонії між словом 
і ділом, що врівноважує причину і наслі-
док, і не залишить подальшого місця для 
дії карми». Арьясанга дає дуже гарний і 
поетичний опис Шляху, на який ступає лю-
дина. Він пише: «Дивись, о щасливий по-
дорожній! Врата перед тобою високі і ши-
рокі, і здаються легко доступними. Дорога, 
що веде через них, пряма, рівна і зелена. 
Це як сонячна галявина в глибині темного 
лісу... Там птахи в оперінні, що блищить, і 
солов’ї надії виспівують в зелених хащах, 

віщуючи успіх безстрашним мандрівни-
кам».

Пройти ці Врата і цей Цикл усвідом-
лення може тільки той, хто звільнився від 
страху. Бо страх затемнює душу, роблячи 
її більш тьмяним відображенням Логосу. 
Тому Олена Петрівна попереджає: «Бе-
режись страху і нехай буде впевнена твоя 
хода, о той, хто шукає! Шлях, що веде 
далі, освітлюється одним вогнем – світлом 
дерзання, палаючим в серці. Чим більше 
дерзайтимеш, тим більше отримаєш. Чим 
сильніше боїшся, тим менш яскравим стає 
те єдине світло, яке може вести».

Кожен з нас знає, що страх відносить-
ся до нашого нижчого «я», в якому зосе-
реджений егоїзм. Саме егоїзм змушує 
людину боятися багато чого, наприклад, 
втратити місце роботи, особисте майно, 
положення в суспільстві, а релігійні люди 
бояться померти, тому що бояться потра-
пити в пекло, а не в рай, і таке інше. Тільки 
Вищому «Я» нічого боятися в усьому світі. 
Єдине, чого може боятися справжня, віч-
на, божественна людина, як сказав один 
давньоримський філософ, це що їй не 
вдасться повною мірою використувати на 
благо інших всі свої чесноти і здібності.

Практикуючи Шилу, яке перекладаєть-
ся просто як «поведінка», людина буде 
завжди уважною до своєї дхарми, намагаю-
чись з’ясувати, що вона може зробити для 
інших, для навколишнього світу в тих умо-
вах, в які її помістила карма для того, щоб її 
Вище «Я» засяяло в повну силу. Якщо лю-
дина досягла тієї стадії, коли вона знищила 
егоїзм і не залишила місця для подальшої 
дії карми, це означатиме, що вона прой-
шла Цикл усвідомлення за цими Вратами 
і перед нею відкриваються Треті Врата – 
Кшанті, Ключ до яких – терпіння і стійкість.
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Хоча, наступаючи на третій поріг, люди-
на чує: «Проходь! Адже ти приніс ключ; ти 
в безпеці», все ж перед нею відкривається 
важкий етап проходження і усвідомлення 
цього Циклу. І це тому, що кожен подорож-
ній спочатку думає, що Шлях приємний, 
сповнений радості і легкодоступний. І, як 
кажуть, побачивши Святий Грааль, неваж-
ко кинути все і слідувати за ним.

Але через деякий час бачення може 
померкнути, перший ентузіазм вичерпа-
тися і людина почне втомлюватись. Ось 
тут дуже важливо підтримувати свій по-
стійний, рівний ентузіазм, а не нервовий, 
нетерплячий і поривчастий, який виснажує 
свого володаря ще до того, як він досягне 
чогось корисного. Саме тут необхідно про-
явити стійкість, терпіння, витримку і впев-
неність в своїх силах. Саме тут необхідно 
сказати собі: «Можу я або не можу, але я 
зроблю це» і рухатися далі по обраному 
Шляху.

Не менш небезпечна перешкода, що 
готова затримати усвідомлене просуван-
ня людини через Треті Врата – це сумнів. 
Найчастіше сумнів може прийти до того, 
хто очікував, що в його житті все повинно 
змінитися на краще, що воно (життя) ста-
не повним незвичайних явищ, або вона 
(людина) завжди зможе усвідомлювати і 
відчувати присутність Учителя і тоді буде 
перебувати на найвищому можливому для 
себе рівні. Так, її життя дійсно зміниться, 
але не так, як вона думала. Тому що, як 
каже Олена Блаватська, «...провідна до-
рога крута і в’ється вгору до кам’янистої 
вершини гори. Сиві тумани нависнуть на 
сувору і скелясту вершину, і поза шляхом 
все зануриться у темряву. Чим далі про-
сувається подорожній, то менше звучить 
в його серці пісня надії. Тремтіння сумніву 

проникає в нього, його хода стає все менш 
упевненою».

У такі миті, тому, хто йде по Шляху 
Просування до Вищого Божественного 
«Я», слід закликати на допомогу всю свою 
Силу Волі, вміння, знання, напрацьований 
життєвий досвід, усвідомлення того, чого 
він хоче досягти і для чого це йому. Тільки 
при позитивній відповіді Душа його засяє 
відбитим світлом, що виходить від Логосу, 
Сонця, а також від Духовної Душі, Буддхі, 
і від Духа, Атми. Тоді можна буде сказати: 
Цикл усвідомлення за цими Вратами закін-
чується. Тепер ми переходимо в наступні 
– Четверті, Врата спокус, які зваблюють 
Внутрішню людину.

Олена Петрівна нагадує, що «Перш, 
ніж можна сподіватися пройти ці Четверті 
Врата, потрібно опанувати розумовими 
змінами в собі. Як тільки ти наблизишся, 
перш, ніж рука твоя підніме засув Четвер-
тих Врат, ти повинен опанувати всіма ро-
зумовими змінами в своєму нижчому «я», 
перемогти полчища уявних відчуттів, які, 
такі тонкі і підступні, непрохано прокрада-
ються в світле святилище Душі».

Заспокоїти блукання розуму нелегко. 
Це разюче наполегливий недолік людини, 
і він винен у значних її бідах. Багато до-
слідників показують, що, наприклад, такий 
негатив, як гордість, знищений в звичай-
них мирських формах, може з’явитися у 
вигляді духовної гордині. Або позбавлен-
ня бажань матеріальних надбань, може 
з’явитися у вигляді бажання особистого 
прогресу або знань для особистого задо-
волення, заради самого почуття, що ти во-
лодієш знаннями, якими не володіють інші, 
що ти мудріший за інших і т.п.

Кращий спосіб подолання блукання ро-
зуму – застосувати Волю. Звичайно, люди-
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на не повинна зруйнувати свій розум, тому 
що без нього вона не зможе продовжувати 
Шлях усвідомлення себе і навколишньо-
го світу. Вона повинна оволодіти ним; при 
цьому пам’ятати, що розум – її, але розум 
не вона сама, хоча і намагається змусити 
її думати так. І тут слід знову прислухати-
ся до поради Олени Блаватської: «Ти по-
винен досягти такої стійкості розуму, коли 
ніякий вітер, навіть найсильніший, не міг 
би вдихнути в тебе земного помислу. В 
очищеному святилищі не повинно бути ні 
дії, ні звуку, ні світла земного...».

Щоб успішно пройти Четверті Врата, 
відчути на цьому важкому етапі Шляху 
силу свого кристалічного променя, про-
меня непорочного світла всередині, тобто 
силу істинного «Я», слід перемогти «пол-
чища уявних відчуттів». Це можливо, якщо 
пам’ятати, що атмосфера сповнена думок 
інших людей і інших істот і не піддатися їх 
впливу. «Кожна думка людини, – сказано 
в «Окультному Світі» Сіннета, – будучи 
розвинена, переходить у внутрішній світ і 
стає активною істотою, пов’язуючи себе, 
і зростаючись, як ми можемо це назвати, 
з елементаліями, тобто з однією з напів-
розумних сил царств природи. Вона про-
довжує жити у вигляді діяльного розуму, 
породження розуму, на більш довгий або 
короткий період, пропорційний первинній 
інтенсивності мозкової діяльності, що її 
породила. Так добра думка зберігається як 
активна, доброчинна сила, а зла – як шкід-
ливий демон. Таким чином людина безпе-
рервно населяє свій шлях в просторі своїм 
власним світом, наповненим потомством 
її фантазій, бажань, спонукань та пристра-
стей...».

Четверті Врата названі вратами рів-
новаги, оскільки мають відношення до 

середнього принципу людини. Тепер 
ВНУТРІШНЄ повністю набуває панівного 
становища. Розгорнувши і очистивши свої 
нижчі плани – фізичний, астральний і мен-
тальний – кожен, хто стає на Шлях Сход-
ження, повинен перенести свій центр ува-
ги на бік Вищих Планів, і зробити розвиток і 
усвідомлення їх своєю головною справою, 
щоб не втратити вже придбані досягнення, 
і щоб не довелося почати підійматися зно-
ву з самого початку Шляху.

Попереду П’яті і Шості Врата.
Чим вище Врата, тим у кожного, хто 

йде по Шляху досягнення Божественного 
«Я», менше недоліків, тому перехід може 
прискоритися. Тут, на Вищих Планах, ро-
бота не така вже виснажлива, як на ниж-
чих планах. Тепер вона – чиста радість і 
виконувати її необхідно з натхненням, ща-
стям і усвідомленням, як гру, або принай-
мні налаштуватися на те, щоб робити так 
в майбутньому.

І все-таки, вступаючи в П’яті Врата, 
іменовані ВІРЬЯ, не кожному вдається 
пройти їх легко. Тому, що людина ще не 
зовсім чиста, оскільки вона здатна на не-
великій егоїзм, можливий невеликий еле-
мент гордості. Тут знову того, хто йде, по-
переджає Олена Петрівна Блаватська:

«Але, славний воїн, завдання твоє ще 
не виконано. Споруджуй, лану, вище стіну, 
що захистить Святий Острів; споруджуй 
греблю, що захистить твій розум від гор-
дості і уявної задоволеності досягнутим. 
Почуття гордості може зіпсувати роботу». 
Цей «острів» – більш високе, або мисляче 
«Я» і досягти його можна тільки шляхом 
чистого, справжнього знання, буквально 
шляхом ДЖНЯНА-МАРГЕ. Однак,

«Перш, ніж зможеш утвердитися в 
ДЖНЯНА-МАРГЕ і назвати її своєю, твоя 
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душа повинна стати подібною спілому 
плоду манго: до чужих страждань настіль-
ки ж м’якою і солодкою, як його яскрава 
золотиста м’якоть, і настільки ж твердою 
до своїх власних болей і страждання, як 
тверда його серцевина... Нехай твоя душа 
буде тверда до пасток нижчого «я»; заслу-
жи для неї ім’я Алмазної Душі».

«Коли досягнеш цього стану, – читаємо 
в Главі 5 книги «Сім Врат», – Врата, які ти 
повинен підкорити на Шляху, широко роз-
криють свої двері, щоб впустити тебе...». 
І це будуть Шості Врата – Врата Дхьяни – 
Вищої медитації. Якість, яку людина розви-
нула на п’ятому етапі, є пропуском на буд-
дхічний план. На цей рівень піднімається 
той, хто вже втихомирив діяльність вищого 
розуму, і замість того, щоб відчувати свої 
власні думки, відчуває себе всією думкою 
– він єдиний з іншими, і їх думки – його. На 
цій стадії людина усвідомлює єдність з Ло-
госом; для неї це тепер справжня реаль-
ність, справа безпосереднього досвіду, а 
не просто прекрасна ідея або випадковий 
порив натхнення.

Для того, щоб успішно пройти Шості 
Врата, необхідно також усвідомити, що 
більше вже немає ніякого зовнішнього 
знання; більше ти не стоїш осторонь, ду-
маючи про предмет, як про окремий від 
себе; тепер необхідно усвідомити приро-
ду будь-якого предмета, ставши єдиним 
з ним і споглядаючи його зсередини. Тут 

Олена Петрівна завершує цей Цикл усві-
домлення словами: «Ти відсторонився від 
об’єктів почуттів, ішов шляхом бачення і 
шляхом слуху, і стоїш в світлі знання. Те-
пер ти досяг стану тітікші. О, налджор, ти 
в безпеці».

«Тітікші» – означає витримку, терпін-
ня. Термін, який знову застосовується на 
більш високому етапі.

Сьомі Врата вказують на найвищий 
рівень усвідомлення кожним свого Шляху 
вдосконалення. Ті, хто пройшов Сьомий 
Шлях, відчувають, як «вся Природа, каже 
Олена Блаватська, переймається радіс-
ним трепетом, і сама відчуває, що підкоре-
на. Срібляста зірка мерехтить про те всім 
кольорам; струмок дзюрчить цю звістку, 
прямуючи по камінню; темні хвилі океану 
розносять її з громовим шумом по прибе-
режних скелях; напоєні ароматом вітерці 
співають її долинам, і величаві сосни таєм-
ниче шепочуть: «З’явився Майстер, Госпо-
дар Дня».

«Господар Дня» означає не лише того, 
хто домігся безпеки лише на цей, нинішній 
Сьомий Цикл усвідомлення, а й того, хто 
досяг «далекого берега» взагалі. Цикли 
усвідомлення не існують без людини або 
поза людиною. Вони закладені в самій її 
природі і шляхом продуманого зусилля 
вона може успішно пройти Шлях до пізнан-
ня Божественного «Я» через Сім Врат, а це 
означає через Сім Циклів усвідомлення. 
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Вступ
Близько двадцяти років тому наш друг 

і брат Раві Равіндра писав: «Якщо інтелек-
туали, як Сходу, так і Заходу, не намагати-
муться створити правильний синтез науки 
і духовності, Заходу і Сходу, сучасності та 
традицій, ця всесвітня культура буде базу-
ватися на дуже низькому спільному знамен-
нику, що по суті означає відсутність етичних 
стандартів і духовних цінностей».

Нещодавні планетарні події, наприклад, 
пандемічна криза Covid19 та еволюційний 
статус глобальної зміни клімату (COP26), є 
досить високим рівнем попередження про 
виживання людства яким воно є. Пандемія 
Covid19 пробудила певне усвідомлення не-
обхідністі жити в братських / сестринських 
стосунках, щоб пройти через таку кризу. І 
це могло бути рятівним пробуджуючим сиг-
налом, але, як тільки загроза зменшилася, 
принаймні в розвинених країнах, звичайний 
бізнес знову став нормальним способом 
життя. Рівні глобального забруднення ат-
мосфери на кінець вересня 2021 року подіб-
ні до рівня 2019 року. Попередній звіт клі-

матологів з усього світу також дуже чіткий: 
ми прямуємо до великої планетарної кризи, 
якщо не змінимо свої звички життя.

Наука сама по собі, як вона є сьогодні з її 
матеріалістичною парадигмою, не може впо-
ратися з такими величезними проблемами, 
як і така духовність, що обтяжена багатьма 
догмами, сектантською поведінкою та дов-
гою історією людських і соціальних зловжи-
вань. Для релігій змішування між світським 
і духовним лідерством було і досі породжує 
страждання та нещастя. Основні цінності їх-
ньої духовності – співчуття, любов, турбота 
про живих… – не мають великого впливу на 
поведінку людей.

Сьогодні наука має настільки глобаль-
ний вплив на соціальну поведінку окремих 
людей і суспільства, що вона може стати по-
тужним тригером змін. Але вона повинна пе-
реглянути свої парадигми, щоб переорієнту-
вати свої зусилля та цілі на шлях еволюції, 
відповідно до загальнолюдських цінностей. 
Синтез науки і традицій дасть людству по-
тужний двигун, щоб залишатися на шляху 
до плану еволюції.

Деякі думки  
про науку і Теософію

Жак Манік, Франція, 
доповідь на 17-й Конвенції ТТвУ, листопад 2021 р.

* Жак Манік є членом Французької секції ТТ, науковцем, має досвід доповідей на європейсь-
ких та всесвітніх Конгресах та проведення семінарів за темами синтезу сучасної науки 
та ідей споконвічної мудрості, співредактор інформаційного бюлетеню «Дослідження, 
дотичні до теософії». Разом з дружиною відвідав Україну у 2018 р.
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Сьогодні світогляд не дуже просунувся 
до цього синтезу, але ми можемо відчути де-
які передумови, ми можемо побачити деякі 
проблиски початку примирення між наукою і 
духовністю. Протягом останніх десяти років 
деякі ініціативи, деякі проекти з’явилися 
з боку вчених, щоб, принаймні, відкрити їх 
мислення для більшого масштабу дослід-
ження. І, що ще важливіше, зараз ми може-
мо відчути більше, ніж констатацію розбіж-
ностей, ми є свідками організованого появи 
корпусу вчених, які вирішили працювати ра-
зом, щоб впливати та змінювати поточну па-
радигму до більш відкритого простору для 
науки.

Чи спрацює? Майбутнє, найближче май-
бутнє покаже нам.

2014 – Саміт постматеріалістичної науки
Лютий 2014 року став віхою в еволюції 

наукового мислення, завдяки групі авангард-
них вчених, серед яких, понад 100 видатних 
вчених, Гарі Шварц (психологія, неврологія, 
психіатрія), Ліза Міллер (психологія), Маріо 
Борегар (неврологія) , Руперт Шелдрейк 
(біохімія, біологія) і Чарльз Тарт (транспер-
сональна психологія), які зібралися разом, 
щоб «сприяти еволюції та прийняти постма-
теріалістичну науку та нову постматеріалі-
стичну парадигму».

На саміті опубліковано звіт і Маніфест, 
підписаний понад 400 вченими, професора-
ми та лідерами думок, у яких узагальнено 
їхні висновки:

«Ми вважаємо, що науки обмежуються 
догматизмом, і, зокрема, підпорядкуванням 
філософії матеріалізму, вченням про те, що 
матерія є єдиною реальністю, а розум — це 
не що інше, як фізична активність мозку. Ми 
віримо, що науки були б більш науковими, 
якби вони могли вільно досліджувати світ 
природи по-справжньому відкритим спосо-

бом – без обмежень матеріалізму та догма-
тичних упереджень – дотримуючись науко-
вих методів збору даних, перевірки гіпотез 
та критичного обговорення».

Список із 14 пунктів містить ключові уза-
гальнення та предмети, які обґрунтовують 
підхід, деякі з яких дуже схожі на теософські 
вчення:

1) «Парадигма матеріалістичної науки 
призвела до викривленого та збідненого ро-
зуміння нас самих і свого місця в природі».

О. П. Блаватська писала (передмова до 
«Таємної доктрини»): 

«Мета цієї роботи: показати, що природа 
не є «випадковим збігом атомів», і  відвести 
людині її законне місце в схемі Всесвіту».

2) «Квантова механіка припускає, що фі-
зичний світ більше не є основним чи єдиним 
компонентом реальності, і що його немож-
ливо повністю зрозуміти без посилання на 
розум».

О.П. Блаватська писала (BCW XII, с. 
412): «Атоми не є матерією... у своїй сукуп-
ності це духовні іскри на проявленому плані, 
випромінені Всесвітньою Душею чи Розу-
мом».

3) «Дослідження та спостереження по-
казують, що наші думки та емоції можуть 
помітно впливати на діяльність фізіологіч-
них систем».

О. П. Блаватська писала (BCW XII, с. 
403): «Половина, якщо не дві третини наших 
недуг і хвороб є результатом нашої уяви та 
страхів. Знищіть останнє і надайти першому 
інше, а природа зробить все решта».

5) «Свідома психічна діяльність може 
спостерігатися під час клінічної смерті. Ті, 
хто пережив клінічну смерть, повідомляють 
про глибокий духовний досвід у цей час».

6) «Контрольовані лабораторні експери-
менти задокументували, що кваліфіковані 
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дослідники іноді можуть отримати дуже точ-
ну інформацію про померлих людей».

Виходячи з цього стану сучасних до-
сліджень поза традиційною областю ма-
теріалістичної науки, вони запропонували 
«Парадигму постматеріалізму», основними 
ознаками якої є:

а) «Розум представляє аспект реаль-
ності, такий же первісний, як і фізичний світ. 
Розум є фундаментальним у Всесвіті, тобто 
його не можна вивести з матерії та звести до 
чогось більш базового».

О.П. Блаватська писала (Таємна док-
трина – І): «Езотерична доктрина вчить, що 
саме ця первинна, первісна prima materia, 
божественна й розумна, пряма еманація 
Всесвітнього Розуму. . . яка сформувала 
ядра всіх «саморухомих» куль у Космосі».

д) «Розуми, мабуть, необмежені, і мо-
жуть представляти собою єдність, Єдиний 
Розум, який включає всі індивідуальні, оди-
ничні розуми». 

О. П. Блаватська писала («Таємна док-
трина»– I): «Таємна доктрина вчить про 
фундаментальну тотожність усіх Душ із Все-
світньою Душею, причому остання сама є 
аспектом Невідомого Коріння . . . ».

f) «Науковці не повинні боятися до-
сліджувати духовність та духовний досвід, 
оскільки це є центральним аспектом людсь-
кого існування».

О. П. Блаватська писала («Таємна док-
трина»– I): «Їх (вчених) витіснять зі своєї по-
зиції не духовні, теософські чи будь-які інші 
фізичні чи психічні явища, а просто вели-
чезні прогалини та прірви, які відкриваються 
щодня. . . , оскільки одне відкриття слідує за 
іншим. . . ».

Отже, ми маємо тут конвергенцію «ста-
рих уявлень» про науку (теософські вчення) 
та сучасного наукового мислення. І це до-

сить вражаюче, тому що вирішує ключові 
питання про Реальність та її прояв у фізич-
ній сфері. Можна запитати, чому такі видатні 
вчені ризикують бути підданими остракизму 
з боку їхньої спільноти, наважуючись кинути 
виклик існуючій матеріалістичній парадиг-
мі. Насправді, це виходить з базової науко-
вої точки зору: наукове співтовариство сти-
кається із зростаючим викликом, з потоком 
нових відкриттів у фізиці елементарних ча-
стинок, в космології, в біології, в психоло-
гії,… які не відповідають існуючим моделям, 
таких відкриттів як Великий вибух, Модель 
частинок,… та нових експериментів, науко-
во спрямованих на паранаукові галузі, такі 
як передсмертний досвід, телепатія, реін-
карнація, . . . Вони ставлять питання, на які 
не може відповісти сучасна наука. Застосу-
вання базової наукової точки зору без упе-
редженості, без догм — це те, що обумови-
ло розквіт цієї нової тенденції.

2019 – Комісія Галілея
Приблизно через 5 років імпульс руху 

OpenSciences все ще підтримується, і під егі-
дою Науково-медичної мережі було запуще-
но новий проект під назвою «Комісія Галілея 
– за межі матеріалістичного світогляду». 
Цей проект має на меті ще один крок, який 
полягає в тому, щоб «сприяти звільненню 
науки від непотрібних кайданів і звільнен-
ню суспільного іміджу та дискурсу про науку 
від незаконних обмежень та обмежувальних 
концепцій. Ми сподіваємося, що це сприя-
тиме розширеній науці, яка допоможе нам 
впоратися з проблемами, що насуваються, 
від всесвітньої соціальної несправедливості 
до виснаження планети, до зміни клімату та 
загрози глобального економічного краху».

Близько 90 радників із 30 університетів 
беруть участь у цій роботі, включаючи нашо-
го брата Раві Равіндра.
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Тепер давайте згадаємо, що сказала 
О.П. Блаватська про науку і чому вона зга-
дується у цілях і завданнях руху TТ:

«Наука — це абстракція кожного факту, 
осягнення кожної істини в рамках людських 
досліджень та інтелекту».

«Одним словом, вся наша мета і бажан-
ня — допомогти, принаймні в якійсь мірі, до-
сягти правильних наукових поглядів на при-
роду людини,...» (BCW XII, стор. 308).

Деякі кореляції між наукою і теософією
Виходячи з Трьох фундаментальних по-

ложень «Таємної доктрини», можна почати 
виявляти деякі тверді кореляції (відповід-
ності).

1. Всюдисущий, вічний, безмежний і 
незмінний ПРИНЦИП

У сфері астрономії спостереження 
космічного мікрохвильового фону (CMB), 
залишку раннього електромагнітного ви-
промінювання від Великого вибуху, виявило 
дивовижну ізотропію – рівномірну теплову 
енергію, поширену по всьому Всесвіту. Те-
орія інфляції передбачає, що Всесвіт, що 
зароджується, зазнав експоненційного зро-
стання, яке майже миттєво розширило рам-
ки Всесвіту. Всі первісні часточки (кварки, 
електрони і бозони), створені Великим вибу-
хом, були разом у тісному взаємозв’язку до 
інфляції. Фізика квантових полів визначила, 
що будь-які дві частинки, які колись перебу-
вали в тісних стосунках, залишаться пов’я-
заними разом, незалежно від відстані між 
ними. Це називається заплутуванням. Ми 
називаємо це Єдністю. Всі частинки заплу-
тані, тому всі вони пов’язані між собою.

2. Вічність Всесвіту, і Закон періодич-
ності для її прояву

Вода, яку ми п’ємо сьогодні, яка є жит-
тєво важливою для будь-якої форми жит-
тя, яку ми знаємо на Землі, складається з 

одного атома кисню і двох атомів водню. Ці 
атоми були створені відразу при зародженні 
нашого Всесвіту. З тих пір вони багато разів 
об’єднувалися і рекомбінували. Ми п’ємо  
воду, компонентам якої 13,5 мільярдів років! 
І це справедливо для будь-якого фізичного 
елемента, який створює наш світ і наше фі-
зичне тіло: всі частинки вічні. Єдине, що не 
вічне, це форма, форма, яку можна збирати 
і розбирати за потребою. Природа будуєть-
ся з вічних будівельних блоків.

Існує багато циклів, визначених наукою 
в природі, як-от кругообіг води, цикл CO2… 
Зараз багато вчених кидають виклик моделі 
самого Всесвіту. Приблизно через 12 років 
після пропозиції Мартіна Бойовальда щодо 
періодичного прояву Всесвіту сьогодні існує 
науковий консенсус щодо перегляду Вели-
кого вибуху як єдиної моделі виникнення 
Всесвіту. Ми рухаємося від Великого Вибуху 
до Великого Стрибка.

Висновок
Ми можемо опинитися на наріжному ка-

мені еволюції науки з накопиченням пробілів 
у сучасних наукових моделях і стати свідками 
численних «наднормальних» явищ у всьому 
світі. Додамо до цього пробудження спіль-
ноти вчених і дослідників, які намагаються 
кинути виклик і повалити нинішню матеріалі-
стичну парадигму, що зкеровує більшість 
сучасних досліджень, і є сильною ознакою 
майбутніх змін. Ця тенденція підтверджує 
нинішнє прискорення Плану еволюції, яке ми 
відчуваємо щодня. Ми знаємо, що атавізм 
людства є сильною перешкодою на шляху 
до будь-яких змін. Тому потрібен час і пово-
роти вгору-вниз, перш ніж з’явиться нова па-
радигма. Але ми можемо бути впевнені, що 
імпульс є. Давайте тримати очі відкритими.

Переклад Оксани Прохоренко-Дученко
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Часть І
Со времени первого пробуждения чело-

веческого сознания Божественные Существа 
из Высших сфер сделались руководителями 
раннего Человечества. Через посредство этих 
«Сынов Бога» младенческое Человечество 
получило свои первые понятия о всех искус-
ствах и науках, так же как и о духовном знании. 
Они, как сказано в «Тайной Доктрине», поло-
жили первый камень основания тех древних 
цивилизаций, которые до сегодняшних дней 
вызывают удивление наших современников. 
Эти Великие Мудрецы добровольно воплоща-
ются в смертные тела, чтобы помочь челове-
ческой расе в ее восходящем продвижении, 
– ибо, будучи предоставленным самому себе, 
человек не сможет освободить свою Душу от 
оков материи. Без божественных Учителей и 
просветителей человечество выработало бы 
качества, которые привели бы его на еще бо-
лее низкий уровень существования [1].

Истинно, для защиты добра, для пораже-
ния злобности, эти Сыны Бога (Кришна, Ор-
фей, Будда, Пифагор, Иисус и многие другие), 
рождались каждый в своем веке, и каждый 
был непосредственным  воплощением одно-
го из первоначальных «Семи Сынов Света» 
– Планетарных Духов или Дхиан-Коганов, чья 
миссия заключается в том, чтобы от одной 
вечности (эона) до другой следить за духов-
ным благосостоянием порученных им регио-
нов. Они были теми, кто достиг совершенства 

в прежние периоды эволюции; их называли 
Адептами, Магами, Мудрецами, Жрецами, 
Махатмами, Старшими Братьями человече-
ства. В Древнем Египте они были великими 
Царями – Посвященными и назывались Сына-
ми Солнца [2].

Все главные черты их жизни были похо-
жи. Так, многим из них приписывалось непо-
рочное зачатие; в большинстве случаев Мать 
каждого была объявлена девственницей, 
зачавшей своего сына непосредственно от 
Святого Духа; и такие сыновья, следователь-
но, были «Сыны Божьи». Всех их искушают, 
преследуют. Их усилия были направлены на 
развитие высших способностей внутреннего 
человека, Духовного Эго, и они готовы были 
заплатить своею жизнью, чтобы просветить 
человечество своею философией [2].

Эти Великие Братья человечества учили, 
что существует иной, духовный мир и иная, 
более совершенная жизнь; учили своих по-
следователей тайнам Земли и Неба. А труд 
по распространению таких Истин был предо-
ставлен их Ученикам, обязанностью которых 
было следовать ключевой ноте Сокровенного 
Учения.

Мудрецы и Пророки самых различных 
времен готовы были скорее вынести самые 
страшные муки, чем нарушить малейшее из 
своих религиозных убеждений. Их религиоз-
ное сознание было врожденным, а чувство 
единства с Богом освещало всю их жизнь и 
давало непоколебимую уверенность. Кроме 

Божественные 
наставники человечества

Ольга Федун, г. Киев
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того, Посвященный испытывал порою как бы 
слияние с великим таинственным Светом, со 
своим Отцом Небесным [2].

Е.П. Блаватская в «Тайной Доктрине» 
писала, что когда люди станут достаточно 
духовными, то не нужно будет стараться вне-
дрять в них правильное понимание древней 
Мудрости. Люди будут знать тогда, что никог-
да не было еще ни одного великого мирово-
го Реформатора, чье имя перешло в наше 
поколение, который не был бы воплощением 
естества одного из «Семи», «Божественного 
Духа», который семеричен и который не появ-
лялся бы раньше в прошлых циклах [3].

Можно сказать, что Зороастр, Кришна и 
Будда, Озирис – каждый из них, так же как и 
многие другие, – появились первыми на Земле 
как одна из Семи Сил Логоса, индивидуализи-
рованная в виде Бога или Ангела (Вестника); 
затем, смешавшись с Материей, они вновь по-
являлись поочередно как великие Мудрецы и 
Наставники, Цари и Правители, которые «поу-
чали» Пятую Расу после того, как они настави-
ли две предыдущие Расы и были Правителя-
ми во время Божественных Династий [3].

Сокровенное Учение говорит, что при на-
чале каждого Цикла в 4320000 лет Семь Ве-
ликих Богов нисходят на Землю, чтобы уста-
новить новый порядок вещей и дать импульс 
новому циклу [4]. И далее Комментарии объ-
ясняют:

«Могущественные совершают свои вели-
кие деяния и оставляют позади себя никогда 
не преходящие памятники для запечатления 
своих посещений, каждый раз как они прони-
кают за нашу Иллюзорную завесу (атмосфе-
ру)» [4, с. 169].

Так, Е.П. Блаватская сообщает, что вели-
чественные Пирамиды были построены под 
их непосредственным наблюдением и что 
они появляются в начале Циклов и каждого 

Звездного Года в 25868 лет. Эти Великие Боги 
от смертного человека имели лишь его физи-
ческую внешность, какою она была тогда, но 
сами они были Существами из Высших Сфер 
и от рождения обладали «сверхчеловечески-
ми» силами, так же как и «Знанием и равноду-
шием к миру сему» [5, с. 244].

Таким образом, все Семь Изначальных 
Богов, как сказано в «Тайной Доктрине», име-
ли двоякое состояние: одно основное, другое 
вспомогательное. В основном состоянии они 
были Строителями, или Формовщиками, Ох-
ранителями и Правителями этого Мира, тогда 
как во вспомогательном, облекаясь в видимую 
плоть, они нисходили на Землю и царствова-
ли на ней как Цари и Наставники низших Мно-
жеств, то есть воплотившихся людей [5]. И, на-
конец, Они пожертвовали собою, чтобы вновь 
рождаться среди различных обстоятельств на 
благо Человечества в определенные критиче-
ские периоды.

Необходимо отметить, что число Семь 
было основным священным числом среди 
всех прочих чисел в религиозных системах 
всех цивилизованных народов древности. 
В древности числам придавалось огромное 
значение: оккультное значение чисел и их 
комбинаций составляло предмет раздумий и 
размышлений мудрецов во все времена. Так, 
пифагорейцы рассматривали число Семь как 
образ и модель божественного устройства и 
гармонии в Природе, а Пифагор называл это 
число «Носителем Жизни», заключающим в 
себе тело и Душу [3].

Сказано, что семеричное деление ста-
ло универсальным с тех пор, как было сфор-
мулировано Атлантами. Именно у Атлантов 
древние Адепты Индии переняли семеричное 
деление, так же как Адепты нашей Расы – у 
обитателей «Священного Острова» (Шамба-
лы) [6].
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Арийские Философы учили, что существу-
ет неразрывный союз между человеком и Все-
ленной и что каждое существо, называемое 
на Земле человеком, несет в себе ту же са-
мую сущность и потенциально обладает все-
ми атрибутами первоначальных Семи. Они 
признавали связь между Семью принципами 
в человеке и в Космосе и указывали, что Семь 
оккультных сил в микрокосме соответствуют 
или, вернее, являются двойниками оккульт-
ных сил в Макрокосме, и учили, что как косми-
ческое Пространство имеет семь слоев, точно 
так же и человеческая Аурическая Оболочка 
физически, хотя и невидимо семерична. Имен-
но эта Аура, в соответствии с нашим менталь-
ным и физическим состоянием духовности и 
чистоты, или открывает для нас возможности 
общения с другими мирами, или же закрыва-
ет нас от всего, кроме этого трехмерного мира 
Материи [2, 6].

Е.П. Блаватская в своих трудах неодно-
кратно подчеркивала, что число «Семь» ле-
жит в основе и является душою Космогонии 
и эволюции человечества. Так же, как эволю-
ция Вселенной семерична по своей природе, 
так же семерична и эволюция человечества, 
живущего на семеричной Земле. Необходимо 
признать, что ни один символ, отображающий 
эволюцию от ее начала и до завершения, не-
возможно объяснить без этого числа.

«Как наверху, так и внизу» есть основная 
аксиома Оккультной Философии. Так как Ло-
гос семеричен, то можно сказать, что во всем 
Космосе он проявляется как семь Лучей (Ло-
госов) под семью различными формами. Сле-
довательно, Семь Лучей представляют собою 
энергию, исходящую из семи центров Силы 
Логоса, и эти Семь Сил пронизывают все в 
Природе, и ни один объект не может суще-
ствовать, если в нем не присутствует каждая 
из этих Сил [3, 6].

Когда Семь упомянутых ранее Лучей ис-
ходят из Логоса, они раздельны, но впослед-
ствии смешиваются, порождая различные су-
щества. В каждой индивидуальности, которая 
начинает свое эволюционное продвижение, 
эти Лучи взаимно уравновешены. Но с течени-
ем времени, под воздействием Кармы, чело-
век попадает под преимущественное влияние 
одного из Лучей и в дальнейшем ему предсто-
ит подниматься вверх именно по этому Лучу 
– до тех пор, пока он не соединит свою жизнь 
с жизнью Логоса [6].

Итак, когда Первозданные Семь, Семь 
Сыновей Зари Манвантары эманируют с од-
ного плана на другой, все повторяется: «как 
наверху, так и внизу». Все они дифференци-
рованы по материи и плотности, но не по ка-
чествам; те же самые качества опускаются на 
последний план, наш собственный. На нем 
человек наделен той же самой потенциаль-
ностью, но если бы он только знал, каким об-
разом ее развить, как развивают ее Высшие 
Дхиан-Коганы [7].

Дхиан-Коганы суть Сонмы духовных Су-
щества – Ангельские Чины христианства, 
Элохимы и «Вестники», – являются Прово-
дниками для проявления Божественной, или 
Вселенской, Мысли и Воли. Они есть «Раз-
умные Силы, дающие и устанавливающие в 
Природе ее «Законы»; и в то же время сами 
они действуют согласно Законам, возложен-
ным на них аналогичным образом еще более 
Высокими Силами; ... Эта Иерархия духовных 
Существ, через которую проявляется Всемир-
ный Разум, подобна армии – Воинству» [1, с. 
84].

Сказано, что каждый класс Дхиан-Коганов 
имеет свое особое имя, свое место и функции 
в природе, и каждая такая «армия» является 
составной частью и венцом своей собствен-
ной, определенной сферы; так же как и чело-
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век является составной частью и венцом сво-
ей планеты, и следовательно ‒ естественной 
и логичной необходимостью в Космосе.

Итак, «Тайная Доктрина» учит, что Чело-
вечество в действительности является мате-
риализованным, хотя еще несовершенным 
выражением Иерархий Дхиан-Коганов. Харак-
терные признаки Дхиан-Коганических Сущно-
стей отображаются в каждом принципе чело-
века и каждый принцип человека заключает в 
себе долю их разнообразных «Огней» и «Эле-
ментов». Таким образом, тогда как Боги, или 
Дхиан-Коганы исходят из «Первичной При-
чины», человечество происходит от них, этих 
действенных посредников в Космосе [3].

Из всех великих подразделений Дхи-
ан-Коганов наибольшее отношение к челове-
честву имеют те, которых в Индии называют 
Кумарами; они появляются для продвижения 
человечества. Теософия учит, что в эволюци-
онном развитии Планеты наступает период, 
когда становится необходимым вмешатель-
ство Высших Разумов, ибо Природа, предо-
ставленная самой себе, не может продолжать 
свое дальнейшее восходящее развитие без 
внешней помощи; она не может создать мыс-
лящего, самосознательного человека [3]. Эти 
Духовные Существа, так же как и сам человек, 
рабы и создания непреложного кармического 
и Космического Закона. От высшего Архангела 
(Дхиан-Когана) до последнего сознательного 
Строителя, – низшего класса Духовных Сущ-
ностей, – все они являются «людьми», живши-
ми в предыдущих Манвантарах, на этом или 
ином планетном теле [1].

Е.П. Блаватская в «Тайной Доктрине» 
объясняла, что имеются семь главных Групп 
Дхиан-Коганов и что эти Группы можно най-
ти в каждой религии лишь под различными 
именами, – но все они суть первичные Семь 
Лучей. И далее она говорила, что, соответ-
ственно, человечество также разделяется на 

определенные семь групп с их подразделени-
ями: психическими, духовными и физически-
ми. Следовательно, «существуют семь глав-
ных планет, сферы, в которых обитают Семь 
Духов, под воздействием каждого из них рож-
дается одна из человеческих групп, которая 
вследствие этого находится под его влиянием 
и руководством» [4, с. 346].

Так же и в отношении человека и каждого 
принципа в человеке. Комментарии говорят, 
что «Каждый получает свое свойство от свое-
го Главы (Планетарного Духа), потому каждый 
человек представляет собою семеричность, 
или же комбинацию принципов, из которых 
каждый имеет начало в свойстве определен-
ного Дхиани» [3, с. 39].

Основываясь на знании этой Оккультной 
Доктрины Семеричности, Субба Роу писал:

«Ввиду того, что из «Центрального Духов-
ного Солнца» исходят Семь Лучей, все Адепты 
и Дхиан-Коганы тоже делятся на семь различ-
ных классов, каждый из которых контролиру-
ется, направляется и освещается одною из 
семи Форм, или проявлений, Божественной 
Мудрости» [6, с. 254].

И далее Субба Роу отмечает, что каждая 
категория Адептов обладает своими особыми 
узами духовного общения, которые связыва-
ют их вместе. Адепты каждого типа ощущают 
духовное единство с себе подобными – един-
ство, превращающее их в сплоченное и орга-
низованное Братство, которое связано такими 
духовными узами, которые не в силах разо-
рвать ни пространство, ни время.

Сказано также, что единственный способ 
присоединиться к одному из таких Братств со-
стоит в том, чтобы привести себя под влияние 
Духовного Света, исходящего из собственного 
Логоса [6].

Согласно Оккультному Учению, каждый 
Адепт имеет своего Дхиан-Будду, свою стар-
шую «Душу»-Близнеца, и они знают его, назы-
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вая его «Отчей-Душою» и «Отцом-Огнем». Но 
лишь при последнем и высочайшем Посвяще-
нии, стоя лицом к лицу с блистающим «Обли-
ком», они познают его [4].

Итак, Иерархия Адептов всегда состоит 
из семи различных классов, соответствующих 
Семи Лучам Логоса. Два из этих классов Адеп-
тов окутаны такой плотной завесой тайны, а 
их представители так редко появляются на 
Земле, что о них почти не говорят. Возможно, 
каждые две или три тысячи лет только один 
или два Адепта, принадлежащих к этим двум 
загадочным братствам, появляются среди лю-
дей. Вполне вероятно, что именно к этой кате-
гории Адептов следует отнести Будду и Шан-
карачарью. Но представители остальных пяти 
классов Адептов живут на Земле всегда [6].

Свет Логоса является тем стержнем един-
ства и братства, который создает и поддержи-
вает цепь духовного родства Адептов, и эта 
цепь объединяет всех великих Адептов этого 
мира, так как источник жизни у них у всех один 
и тот же. Именно этим духовным Светом Гуру 
делится со своим учеником, когда приходит 
время истинного посвящения, а так называе-
мая «передача жизни» есть не что иное, как 
передача Света [6].

У Иерархии Адептов есть определенная 
и конкретная цель и функции, направленные 
на развитие человеческой Расы. Одна из этих 
функций заключается в поддержании откры-
тым вертикального канала, по которому нис-
ходят Свет и помощь, без которых наша Раса 
была бы вынуждена делать каждый свой шаг, 
руководствуясь лишь методом проб и ошибок, 
вслепую отыскивая свой путь. По сути дела, 
функция Иерархии Адептов состоит в том, 
чтобы направлять религиозных Учителей к 
блуждающим в потемках массам человече-
ства [6].

Адептство – это лишь вершина духовно-
го саморазвития устремленного человека. 

Следует иметь в виду существенное разли-
чие между обычным человеком и Адептом. 
Так, когда человек сознательно проецирует 
свою майямирупу (иллюзорное тело) и ис-
пользует ее в качестве проводника сознания, 
он – Адепт. Именно Аурическое яйцо наделя-
ет Адепта майямирупой, которая может быть 
сформирована лишь при помощи энергии 
Крийяшакти (силы мысли). Майямирупа не 
имеет никакой материальной связи с физи-
ческим телом; она духовна и эфирна и везде 
походит беспрепятственно. Ничто не может 
повредить майямирупу, или тело мысли, ни 
один острый инструмент или оружие. Таким 
образом, она совершенно отличается от Лин-
гашариры (астрального тела) [8].

Также существенное различие между 
обычным человеком и Адептом состоит в 
том, что выбор тела для Эго, выходящего из 
состояния Дэвагана, для большинства че-
ловечества осуществляется автоматически, 
бессознательно, благодаря действию Кармы. 
Однако в тех исключительных случаях, когда 
человек уже стал Адептом, он способен сам 
выбирать для себя следующее воплощение; 
он возрождается сознательно в любое время 
по желанию [2, 8].

Если человек в течение своих жизней стал 
совершенным Адептом, то после смерти, вме-
сто вступления в Нирвану, он может выбрать 
состояние Нирманакаи. Нирвана – это состо-
яние абсолютного существования и абсолют-
ного сознания, куда Эго человека, достигшего 
высшей степени совершенства и святости в 
жизни, входит после смерти тела [9].

О Нирманакае говорят, что он тот, кто до-
бровольно отказался от блаженства Нирва-
ны; он тот, кто достиг Нирваны «с остатком», 
т.е. в котором понятие своего Эго не исчезло 
полностью. Адепт выбирает такое «посмерт-
ное состояние», предпочитая его Дхармакае, 
или абсолютному нирваническому состоянию 
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(состоянию эгоистического блаженства), и от-
казывается от Нирваны и отдыха для того, что-
бы работать на Земле на благо человечеству. 
Это он может сделать двояко: путем уплотне-
ния своего астрального тела до физической 
видимости, или же он может воспользоваться 
совершенно новым физическим телом, напри-
мер, телом новорожденного младенца или пу-
тем «вхождения в покинутую оболочку» [3].

Таким образом, добровольно отказав-
шись от своего права на вхождение в Нирвану, 
такой Адепт приносит себя в жертву, остава-
ясь жить в наших сферах, чтобы иметь воз-
можность помогать человечеству невидимым, 
но все же наиболее действенным способом. 
Он считает эгоизмом отдыхать в блаженстве, 
в то время как человечество страдает, – это 
поистине «Великое Отречение». Такой Адепт 
избирает жизнь самопожертвования и ста-
новится членом того невидимого Воинства, 
которое постоянно защищает Человечество. 
Нирманакаи являются вечно защищающими, 
сострадательными, воистину Ангелами-хра-
нителями для тех, кто становится достойным 
их помощи [2].

Будда был одним из настоящих и неоспо-
римых Спасителей Мира и являет собой со-
вершенный пример божественного, Богочело-
века. На всех этапах своей жизни – царевича 
Сиддхартха, монаха Гаутамы и Сострадатель-
ного Будды – он был таким же смертным, как 
и все мы, но достиг просветления и поднялся 
на уровень бессмертия. Он достиг состояния 
Будды, то есть полного просветления, исклю-
чительно своими собственными заслугами и 
благодаря своим индивидуальным усилиям, 
войдя в непосредственный контакт с одним из 
Лучей. В основе всех его умозаключений ле-
жал опыт пережитого им лично. Итак, жизнь 
Гаутамы и его учение неразрывно связаны; 

его философия была отчетливо автобиогра-
фической, и его жизненный путь стал образ-
цом и вдохновляющим примером для его по-
следователей. Он учил людей как выйти за 
пределы реального мира с его страданиями и 
постичь вечные духовные ценности, сделать 
существование человека более осознанным и 
пробудить к жизни его потенциал [2].

Список использованной литературы
1. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. В 2-х т., 4 
кн. – Т. 1, кн. 1. – Мн.: Маст. лит., 1993. – 382 с.
2. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. Т. 3. – М.: 
Изд-во ЭКСМО, 2004. – 752 с. (Великие посвя-
щенные).
3. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. В 2-х т., 4 
кн. – Т. 2, кн. 1. – Мн.: Маст. лит., 1993. – 574 с.
4. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. В 2-х т., 4 
кн. – Т. 1, кн. 2. – Мн.: Маст. лит., 1993. – 479 с.
5. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. В 2-х т., 4 
кн. – Т. 2, кн. 2. – Мн.: Маст. лит., 1993. – 462 с.
6. Т. Субба Роу. Оккультная философия. – М.: 
Изд-во Духовной Литературы, 2001. – 576 с.
7. Блаватская Е.П. Комментарии к «Тайной 
Доктрине». – М.: Новый Центр, 1999. – 168 с.
8. Блаватская Е.П. Инструкции для учеников 
Внутренней Группы. – М.: Изд-во Духовной 
л-ры; Сфера, 2000. – 592 с.
9. Блаватская Е.П. Теософский словарь. – М.: 
Сфера, 2009. – 576 с.
10. Письма Махатм. – Самара, 1993. – 719 с.
11. А.П. Синнет. Эзотерический буддизм. – М.: 
Изд-во Духовной л-ры, 2001. – 304 с.
12. Блаватская Е.П. Разоблаченная Изида: В 4 
т. – Т. 2. – Д.: Сталкер, 1998. – 384 с.
13. Шюре Эдуард. Великие Посвященные. 
Книга Принтшоп. – М., 1990. – 419 с.
14. Бхагават-Гита. Как она есть. Шри Шримад. 
– М.: Изд-во «Бхактиведанта Бук Траст», 1984. 
– 832 с. 

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 63, грудень 2021 р.

33

Августовкий цикл субботних встреч 
«Наши теософские исследования» 
вызвал потребность обсуждения 

некоторых затронутых в них тем. При изу-
чении Хронологии Браминов и чисел, при-
веденных в таблице, во 2-м томе Тайной 
Доктрины, посвященной Антропогенезису, 
возникает много вопросов. В связи с чем, 
по предложению В.В. Перевалова, была ор-
ганизована исследовательская группа в со-
ставе: В.В. Перевалова, Ж.Б. Аброскиной, 
Н.И. Березанской, Е.П. Мерлиц, А.М. Рудь-
ко, и О.С. Федун.

Обсуждались следующие вопросы:
1. Что имеется в виду под началом Кос-

мической Эволюции в 1-м пункте таблицы? 
Начало 4-й Цепи? Начало 4-го Круга по 
Глобусам? Начало эволюции на Глобусе Д 
(Земля) по расам? (п. I см. ниже в таблице)

2. Аналогичные вопросы о времени по-
явления первого человека (п. III)?

3.  Что вообще понимается в этой табли-
це (п. V) под манвантарой продолжительно-
стью 308,448,000 лет? Это 4-й Круг по Гло-
бусам или по расам на планете Земля? 

4. Что понимается под Манвантарой 
Вайвасвата (п. IV) в 18,618,728 лет? 4-й Круг 
по Глобусам или по расам Планеты Земля?

5. Продолжительность жизни рас оди-
накова, увеличивается или уменьшается от 
расы к расе?

ТД, т.2, шл. 10, Хронология браминов 
(2, с. с. 80-82):
I. От начала Космической Эволюции1 
до индусского года Тарана или (1887): 
1,955,884,687 лет.
II. (Астральные) минеральное, раститель-
ное и животное царство до Человека потре-
бовали на свое развитие:  
300,000,000 лет2.
III. Время от первого появления Чело-
вечества (на нашей Планетной Цепи): 
1,664,500,987 лет3.
IV. Число лет, истекших от Манвантары 
Вайвасвата4 – или Человеческого Пери-
ода до 1887 года исчисляется точно в: 
18,618,728 лет.
V. Полный Период одной Манвантары: 
308,448,000 лет.
VI. Четырнадцать Манвантар плюс период 
одной Сатья Юга составляет один день 
Брамы или же полную Манвантару, или: 
4,320,000,000 лет.
Потому Маха-Юга состоит из: 4,320,000 лет5.
Между годом 1887 и началом Кали Юги 
протекло: 4,989 лет.

Хронология браминов 
по итогам работы исследовательской группы

Наталия Березанская
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Для большей ясности в подробно-
стях следующие вычисления Рао Баха-
дур П. Сринивас Роу приводятся здесь из 
«Theosophist’a» за Ноябрь, 1885.
360 дней смертных составляют один год 1.
Крита Юга содержит 1,728,000.
Трета Юга содержит 1,296,000.
Двапара Юга содержит 864,000.
Кали Юга содержит 432,000.
Совокупность всех четырех указанных Юг 
составляет Маха-Югу 4,320,000.
Семьдесят одна таких Маха-Юг состав-
ляет период царствования одного Ману 
306,720,000.
Царствование четырнадцати Ману охваты-
вает продолжительность 994 Маха-Юг, что 
равняется6 4,294,080,000.
Добавьте Сандхис, т. е., промежутки меж-
ду царствованием каждого Ману, что будет 
отвечать шести Маха-Югам7, равняющимся 
25,920,000.

1. Что имеется ввиду под началом Кос-
мической Эволюции в 1-м пункте табли-
цы? Начало 4-й Цепи? Начало 4-го Круга по 
Глобусам? Начало эволюции на Глобусе Д 
(Земля) по расам? (п. I см. выше в таблице)

Стоит сразу сказать, что ЕПБ в Тайной 
Доктрине говорит нам, что «Такие вычисле-
ния, как те, которые даны в Ману и Пура-
нах – исключая пустяшные и несомненно 
намеренные преувеличения – являются, 
как уже сказано, почти тождественными с 
теми, которые преподаются в Эзотериче-
ской Философии. … В настоящее время 
лучшим и наиболее полным из всех подоб-
ных календарей, как это удостоверяется 
учеными браминами Южной Индии, являет-
ся уже упомянутый тамильский календарь, 
… составленный, … на основании тайных 
фрагментов…». (2, с. с. 79-80) Таким обра-

зом, числа, указанные в таблице, пусть и не 
полностью точны, но в приближении тожде-
ственны с эзотерическими данными.

Также в сноске 1, данной к п. I, гово-
рится, что «Космическая эволюция» каса-
ется лишь нашей Солнечной Системы», а 
в сноске 2 к п. II этой таблицы указывается, 
что: «Вышеприведенные браминские чис-
ла относятся к эволюции, начавшейся на 
Сфере А и в Первом Круге». Таким обра-
зом, мы можем ответить на первый вопрос 
следующим образом: 1,955,884,687 лет – 
это начало 1-го Круга на Сфере А нашей 
Цепи, т.е. к 1987 году столько лет прошло с 
начала воплощения нашего Планетарного 
Логоса или Дня Брамы. А т.к. День Брамы 
равен 4,320,000,000 лет, а мы находимся 
в середине этого дня на 4-м Глобусе, то 
цифра 1,955,884,687 лет отражает это по-
ложение. 

2. Аналогичные вопросы о времени по-
явления первого человека (п. III)?

Аналогично, при ответе на второй во-
прос – 1,664,500,987 лет – время появления 
первого человека (астрального) в 1-м Круге 
на Глобусе А нашей Цепи, т.к. 300,000,000 
лет (Астральные) минеральное, раститель-
ное и животное царство до Человека по-
требовали на свое развитие. Е. П. Мерлиц 
предполагает, что это время появления че-
ловека в 3-й расе в 1-м Круге на Глобусе А 
нашей Цепи, аналогично появлению физи-
ческого человека в 3-й расе в 4-м Круге на 
Глобусе Д.

3. Что вообще понимается в этой 
таблице (п. V) под манвантарой продол-
жительностью 308,448,000 лет? Это 4-й 
Круг по Глобусам или по расам на планете 
Земля? 
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При обсуждении 3 вопроса, во-первых, 
хочется привести определение ЕПБ: «Ман-
вантара /санскр./ – период проявления, в 
противоположность пралайе /растворению, 
или покою/, относится к различным циклам, 
особенно ко Дню Брахмы в 4 320 000 000 
солнечных лет, и ко времени царствования 
одного Ману – 308 448 000 лет. Буквально, 
Ману-антара – между Ману». (4, Манванта-
ра, с. 247). 

«Теперь, раз удостоверено на основа-
нии Оккультных данных, что, время, про-
шедшее от начала первых осадочных отло-
жений, равняется 320,000,000 лет, то мы в 
состоянии начертать следующую таблицу:

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРИ-
ОДОВ В ГОДАХ:
Изначальный (Лаврентьевский, Кембрий-
ский, Силурийский) – 171,200,000
Первичный (Девонский, Угольный, Перм-
ский) – 103,040,000
Вторичный (Триасовый, Юрский, Меловой) 
– 36,800,000
Третичный (Эоценский, Миоценский, Плио-
ценский) – 7,360,000
Четвертичный – 1,600,000

Такие вычисления согласуются с утвер-
ждениями Эзотерической Этнологии почти 
в каждом случае». (2, с. с. 829-830) 

Т.е. время, отводящееся на все перио-
ды, в сумме дает 320 000 000 лет, что выхо-
дит за пределы одной Манвантары. Но по-
скольку мы знаем, что в каждом круге всегда 
присутствуют два Ману – коренной и семен-
ной, значит, в круге содержится две Манван-
тары, и тогда продолжительность круга рав-
на 308 448 000 *2 = 616 896 000 лет. Тогда 
320,000,000 лет, указанные ЕПБ, абсолютно 
вписываются в период 4-го круга. 

С другой стороны, поскольку прошло 
уже 3 круга, т.е. 616 896 000*3 = 1 850 688 
000 лет, плюс добавляем Сандхис, т.е., 
промежутки между царствованием каждого 
Ману, что будет отвечать трем Маха-Югам, 
равняющимся 4,320,000*3 = 12 960 000 лет, 
итого в сумме получается 1 863 648 000 лет. 
Тогда на наш Круг остается 1 955 884 687 – 1 
863 648 000 = 92 236 687 лет, что не согласу-
ется даже с одной манвантарой. Даже в са-
мой таблице в рассчетах (сн. 6) берутся 14 
Ману, а промежутки между царствованием 
каждого Ману, что будет отвечать шести Ма-
ха-Югам (сн. 7), т.е имеется очевидно в виду 
между царствованием каждых двух Ману?

Кроме того, в сноске 2 к п. II ЕПБ объяс-
няет, почему археологи до сих пор находят 
остатки динозавров в толщах Земли. 

«Оккультизм утверждает, что астраль-
ные прообразы минерального, раститель-
ного и животного царства, вплоть до чело-
века, употребили это время (300 миллионов 
лет) на развитие, трансформируясь из от-
брошенных материалов предыдущего Кру-
га, которые, хотя и были весьма плотными 
и физическими в своем собственном цикле, 
все же были относительно эфирообразны 
по сравнению с материальностью нашего 
настоящего среднего Круга. По истечении 
этих 300 миллионов лет, Природа на пути к 
физическому и материальному в нисходя-
щем порядке, начинает с человека и рабо-
тает, уплотняя или материализуя формы, 
по мере своего продвижения. Таким обра-
зом, окаменелости, найденные в слоях, 
которым следует приписать древность не 
в 18 миллионов, но во много сотен милли-
онов лет, в действительности принадлежат 
к формам предыдущего Круга, которые при 
жизни были гораздо более эфирообразны-
ми, нежели физическими, как мы понима-
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ем это слово. То обстоятельство, что мы 
видим их и выкапываем их как осязаемые 
формы, обязано процессу материализации 
и кристаллизации, на который мы намекали 
и который произошел последовательно при 
начале Четвертого Круга и достиг своего 
предела после появления человека, следуя 
параллельно с его физической эволюцией. 
Уже одно это иллюстрирует факт, что сте-
пень материальности Земли изменяется 
pari passu со степенью материальности ее 
обитателей. И, таким образом, человек на-
ходит теперь в виде осязаемых окаменело-
стей то, что однажды было (для его насто-
ящих чувств) эфирообразными формами 
низших царств». В Таблице ПАРАЛЛЕЛИЗМ 
ЖИЗНИ ЕПБ еще раз указывает, что «…зо-
ологические останки, ныне находимые в так 
называемых Лаврентьевской, Кембрийской 
и Силурийской системе, являются останка-
ми Третьего Круга. Вначале они были таки-
ми же астральными, как и все остальное, 
затем они уплотнились и материализова-
лись pari passu с новой растительностью». 
(2, с. 80-81, сн. 3)

Т.е. диназавры (астральные) существо-
вали в 3-м Круге вместе с астральным чело-
веком (еще без самосознания), а в нашем 
Круге эти останки только уплотнились, но 
живых динозавров уже не существовало. 

В.В. Перевалов, опираясь на современ-
ную геологическую науку, считает, что Кем-
брийский период начался около 500 млн. 
лет назад, а первые круги на нашей цепи 
простираются далеко за 2 млрд. лет, что 
расходится с числами из ТД. Так же, он счи-
тает, что в мезозое рядом с людьми жили и 
динозавры, что подтверждается находками 
камней Ики, где люди, например, изображе-
ны верхом на динозаврах. Хотя однозначно-
го признания камней в научных кругах нет. 

Некоторые считают их подделкой. Кроме 
того, разве не мог человек 3-й расы, еще 
видя астральный план, нарисовать дино-
завров на камнях?

Е.П. Мерлиц по этому поводу предполо-
жила, что возможно такие огромные цифры 
относятся вообще к предыдущей цепи.

4. Что понимается под Манвантарой 
Вайвасвата (п. IV) в 18,618,728 лет? 4-й 
круг по глобусам или по планете Земля?

При обсуждении 4-го вопроса, участ-
ники группы пришли к общему выводу, что 
речь идет о нашем Вайвасвата, малом 
Ману, который главенствует над семью 
расами Глобуса Д (Земля), т.к. ЕПБ в сноске 
4 п. IV указывает, что «Вайвасвата, хотя и 
седьмой в данном порядке, является пер-
воначальным Коренным Ману нашей Чело-
веческой Волны Четвертого Круга, тогда как 
наш Вайвасвата был лишь одним из семи 
Малых Ману, которые главенствуют над се-
мью Расами этой нашей планеты [Сферы]». 
Поэтому цифра 18,618,728 лет – это период 
появления физического человека на Глобу-
се Д в 4-м Круге в середине третьей расы, 
т.к. «Человечество Вайвасвата Ману нача-
лось 18,000,000 лет с небольшим назад. Мы 
же говорим – да, но только поскольку это 
касается физического или приблизительно 
физического Человека, относящегося к кон-
цу Третьей Расы». (2, с.81, сн. 2). 

А.М. Рудько, считает, что 18,5 млн. лет – 
это время появления 1 расы на Глобусе Д в 
4-м Круге нашей Цепи.

В.В. Перевалов высказал точку зрения 
науки, что в начале мезозоя закончили свое 
существование первая и вторая раса и на-
чалась жизнь третьей расы, поэтому время 
появления физического человека гораздо 
раньше, чем 18, 5 млн. лет.
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О.С. Федун привела еще несколько ци-
тат, касающихся этого вопроса.

« ... нас учат, что настоящее физическое 
человечество, или человечество Вайвасва-
та Ману, началось 18000 000лет назад». (5, 
с. 90)

«Могли ли люди существовать 18000000 
лет назад. ... Две Расы с половиной, которые 
предшествовали этому событию т. е., разде-
лению на два пола, могли жить 300000000 
лет назад» (5, с. 187)

«Индусский Оккультизм учит, что Че-
ловечество Ману началось 18000000лет 
назад.... Это касается физического Челове-
ка, относящегося к концу Третьей Расы. За 
пределами этого периода Человек, или его 
туманный облик, мог существовать на про-
тяжении 300000000лет». (5, с. с. 316-317)

«Пройдя все царства Природы в пре-
дыдущих трёх Кругах, его физическая фор-
ма ... была готова получить Божественного 
Странника при первой заре человеческой 
жизни, т.е. 18000000 лет назад. (5, с. 321)

«... Первая Коренная Раса появилась 
300000000 лет...». (5, с. 367)

«Вайвасвата Манвантара,  имевшая ме-
сто 18000000 лет назад, когда физический 
Человек впервые появился в своем Четвер-
том Круге на этой Земле» (5, с. 392)

«Появление Человека в его полном 
физическом развитии произошло около 
18000000 лет тому назад... Истинная про-
должительность первых двух с половиной 
Рас сокрыта от всех, кроме высших Посвя-
щенных». (5, с. 396)

5. Продолжительность жизни рас оди-
накова, увеличивается или уменьшается 
от расы к расе?

Последний вопрос также вызвал деба-
ты. Я считаю, что продолжительность пер-

вых рас при инволюции гораздо длиннее, 
чем при эволюции, т.к. когда человек полу-
чает самосознание и начинает сознательно 
совершенствоваться, эволюция идет на-
много быстрее. Это можно пояснить и чис-
лами. В Таблице ПАРАЛЛЕЛИЗМ ЖИЗНИ, 
говоря о Третичной эпохе, ЕПБ пишет, что 
«… во время Миоценского периода, когда 
Пятая (наша Арийская Раса) уже насчиты-
вала миллион лет независимого существо-
вания». И далее, описывая Четвертичную 
эпоху, она продолжает «Если Четвертично-
му периоду будет уделено 1,500,000 лет, то 
тогда лишь наша Пятая Раса будет принад-
лежать к нему». Таким образом, наша Пя-
тая раса приблизительно существует около 
2,500,000 лет, при этом «…следует отметить, 
что каждая из четырех предшествовавших 
суб-рас жила приблизительно 210,000 лет; 
таким образом, каждая родственная раса 
имеет среднее существование около 30,000 
лет и, таким образом, европейская «род-
ственная раса» имеет достаточно тысяче-
летий впереди, хотя народы или бесчис-
ленные иглы на ней изменяются с каждым 
последующим «сезоном» в три или четыре 
тысячи лет. Весьма любопытно отметить 
сравнительную приблизительность в про-
должительности между жизнями «расово-
го семейства» и Звездным Годом». (2, с. с. 
834-835). 

Поскольку от середины 3-й расы – 18,5 
млн. лет, то половина 3-й и 4-й длились 
приблизительно 16 млн. лет (18,5-2,5 млн. 
5-й расы). Т.е. полторы предыдущие расы 
длились 16 млн. лет, поэтому похоже, что 
каждая последующая раса длится меньше 
предыдущей. Возможно, это подтвержда-
ется и цитатой «Четвертый Круг самый 
длинный в Кали Юге, затем Пятый, затем 
Шестой, и Седьмой Круг будет очень корот-
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ким». (3. с. 146) А раз Кали Юга будет коро-
че в последующих кругах, то соответствен-
но все остальные Юги должны быть короче, 
чтобы сохранилось соответствие 4-3-2-1, 
если только оно не касается конкретно на-
шего 4-го круга.

А.М. Рудько, основываясь на статье - О 
КОСМИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ, МАНВАНТАРАХ 
И КРУГАХ (6) считает наоборот, Что каждая 
последующая раса длится больше преды-
дущей, т.к. в статье дана пропорция 1-2-3-4-
5-6-7. Но с другой стороны, при жизни ЕПБ 
эта статья не была опубликована, и кака-
я-то часть написана не ее почерком. Приво-
жу цитату от составителя:

[Рукопись этого незавершенного эссе, 
написанная рукой Е. П. Б., находится в 
адьярском архиве. Некоторые ее страницы 
утрачены, а некоторые фразы нарушены и 
испорчены. В ней не содержится никакого 
определенного признака, по которому мож-
но было бы установить время ее написания, 
за исключением того факта, что в примеча-
ниях упоминаются шестое и седьмое изда-
ния Разоблаченной Изиды. Эта рукопись 
содержит числовые отношения и данные, 
которые не упоминаются Е. П. Б. ни в каких 
иных ее сочинениях. Она содержит важные 
ключи, которые изучающие могли бы приме-
нить к различным космологическим пробле-
мам, возникающим в их личных занятиях. В 
связи с этой рукописью следует особо отме-
тить тот факт, что она написана двумя раз-

личными почерками, один из которых более 
крупный и округлый, чем обычный почерк Е. 
П. Б. Она была впервые опубликована в Те-
ософисте, том LXXIX, март 1958 г., стр. 367, 
372. Составитель.]

О.С. Федун предполагает, что длитель-
ность расы может исчисляться не только 
жизнью на Земле, но и на тонких планах.

Вот таким получилось наше обсужде-
ние. Конечно, Елена Петровна, часто упо-
минала, что все-таки истинные числа от нас 
сокрыты, поэтому мы можем только пред-
полагать, но не утверждать окончательно. 
Вопросы остаются. Работа может быть про-
должена, и мы приглашаем всех желающих 
присоединиться к этому исследованию.

Примечания:
1. Е.П. Блаватская, Тайная Доктрина, 
т.1., Харьков, «Фолио», 2001 г.
2. Е.П. Блаватская, Тайная Доктрина, 
т.2., Харьков, «Фолио», 2001 г.
3. Е. П. Блаватская, Инструкции для 
учеников внутренней группы, М.:, «Сфера», 
2000 г.
4. Е. П. Блаватская, Теософский сло-
варь, М.:, «Сфера», 1998 г.
5. Е. П. Блаватская, Тайная Доктрина, 
т.2., Минск, 1994 г.
6.  Е. П. Блаватская «О космических 
циклах, манвантарах и кругах» https://
lomonosov.org/article/cosmic_cycles.htm
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XVII КОНВЕНЦІЯ 
ТЕОСОФСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА 
В УКРАЇНІ

Дорогі друзі, головною подією листопа-
да була наша щорічна Конвенція, яка тради-
ційно відбувається в околі Дня Заснування 
нашого Товариства. Товариству виповнило-
ся у цьому році 146 років, а зібрання тео-
софів України було сімнадцятим. Це завжди 
урочиста і радісна подія, яку ми зустрічаємо 
обіймами і посмішками, але вже другий рік 
поспіль робимо це віртуально, онлайн, че-
рез Зум. Протягом двох днів до роботи до-
лучилися загалом біля 70 членів Товариства 
та постійно працюючих груп з різних куточків 
нашої країни, це Київ, Дніпро, Кропивниць-
кий, Житомир, Одеса, Харків, Полтава, За-
поріжжя, Надвірна, Луганськ. Ми тримали 
багато привітань від наших друзів з різних 
країн та континентів. Ось привітання від між-
народного Президента Тіма Бойда:

Дорогі друзі,
З нагоди вашого 17-ї Національної Кон-

венції надсилаю мої вітання та сердечні 
побажання успішної зустрічі. Нещодавня 
глобальна криза стала джерелом великих 
труднощів для багатьох. Відчуття ізоляції 
та переривання звичних моделей змусило 

нас отримати доступ до більш глибоких 
ресурсів. Хоча цей час пандемії був важким, 
він був джерелом зростання для роботи 
Теософського товариства. Розвиток різ-
номанітних онлайн-зустрічей підтримував 
наше живий зв’язок і був благословенням 
для тих, хто зазвичай не міг бути присут-
нім. Я сподіваюся, що ваша Конвенція ста-
не джерелом гармонії та інструментом, 
завдяки якому вплив Великих може прийти 
в наш світ.

З благословенням і всіма найкращими 
побажаннями, Тім.

Було запрошено іноземних до-
повідачів. Жак Манік з Франції та Вісенте 
Хао Чин з Філіппін вже наші давні друзі, 
обидва відвідали нашу країну, а Томас 
Девіс з Йоханнесбургу, Південна Африка, 
виступав перед українською аудиторією 
вперше. З програмою Конвенції можна по-
знайомитись нижче. Велика вдячність всім 
учасникам, хто виступав, хто забезпечив 
безперебійну роботу, технічну підтримку, 
а також всім, хто поділився любов’ю сво-
го серця для успіху нашої спільної роботи. 
Ключова нота цього року – «Цикли усві-
домленості» – збагатила нас внутрішньо, 
ніби готуючи підґрунтя для теми наступно-
го року: «Жити сьогодні – виклики внутріш-
нього життя».

Новини  
теософського життя
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ПРОГРАМА
20 листопада, субота

РАНКОВА ПЛЕНАРНА СЕСІЯ
09.30. Реєстрація учасників
10.00 – 13.30. Пленарне засідання. Ведуча 
Світлана Гавриленко 
Музична увертюра. Олена Щербина. Київ
Вступне слово. Вітання. Світлана Гаври-
ленко, Тетяна Аріфходжаєва, Олександр 
Макаров
Підсумки року. Світлана Гавриленко, Ле-
онід Кеденко, Олександр Довгопол.
Вручення Дипломів ТТ
Підсумки роботи Наукової групи ТО в 
Україні. Юлія Шабанова, Дніпро 
Віршованим рядком. Мулик Оксана, Жито-
мир
Підсумки роботи Департаменту освіти 
ТТвУ. Оксана Прохоренко-Дученко, Київ
Звіт Теософського Ордену Служіння. Ва-
лентина Мішина, Дніпро
Самоперетворення та духовне життя. 
Вісенте Хао Чин мол., Філіппіни. Переклад 
Наталія Березанська

Пісенний антракт. Олександр Тарасов
ВЕЧІРНЯ СЕСІЯ

18.00 – 19.00. Пісенна увертюра. Бард Олек-
сандр Тарасов

Деякі думки з приводу Теософії та Науки. 
Жак Манік, Франція, переклад Оксана Про-
хоренко-Дученко 
19.00 – 20.00. Засідання круглого столу: 
«Актуальність ідеї Учнівства у сьогод-
нішньому світі». Ведуча Ольга Лощініна, 
Київ
20.00 – 20.30. Творча відео-презентація. 
В’ячеслав Майборода, Житомир.

21 листопада, неділя
РАНКОВА ПЛЕНАРНА СЕСІЯ

10.00 – 13.30. Пленарне засідання, веде 
Леонід Кеденко
Музична увертюра. Олена Щербина, Київ
Зміни себе, щоб змінити свій світ. Томас 
Девіс, Південна Африка. Переклад Володи-
мир Павлов
Сім врат – сім циклів усвідомлення. Ка-
лашнікова Раїса, Кропивницький
Музична композиція. Олена Щербина, Київ
Змістовна складова життєтворчості осо-
бистості, Едуард Помиткін, Київ
Цикли самоусвідомлення людини. Воло-
димир Павлов
Братерство: від теорії до практики, Мулик 
Оксана, Житомир
Віршованим рядком. Галина Шадловська, 
Надвірна
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Зірки про перспективи України у 2022 
році, Марина Романова, Житомир
Якщо не ми, то хто?! Гавриленко Світлана
Закриття Конвенції.

Основні доповіді Конвенції готуються 
для розміщення на нашому Ютьюб каналі 
«Теософська співдружність України». 

Дорогі друзі, тільки разом ми можемо 
зробити для людства щось корисне, необ-
хідне, у дусі Плану Великих!

146 КОНВЕНЦІЯ 
ТЕОСОФСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА, АДЬЯР 

146-а Конвенція Теософського товари-
ства, Адьяр, відбудеться 27-30 грудня 2021 
року у режимі онлайн. Ключова нота: ЖИТИ 
СЬОГОДНІ: ВИКЛИКИ ВНУТРІШНЬОГО 
ЖИТТЯ (Living in the Now: Challenges of 
Inner Life). Радісна новина: передбачений 
онлайн переклад основних подій Конвенції 
російською мовою. Для цього створена ко-
манда перекладачів, троє з України та троє 
росіян. Отже, можна буде брати повноцінну 
участь у Конвенції і тим, хто не володіє ан-
глійською. 

Послання Президента до учасників Кон-
венції: Життя нероздільне і в повноті присут-
нє скрізь. Але наш досвід фрагментований 
– радісний/сумний, тут/там, до/після, зов-
нішній/внутрішній. Чи є лінія, що розділяє 
цих протилежних близнюків? Незалежно від 
того, чи прийдемо ми до цього шляхом са-
мопродуманих зусиль, чи через кризи, які 
позбавляють усього зайвого, у позачасово-
му, постійно діючому моменті Зараз є неру-
хома точка балансу.

Програма роботи 146-ї Конвенції:
Перший день, 27 грудня – Відкриття. День 
Адьяру.

Другий день, 28 грудня – День Європи та 
Африки, Індійсько-Тихоокеанського регіону.
Третій день, 29 грудня – День Південної та 
Північної Америк.
Четвертий день, 30 грудня – Закриття Кон-
венції, Адьяр.

Відкрито реєстрацію на участь у Кон-
венції на спеціальному міжнародному сайті 
Конвенцій https://tsconvention.com/ Рекомен-
дований оргвнесок 10 доларів США. 

Приєднуйтесь, дорогі друзі, до головної 
міжнародної теософської події року.

ПУБЛІЧНИЙ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ОНЛАЙН ЛЕКТОРІЙ 
«СПОКОНВІЧНА 
МУДРІСТЬ ДЛЯ 
ДОПИТЛИВИХ». 

Сезон 2021-22 року
Шановні друзі, з жовтня 2021 року до кін-

ця березня 2022 року, кожну другу та четвер-
ту суботу місяця, Теософське товариство в 
Україні пропонує свій традиційний онлайн 
проект - цикл зустрічей «СПОКОНВІЧНА 
МУДРІСТЬ ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ» для знай-
омства з основними положеннями теософії, 
божественної мудрості, які включають уяв-
лення про еволюцію людини і всесвіту, про 
закони буття і сенс існування. Хто я? Звідки 
я прийшов і куди потім піду? Чи є сенс в моє-
му житті? Як реалізується справедливість в 
цьому світі? Сьогодні кожній людині потріб-
на певна компетентність в питаннях еволю-
ції, адже нова картина світу вимагає нового 
мислення. Зустрічі складаються з лекційної 
частини та обговорення, проходитимуть на 
платформі Зум з синхронної трансляцією на 
сторінку Теософського товариства в Україні 
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на Фейсбуці. Ось посилання на сторінку 
ФБ онлайн трансляції. Всього запропоно-
вано 12 зустрічей, які проведуть досвідчені 
лектори ТТвУ. Всі лекції супроводжуються 
слайд-презентаціями, читаються українсь-
кою чи російською мовою. Модератори На-
талія Березанська, Леонід Кеденко. Початок 
о 19.00.

Лекції, що вже відбулись у жовтні-ли-
стопаді
9 жовтня. Тема 1. Споконвічна мудрість та її 
шлях до людей. 
Веде Світлана Гавриленко, ГС ТТвУ, націо-
нальний лектор ТТвУ. Мова українська.
23 жовтня. Тема 2. Багатовимірність Приро-
ди і Людини.
Веде Оксана Мулик, Президент відділення 
Шакті, Житомир. Мова російська.
13 листопада. Тема 3. Як виник Всесвіт.
Веде Наталія Березанська, національний 
лектор ТТвУ, Київ. Мова російська.
Запис лекції та обговорення – за посиланням. 
27 листопада. Тема 4. Наука духовності. 
Психічна та нусична дія.
Веде Тетяна Головченко, національний лек-
тор ТТвУ. Мова російська.
Запис лекції та обговорення – за посиланням. 

План лекторію сезону 2021-22 року на 
грудень-березень
11 грудня. Тема 5. Чи є у світі справед-
ливість (Закон Карми).
Веде Наталія Березанська, національний 
лектор ТТвУ. Мова російська.
25 грудня. Тема 6. Закони розвитку Все-
світу. Закон циклічності.
Веде Оксана Мулик, Президент відділення 
Шакті, Житомир. Мова російська.
8 січня. Тема 7. Теософська ідея братства 
релігій.
Веде Світлана Гавриленко, ГС ТТвУ, націо-
нальний лектор ТТвУ. Мова українська.

22 січня. Тема 8. Походження і майбутнє 
людства.
Веде Наталія Березанська, національний 
лектор ТТвУ. Мова російська.
12 лютого. Тема 9. Медитація як шлях ро-
звитку свідомості людини та її сили думки. 
Веде Володимир Павлов, Президент від-
ділення Анк, національний лектор ТТвУ. 
Мова українська.
26 лютого. Тема 10. Теософське товари-
ство, його цілі, місія та ключові положення.
Веде Світлана Гавриленко, ГС ТТвУ, націо-
нальний лектор ТТвУ. Мова українська.
12 березня. Тема 11. Слідами життя і твор-
чості Олени Блаватської.
Веде Жанна Аброскіна, національний лек-
тор ТТвУ, Одеса. Мова російська.
26 березня. Тема 12. Етика в контексті прак-
тичної теософії.
Веде Юлія Шабанова, національний лектор 
ТТвУ, Дніпро. Мова українська.

Зустрічі будуть проходити в Зумі, перед-
бачається 1 година для лекційної частини і 
30 хв. для коментарів, запитань і відповідей. 
Велике прохання до вас долучатися самим 
та запросити своїх друзів з кола вашого спіл-
кування, хто може цим зацікавитися. Для 
реєстрації нових учасників потрібно написати 
лист на електронну адресу info@theosophy.
in.ua в якому треба вказати ПІБ, телефон та 
логін входу да Зуму. Лекції транслюватимуть-
ся на нашій сторінці Фейсбуку https://www.
facebook.com/theosophy.in.ua 

Друга та четверта субота місяця, поча-
ток о 19.00.

З найкращими побажаннями, 
Світлана Гавриленко, 

Генеральний секретар ТТвУ,
Координаційна група: 

Березанська Наталія, Мулик Оксана.

http://theosophy.in.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=Qdtu6CxQ5Hc&t=348s
https://www.youtube.com/watch?v=7mE0x9yVClQ
https://www.facebook.com/theosophy.in.ua 
https://www.facebook.com/theosophy.in.ua 


www.theosophy.in.ua№ 63, грудень 2021 р.

43

Просте, безмовне і прекрасне Слово 
живе надією у серці – 
як Корінь Світла,  
і як справ початок, 
як незбагненний Вірності 
Вогонь. 
Це Слово – поклик Вогняного Світу, 
який у серці терпеливо 
чекає миті просвітління, 
коли душа готова буде 
Його почути.  
Це Слово – ніжності початок 
Душі Святої, яка дрімає 
в глибинах простору Земного, 
у центрі серця людської 
думки. 
Людина мислить – і поливає 
любов’ю братньою, святою, 
той Корінь Світла. 
Так проростає Священне Щастя 
життя нового, неземного, 
й веде – 
у Вічність. 

(написано 02/03 лютого 2021 р.)

Поетична сторінка

Галина Шадловська

У Вічність (або Щастя неземне) 
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Звикай до думки, що Вогонь 
складає формулу Життя. 
Вогонь багаття і Вогонь бажання, 
Вогонь пожертви і Вогонь сум’яття. 
Вогнів багато – 
як звуків різних у природі, 
як барв веселки світанкових. 

Та серце відчуває, 
якого кольору Вогонь 
горить у Серці Космосу, 
і до якого Слова підноситься 
Вогонь прекрасного Стремління. 

Вогнів багато, 
та священних – усього три: 
- Вогонь Краси Преображення, 
- Вогонь Любові вільного Братерства, 
- Вогонь Знання відважних Прометеїв. 

Доступно серцю чистому й палкому 
ці три Вогні перетворити 
у гідний Подвиг земної дії. 

Вогонь – осердя, дія – покров відваги; 
Земля давно чекає 
такої Творчості Святої, 
такого світлого Єднання 
з Вогнем Превишнім!.. 

(написано 24.03.2021)

Галина Шадловська

З Вогнем Превишнім 

Мої вірші – це своєрідний діалог серця зі мною. Це медитація, при якій я намагаюся 
почути, що підказує серце. Це піднесення, коли я і серце на одній хвилі. Це практика тиші, 
слухання і єднання зі сокровенним. 

Дякую за розуміння. Галина Шадловська.
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Всесвітне братство
В силу умов, переважаючих у багатьох 

країнах нині, Генеральна рада заявляє, що, 
оскільки Теософське товариство виступає 
за Всесвітнє Братство людей незалежно 
від раси, віросповідання, статі, касти або 
кольору шкіри, то будь-яка форма расиз-
му, політика або дії, засновані на дискримі-
нації, заради вигоди одних і на шкоду іншим, 
суперечать основній суті і цілям Товариства.

Свобода думки
Оскільки Теософське товариство широ-

ко поширилося по всьому світу, і його чле-
нами стали прибічники усіх релігій, не від-
мовившись від особливих догматів, вчень і 
вірувань своїх власних віросповідань, бажа-
но підкреслити той факт, що немає вчення 
або думки, від кого б воно не походило, яке 
б будь-яким чином зв’язувало члена Товари-
ства, і якого він не міг би вільно прийняти 
або відкинути.

Визнання трьох цілей Товариства є єди-
на умова членства. Жоден учитель, жоден 
автор, починаючи від самої Блаватськоїй, не 
має ніякого авторитету в плані нав’язування 
свого вчення або думки членам. Кожен член 
має рівне право приєднуватися до будь-якої 
школи думки на власний вибір, але не має 
права нав’язувати свій вибір іншим. Так само 
ні кандидат на зайняття якої-небудь посади, 
ні той що голосує не можуть бути відхилені 
або відсторонені від голосування через при-
належність до якої-небудь школи думки.

Судження або переконання не надають 
право на привілеї і не служать причиною по-
карання. Члени Генеральної ради перекон-
ливо просять кожного члена Теософського 

товариства відстоювати і поступати згідно з 
цими основними принципами Товариства і 
без остраху використати своє право на сво-
боду думки і волевиявлення, не виходячи за 
рамки ввічливості і поваги до інакодумців.

Незалежність 
товариства

Співпрацюючи з іншими організаціями, 
чиї цілі і діяльність це дозволяють, Теософ-
ське товариство являється і повинне зали-
шатися абсолютно незалежним від них. Воно 
не повинне брати на себе ніяких зобов’язань, 
окрім своїх власних, і повинно зосередитися 
на здійсненні власної діяльності в найширшо-
му і всеосяжному плані, з тим, щоб просувати-
ся до досягнення власних цілей і наслідувати 
Божественну Мудрість, як це відзначається 
і в абстрактній формі випливає з його назви 
«Теософське товариство». 

Оскільки Всесвітнє Братство і Мудрість 
не мають визначення і безмежні, оскільки 
кожен член Товариства має повну свобо-
ду думки і дії, Товариство постійно прагне 
зберігати свої відмінні риси і унікальний ха-
рактер, залишаючись вільним від зв’язку 
або ототожнення з якою-небудь іншою ор-
ганізацією.

Про місію
Служити людству зрощуванням все 

більш глибокого розуміння і здійснення Спо-
конвічної мудрості, духовного само-перетво-
рення та Єдності всього Життя.

Прийнята на засіданні Генеральної Ради 
ТТ у Міжнародному теософському центрі 
Наарден, липень 2018 року.

Резолюції, прийняті Генеральною 
радою Теософського товариства
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Немає релігії,  
вищої за істину
Цілі Теософського товариства:

l  Сформувати зразок Загального людського 

Братства без відмінності раси, вірування, статі, 

касти і кольору шкіри. 

l  Сприяти порівняльному вивченню релігії, 

філософії і науки. 

l  Досліджувати непояснені закони Природи 

і приховані можливості людини.
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