


Да прекрачиш несъществуващата 
порта 

12 обикновени човека… 12 необикновени пробуждания 

Илона Цунайте и Елена Нежински 

Gateless Gatecrashers copyright © 2012 by Ilona Ciunaite and Elena Nezhinsky 

Ето ви на Портата – готови, будни и живи. 

При вас идва гид, който вече я е пресякъл. Той ви хваща за ръка или пък ви удря шамар, 
в зависимост от това от какво имате нужда, и ви превежда през Портата. 

Обръщате се назад и виждате, че Порта няма, няма праг, няма ви и вас. Освен това 
никога не е имало. Готови ли сте? 

Въведение от Илона Цунайте 

Има една проста, очевидна истина: самостойна единица „аз“ не съществува. Изобщо няма 
такова нещо, като „аз“ – то е пълна нула. Животът тече свободно като една цялостна 
реалност. 

Животът си е. Толкова е просто, че пропускаме да го видим. Не спираме, за да 
погледнем какво се случва постоянно. 

Поради този пропуск всеки човек се ражда в затвор и прекарва целия си живот в опити да 
храни, защитава, гради и изкупва нещо, което изобщо не съществува. Това е генераторът 
на хаоса в човешкото битие. 

Проглеждането за илюзията отнема секунди – стига да сте честни и да знаете къде да 
погледнете. Настоящата книга е посветена именно на това поглеждане. 

Ние не вършим нищо; делата се случват. Няма извършител, няма мислител, няма 
мениджър, който да решава какво, кога, с кого или защо да става. Животът просто тече и 
ние нямаме думата по въпроса. Няма „ние“. 

Вярата, че всеки има специално, отделно обособено аз, носещо отговорността за 
индивидуалния му живот, не е нищо друго освен презумпция, която не е била подложена 
на проверка. Човешките същества възприемат живота през призмата на това базово  



убеждение. Усещането за отделеност  пропива всекидневния ни опит, като прави живота 
стресиращ, мрачен или застрашителен. Доминиращото усещане е, че нещо в него липсва. 

Някои хора имат късмета да знаят, че изход съществува – той е нещо мистериозно, 
известно като просветление. Ала те често прекарват години в безплодно търсене на 
истината, която е проста, реална, непосредствена и точно пред очите им. 

Ако чувствате, че нещо не е наред, че трябва да намерите нещо, че животът не е пълен, 
не е достатъчен, някак си недовършен и трябва да бъде по-различен, тази книга е за вас. 

Ако търсите интригуващи концепции, моля, потърсете другаде. Тук няма концепции, има 
само поглед към реалността. И ако търсите нещо, което да поеме вашата отговорност за 
намирането на истината, тази книга също не е за вас. 

Истината не може да се сервира наготово. Единствените хора, които някога виждат 
истината и преминават през Несъществуващата порта, са онези, които решат да поемат 
отговорността да установят лично как стоят нещата. 

На освобождението се възлагат прекалено много очаквания. То не гарантира незабавно и 
пасивно освобождаване от страданието и мислите или безконечен мир и любов. Това е 
карикатурна представа за освобождението. Реалността е различна, но за сметка на това 
автентична. Личното откриване на тази реалност носи яснота и отваря нов път за 
изграждане на начин на живот, който е мек, благ, смирен и преливащ от радост. 

Истината е проста. Не съществува „аз“. Той никога не е съществувал. 

Нищо няма да се промени, ако приемете това убеждение без проверка, без искрено 
изследване. Ще се сдобиете с поредното верую, което работи във вашата система, 
създавайки още повече конфликти отпреди. Дори в началото това ново убеждение да ви 
се стори интересно, както всички убеждения, и то бързо ще овехтее. 

За да видите, че е наистина вярно, трябва да погледнете. Това означава да оставите 
всички очаквания и важни мнения настрана и да погледнете честно и на чисто. Не 
очаквайте неземни сияния или големи прозрения. Просто погледнете каква е истината. 

Няма нищо сложно в това, да погледнете: нужно е ясно намерение най-накрая да видите 
истината, независимо от всичко. Трябва да внимавате за разсейване, създавано от ума, и 
да продължавате да задълбавате. Няма нищо страшно. Няма някаква магия. Просто 
започнете да гледате лично и честно отговаряйте на конкретните зададени въпроси. 
Бъдете откровени, както никога досега. Тогава ще видите колко очевидна и проста е 
истината. 

Някои го наричат Освобождение, други преминават през Портата, Влизат в потока, 
Осъзнават себе си, Пробуждане, Просветление, Аната. Както и да назовете това 
осъзнаване, то е най-важното в живота ви. То бележи края на сляпата вяра и началото на 
виждането на нещата такива, каквито са. 

Дългите години обуславяне и програмиране не изчезват веднага. Нужно е време за 
изчистване, период на стабилизиране, който е специфичен за всеки. 

Ала щом веднъж видим нещо, не можем да се върнем назад и да престанем да го 
виждаме. Животът придобива съвсем различен вкус - сладкият вкус на свободата. 

Това не е краят на страданието; това е проглеждане за факта, че страдащ няма. То ни 
дава свобода да изживяваме нещата, без да изпитваме влудяваща необходимост да ги  
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променяме. При отсъствие на раздразнение и нужда става много по-просто и ясно да 
променим това, което трябва. 

Така че, ако търсите свобода, това е тя. Книгата съдържа пълния запис на 21 
освобождения, настъпили чрез разговор с гид. Това са истински освобождения на 
действителни хора в реалния живот. Половината съм ги водила аз, а останалите - моята 
приятелка и постоянно вдъхновение, Елена. 

Не сме съкратили нищо от разговорите. Те отразяват пълното взаимодействие между 
търсещ и гид, завършило с пробуждането на тези 21 души. Целта не е да се хвалим. 
Написахме тази книга, за да ви послужи като карта, да ви даде кристално ясно разбиране 
как точно да преминете през Портата към свободата. 

А какво ако чувствате, че може би не сте готови за тази свобода? 

Тогава разбийте вратата! 

Да прекрачиш Несъществуващата порта - готови ли сте?  
Елена Нежински 

Когато бях на „Портата“, бях изчерпила цялото си търпение да търся. Изгарях от желание 
за истината. 

Онази вечер някой ме насочи да видя, че през цялото време, години наред, азът, който е 
търсил каквото и да е, следвайки някакво намерение, е бил въображаем.  

Години наред участия в ритрийти в мълчание, ден след ден медитиране, вторачване в 
себе си, пречистване на ума. По онова време тези неща са били необходими, но вече не. 

Търсенето, което движеше половината ми живот, внезапно започна да ме задушава. Бях 
готова да премина, да прекрача, но не знаех накъде води този път. В различни духовни 
книги четох за някакво було на илюзията и за Несъществуващата порта. Бях чувала този 
коан много пъти (нямах представа какво означава) докато един ден не почувствах, че стоя 
там - на Портата. 

Човек усеща в мозъка на костите си, че стои там с цялото си същество. 

Случва се нещо наистина мощно (не съм сигурна точно какво) като изгаряне отвътре 
навън с желание за Истина. Човек се чувства готов. Това е моментът. Трябва да премина. 
Трябва да разкъсам тази илюзия. Още не ми е съвсем ясно каква е тя, може би знам за 
нея само интелектуално от неща, които съм чел или чувал. Независимо от това обаче си 
изпълнен със силно чувство, сякаш ти предстои да пристъпиш и да пропаднеш в бездна - 
бездната на неизвестното. 

Досегашните неща са били надлежно проучени. Може да са били удобни, добри, 
страхотни, щастливи, не толкова добри, разочароващи, скучни, болезнени – каквито и да 
е - но поне са били познати. 

Сега идва страх, в някои случаи дори ужас. 
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Витае усещане за смърт - смъртта на стария живот. Смъртта на илюзията. 

Промъква се колебание. 

Тогава надвисва нуждата от решение: накъде да се обърна - назад към познатото или 
напред към непознатото? 

Решението бива взето. 

Готов, бдителен и жив, ти си там - на Портата. 

След това идва гидът, който вече я е прекосил. Той хваща ръката ти или ти зашлевява 
шамар, в зависимост от какво се нуждаеш, и тe превежда през Портата. 

Обръщаш се назад и виждаш, че няма Порта, няма прекрачване, няма „теб“. 

И никога не ги е имало. Готов ли си? 

Филип 

За Филип процесът беше наистина усилен. Той беше изстрадал много, преживял бе 
голям страх, панически атаки, разочарование и имаше изгарящо желание за 
истината. Аз обаче бях изненадана колко бързо прозря страха и след това стана 
възможно да отиде по-далеч. Той зацикли в „себе-то“, както го нарече. След като го 
видя като лепилото, което крепи в едно илюзията, най-накрая се предаде и тогава 
всичко свърши. Бях истински щастлива, че успях да помогна на Филип да облекчи 
страданието, произтичащо от вярата в отделния Аз. И.Ц. 

Филип: Скъпа Илона, обичам да чета разговорите, публикувани във вашия блог. 
Демонстрирате голямо търпение и разбиране, но въпреки това не оставяте място за 
никакви глупости. 

Аз съм 55 годишен мъж и живея в Австралия. От години изследвам темата и съм натрупал 
доста концептуално разбиране за илюзията за „аза“. Ала въпреки това не съм я прозрял 
директно. Смятате ли, че има хора като мен, които просто не са в състояние да прескочат 
тази граница? 

Илона: Не. Не мисля, че има такива хора. Възможно е стената на знанието да е толкова 
дебела, че човек да не вижда простите неща. Щом започне да гледа, става съвсем 
просто, но за да стигне до този момент, трябва да е готов да погледне всичко на чисто. 
Ти готов ли си? Мога да ти помогна. 

Филип: Благодаря, Илона. Би било чудесно да получа помощ. 

Понякога толкова задълбавам в мисли за това, че съзнанието ми сякаш започва да търси 
отмъщение; събужда ме в 2 часа през нощта с мисли за неразрешими въпроси, които 
предизвикват панически атаки. 
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Докато будувам, медитирам върху идеята, че всичко е както трябва и не може да бъде по 
друг начин. Правя го, за да се откажа от всякаква съпротива срещу това, което е, и да 
приема всичко, което възниква, дори паническите мисли. 

Това донякъде върши работа, но не носи трайна промяна. Може би е просто поредната 
теория или техника? Притесненията за бъдещето доминират над по-голямата част от 
мисленето ми и както казваш, изглеждат като много дебела и здрава стена. Простото 
виждане постоянно ми убягва. 

Илона: Не, сега няма да се занимаваме с поредната теория или техника. Това е 
еднократно поглеждане и - готово. Щом видиш нещо, вече няма как да престанеш да го 
виждаш. Точно както когато видиш, че няма Дядо Коледа, повече никога не можеш да 
забравиш това и пак да започнеш да вярваш, сякаш не си го видял! 

Не е нужно да се взираш в празната камина, където би трябвало да е Дядо Коледа, докато 
не се случи нещо магическо и вярата в него не изчезне по вълшебен начин. Някой просто 
ти го подсказва или направо заявява: няма Дядо Коледа. След това се оглеждаш. 
Обмисляш. Разсъждаваш самостоятелно. И много бързо става очевидно, че о, Боже мой, 
всичко си идва на мястото. Всички противоречия, въпроси, проблеми за Дядо Коледа 
отпадат. 

По същия начин виждаш, че няма аз. Защото азът е просто още една измислица. Само по 
себе си „ти“ не си нищо повече от измислица. Да, тя има основна роля за много 
деструктивни модели, поведение и човешки проблеми. Може да се твърди, че е 
фундаментална за всички човешки разстройства. Но сама по себе си тя е само поредната 
измислица. Ти просто прозираш през булото й, както би прозрял недостоверността на 
всяка друга фантасмагория. 

Не става дума за борба със съпротивата, а за изчистване на глупостите, които се блъскат 
вътре в теб и създават съпротивата. Тук не търсим нови вярвания, а простата истина. 
Както е казал човекът, „истината ще ви освободи“. 

Това, което искам да направиш, е да ми отговаряш честно на 100% и само когато наистина 
чувстваш, че това е истинският отговор. Няма да бързаме, но когато те помоля да 
погледнеш, наистина го направи. 

Така че сега погледни дали в действителния живот може наистина да няма „аз“, всичко 
да се случва от само себе си, без никой да го управлява. Погледни навътре и ми кажи 
какво чувство се появява; какво разпознаваш – има ли страх, съпротива, объркване или 
раздразнение? 

Опиши какво виждаш. 

Филип: Когато се замисля за вероятността да няма „аз“, ме обзема голям страх, тъга и 
опасение, че ще загубя семейството си и всичко, в което съм се превърнал. 

Тази идея изглежда твърде дълбоко в неизвестното, за да я допусна; ами ако полудея? 
Може би не вярвам, че от нея ще излезе нещо добро. Разбирам, че всъщност азът няма 
контрол, но това не намалява страха от несигурността. Не знам какво е истина. Истина ли 
е, че всичко това съществува? 
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Илона: Разбира се, нещата изглеждат страшно и тъжно – на човек му се струва, че ще 
изгуби нещо, ако види, че няма „аз“. Ала какво губи? Какво може да бъде изгубено? Няма 
какво да се изгуби. Приеми, че всичко е наред. Това е просто страх; семейството ти е 
добре и нищо няма да бъде загубено. 

Сега погледни страха. Виждаш ли, че той е механизъм за защита, че крие нещо, за да не 
бъде открито? Забелязваш ли колко перфектно си върши работата? Можеш ли да зачетеш 
и уважиш този механизъм? 

Сега го гледай и просто му позволи да съществува, без да се бориш с него. После 
погледни зад страха. Какво има там? Какво виждаш? 

Филип: Да! Да! Виждам колко упорит е страхът. Както казваш, изглежда защитава нещо и 
постоянно подлага на изпитание моята решителност. Страхът е много ефективен, да. 
Понякога ме превзема и парализира. 

Обаче, леле, като прочетох мейла ти, надзърнах отзад и започнах да се смея на глас. 
Това стана в офиса на архитектурната фирма, където работя. Беше много странно да 
преживея подобен момент в строгата, напрегната обстановка там. Тази вечер ще ти пиша 
допълнително. 

Илона: Страхотно! Да, моля, пиши ми още тази вечер. Отговори на въпроса: какво трябва 
да бъде защитено? Задълбай повече в този отговор. 

Филип: Това, което се нуждае от защита, е моят живот в досегашния му вид. 

Усещането за „мен“ в света изглежда като деликатен баланс между добро и лошо. 
Виждам колко е абсурдно то, защото причинява толкова много нещастие, когато нещата 
тръгнат зле, но въпреки това не мога да изляза от него. 

Сякаш няма изход, без всичко да се срине или аз да полудея. Успявам да зърна само 
толкова и после цялото усещане се връща отново. Когато попитах какво стои зад страха, 
усетих дълбок мир, като ясно небе зад тъмен облак прах. Покоят изглеждаше толкова 
очевиден, че се разсмях. 

И все пак съм много притеснен, че не го виждам напълно. Тогава се питам кой или какво 
е притеснено - аз ли? Кой вижда притеснението? 

Илона, ти ме удивяваш. Не сме познати, но отделяш време за разговор с мен. Защо? Не 
ме разбирай погрешно, това наистина е прекрасно, но никой друг познат не би направил 
това - дори моят терапевт или жена ми. Невероятно е! 

Илона: Имаме чудесно начало – ти се отупа от страха за нула време. Да, зад страха не 
стои нищо – там е спокойното безмълвно нищо, но въпреки това той внася голям смут в 
човешкия живот. 

Ще преминем през нещата стъпка по стъпка и накрая всичко ще стане ясно. Довери се на 
процеса. Той вече започна. Сега просто трябва да забележиш, че вече се случва, при това 
съвсем от само себе си. 

Ще ти помогна с притеснението. Няма никой, който да го чувства, вижда или притежава. 
Може да го търсиш до полуда и никога да не го намериш. Тъй че направи същото като със  
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страха, погледни право в  притеснението, сблъсъка на вярванията и огъня на истината. 
То е там и ти показва предстоящите стъпки. То е просто чувство, което се навдига. 

Чувствата идват и си отиват като мисли. Забележи това и просто ги остави да 
съществуват.  

Сега искам да се занимаеш с реалната възможност да няма никакъв мениджър в живота. 
Какво се навдига в теб? Мисли, чувства - просто изследвай всичко и гледай какво друго 
присъства. 

Защо водя тези разговори? Няма дар, по-голям от човешката свобода. Усещането, че 
можеш да го дадеш на хората, е прекрасно. Наистина. А чувството да насочваш някого 
към свободата и да го виждаш как се освобождава, е безценно. Повярвай – аз съм богато 
възнаградена. 

Битката в главата ще се изпари яко дим, щом я погледнем. Ала засега не се бори с 
нейното съдържание, а погледни да видиш какво се случва там: препускат мисли, 
заредени с емоции. Всичко това се случва без никакво усилие. Можеш ли да видиш? 

Филип: Раздразнение, безсилие и объркване. Има напрегнатост, защото усещам, че съм 
много близо, долавям полъха на свободата, но... дори не мога да определя какво точно е 
това. Цялото ми знание е безполезно в момента. Това смелост ли е? 

Илона: Раздразнението и безсилието са нещо добро в този момент. Просто му дай 
пространство, нека бъде там. Обърни внимание, че това е усещане плюс етикетиране от 
ума. Какво имаш предвид с думите „цялото ми знание е безполезно“? Продължавай, 
Филип. Какво виждаш? 

Филип: Виждам лекотата на съществуването. Усещам как тя пропива всичко. Сякаш 
някакво бреме се повдига от тялото. За „безполезното знание“ имах предвид, че в 
момента не изпитвам старата нужда да чета повече Толе и т.н. 

Имам чувството, че нещо отпада и, както казваш, просто оставям всичко да се случи от 
само себе си. Нямам контрол над процеса, а и как бих могъл? Упражняването на контрол 
е само привидно, но на персонажа Фил му харесва, защото това е неговата природа - той 
просто съществува привидно и наблюдава външния си вид. Готино! За съжаление в 
момента не мога да пиша повече; ще продължа по-късно. 

Илона: Здравей Филип. Как върви? Успя ли да пробиеш? 

Филип: Да! Виждам възможността, но все пак има голяма преструвка и нечестност. 
Колкото и да ми се иска да я видя директно (наистина ли искам?), страхът си върши 
отлично работата. Има и желание да ти угодя, защото ти си преминала през този процес - 
поредната проява на моето „аз“, знам. 

Бих могъл да напиша цяла статия по въпроса за отсъствието на „аз“, но още нищо не се е 
променило пряко. Умът прави трикове на ума, който прави трикове на ума. По дяволите! 
Как се пробива защитна кора, изграждана и поддържана години наред? Понякога 
изглежда и като бездънна пропаст. Искам да бъда честен, но се будя в един сутринта, 
плувнал в пот, и няма за какво да се хвана. Помощ! 
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Дори когато си пиша с теб, от време на време чувам критиката на гласа в главата ми, 
който твърди, че това е безполезно; там наистина се води битка. Ще ти пиша пак по-
късно през деня. 

Илона: Ти не можеш да видиш това, тъй като няма „ти“. Виждането просто се случва. 
Видяното, виждащият и виждането са едно и също. 

Страхът е просто механизъм, който предпазва илюзията, за да не бъде разкрита. Той 
върши чудесна работа, но ако погледнеш зад него, ще видиш, че там няма нищо, което 
има нужда от защита. 

Не е нужно да разбираш всичко за стената, за да я събориш, нали? Просто хващаш чука и 
я разрушаваш. Това става като насочиш поглед към самата защита. Как работи тя, какво 
прави? Какво виждаш тук? 

Не, няма за какво да се хванеш. В това отношение всичко, което мислиш, че знаеш, е 
безполезно. Това е така, защото няма никой, който трябва да се хване. Ето защо 
възникват единствено мисли: „страшно е, няма за какво да се хвана.“ 

Кой мисли тези мисли? Или може би те просто преминават в резултат на сблъсъка на 
различни вярвания? 

Има ли друг начин за преминаване? Помисли върху следното – ти виждаш раздразнението, 
безсилието и знанието като бариери. Чие раздразнение? Чие знание? Кой притежава това 
безсилие? А това знание? Целта не е да ги отхвърлиш или потиснеш. Въпросът е, че те не 
са свързани с никой. Просто висят в пространството, хранят се и твърдят, че принадлежат 
на „теб“. Ала „теб“ няма. 

Изследвай това. Кой мисли? Какво стои зад мисленето? Какво влияе върху мислите? 

Мисълта не мисли. Това истина ли е? 

Филип: Здравей. Да, нещо по-директно. По време на паническа атака в 4 часа сутринта 
видях, че тя представлява комбинация от две неща - плътна топка от мисли, които молят 
да получат признание и наченки на стената на страха. 

За първи път имах нужната яснота, за да видя какво е паниката - просто още един плътен 
черен облак, който преминава и не принадлежи на никого. 

Няма собственост върху паниката; собствеността носи бремето за поддръжка. Усетих, че 
контролът, който толкова отчаяно желаех, не е нито възможен, нито необходим. Когато 
капитулирах, хватката на страха отслабна и вече не беше мое притежание, а просто 
някакво чувство. Това приличаше на пробива, който съм търсил, на портата. Отвъд този 
черен облак усещах ясното небе. Имаше усещане за сладост. Чувствам, че мога да 
натисна повече в тази посока. 

Илона: Но кой/какво е налице, за да натисне? Не тече ли всичко от само себе си? Животът 
не се ли разгръща, проявява сам във всеки момент? 

Преживяването, съчетано с етикетиране от ума, също е част от всичко. 



10 

Всичко се случва без контрол. Вярно ли е, че няма „аз“, което да изживееш, че „аз“ е 
просто мисъл, която минава точно като облака от страх, без никой да упражнява контрол 
върху него? Той е мисъл, предшестваща други мисли. И мисълта не мисли. 

Кой е агентът, който усеща? Или по-скоро чувството за свобода просто възниква в 
осъзнатостта? Хайде! Вече е много близо! 

Филип: „Аз“ е предполагаема идентичност, свързана с някакъв център или личен 
източник, моя източник. То е пълно с мен, със скъпоценното „себе“. В организма има 
единство, но няма център. 

Цялата работа с центъра е невъзможна; откъде се е появила тази представа, как е могла 
да ни дойде наум? Всичко е взаимосвързано и е част от един цялостен организъм. Все 
още усещам някакво отсъствие, като куха празнота, която е едновременно плашеща и 
красива. Налице е пускане на нещата, но кой ги пуска? 

Трябва ли да има извършител на делата, или има само извършване? Всеки път, когато 
умът трябва да се обърне към някакъв автор и извършител, на сцената излиза „азът“, но 
това също бива видяно. Всяко виждане поражда чувство на облекчение. Тази дума не е 
достатъчна, но не намирам по-добра. 

Както вече писах, мога да оприлича усещането само на сладост. Някак не успявам да 
говоря с други хора за това. Описанието ми звучи много неумело, като някаква откачена 
философия. Така че не го споделям с други. 

Няма мислене и правене, само виждане. Представата за „мен“ е лишена от смисъл. 
Изглежда, че се нуждае от тази подкрепа. Както казваш, нещата се грижат сами за себе 
си. Мозъкът управлява автомобила много добре, дори проектира къщата. „Азът“ излиза 
на сцената постфактум и се опитва да намери смисъл в случилото се. 

Всичко това е наистина много смешно, когато го видиш. Светът е толкова пълен с 
„моите“ неща, чак ми става забавно. 

Илона: Трябваше да прочета написаното от теб три пъти, за да разбера какво казваш. Да, 
трудно е да се изрази с думи. Но ми става ясно, че започваш да виждаш! 

Спомни си как във филма „Матрицата“ Нео излиза, оглежда се и казва: „Защо ме болят 
очите?“, и идва отговор: „Защото никога досега не си ги използвал.“… 

Тъй че начинът да виждаш със собствените си очи е да описваш видяното оригинално и 
творчески. 

Нашата култура изплита мрежа от мисли и изрази, които са полуфабрикати. С духовността 
не е по-различно. Тя е сбор от предварително фиксирани консенсусни форми на мислене 
и съставяне на изречения. Когато гледаш на живота със свеж поглед, трябва да намериш 
свои думи, за да опишеш видяното. Сладост – тази дума ми допадна. 

Какво имаш предвид под „себе“? Дефинирай го, моля. Можеш ли да го погледаш малко 
по-внимателно, какво е то? А какво е Филип? 

Филип: Благодаря ти, че си толкова търпелива. „Себето“ е загрижеността за 
въображаемото „аз“. 
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То например се наскърбява, когато го обиждат, съдят или критикуват, или реагира на 
казаното от теб като „глупаво“. Персонажът „Филип“ се е научил да защитава себето. Но 
какво е то, освен някаква конструкция от историята на персоната „Филип“? 

И все пак личността, себето, изглежда мисли самостоятелно. Каквото и да става, то 
реагира и се обижда. Това е усещането за объркване и раздразнение. Виждам го, но то 
все още продължава. Дали това е процесът на деконструкция или нещо ми убягва? 

Илона: Ако позволиш, ще кажа, че „себето“ е лепилото, което крепи елементите на 
илюзията. Как е това лепило през последните дни - дали все още държи здраво, или губи 
силата си? 

Филип: Да! Хубаво сравнение. В течение на нашия разговор лепилото съхне и се лющи 
като стара смола. Това ми напомня за нещо от детството ми; усещането е много познато и 
сякаш си казвам „ама естествено, точно така!“. 

Като че в продължение на 50 години съм бил изгубен в пустиня, лутал съм се в мрака и 
тъкмо съм излязъл от него, но през цялото време съм знаел това. Много е познато. 
Персонажът „Филип“ все още изглежда малко изгубен и объркан от необходимостта да 
живее на този свят. 

Илона: Всичко е наред, Филип е добре. Просто е отпаднало голямо убеждение и той се 
нуждае от малко време, за да си възстанови равновесието. Психическите обусловености 
ще продължат да отпадат известно време, в зависимост от това колко вярвания се 
съхраняват в системата. 

За да подпомогнеш този процес, може да разгледаш най-важните си вярвания, които са ти 
най-близки на сърцето. Просто изследвай какви са, идентифицирай ги и ги пусни. И така, 
какво е реално? Има ли в действителност някаква форма на „себе“? 

Филип: Животът е фундаментално празен и безсмислен - какво облекчение! 

В крайна сметка в „това, което е“ няма нищо. Настоящето сякаш е като тънък слой 
хартия, но всъщност е нищо; няма измерения. Мозъкът го оформя, придава на всичко 
това плът и го осмисля от гледна точка на отделното ми „аз“. 

Мозъкът е научил много за пребиваването в света и продължава да води процеси въз 
основа на тези знания. Ала разликата е, че не го прави за някаква конкретна персона; той 
просто си го прави. Няма нужда някой да контролира нещата и да взема решения. 

Всъщност упражняването на контрол не би било възможно. Животът е свободно падане. 
Просто по някакъв начин, в някакъв момент нещо си е приписало заслугата за 
намерението и резултата. Както казваш, всичко се случва на автопилот. Тази постановка 
е толкова очевидна и коренно различна – все едно цял живот си напъвал аналния си 
мускул, за да стискаш, да се опитваш да контролираш неконтролируемото - и за какво? 
Напразни ограничения. Чувствам се свеж и нов. Тази сутрин ушите ми спряха да пищят за 
първи път от 20 години, просто тишина и сладост... 

Вяра... Филип вярва в добротата и почтеността, в любовта на семейството си и в 
полагането на всички възможни усилия. Дотук добре, но разполага само със задачи за 
ограничено бъдеще. Толкова е очевидно, че това напълно ненужно ограничение вкарва 
света в пълно безумие. 
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Спомних си песента на Дел Амитри, „да караш на спирачки, да плуваш с обувки”. 

Благодаря ти, скъпа Илона, от позиция на празнотата, която ми помогна да видя. 

Илона: Виж - действителността е много реална. Нещата са реални. Хората са истински. 
Просто нищо не ги притежава. 

Сега си свободен, не попадай в капана да се изключиш от цялата реалност. Подобен 
подход е просто догма на поп-духовността. Той не е нито необходим, нито най-добър. 
Напротив - най-доброто е да се сдобиеш с по-ясно, по-чисто и по-истинско усещане за 
нещата, защото животът, който се случва, откликва бляскаво и оригинално, когато го 
виждаш ясно. 

Добре дошъл, Филип. Толкова се радвам, че погледна и видя. Много благодаря. И добре 
дошъл в свободния живот. 

Шейн 

За мен бе чест да помогна на Шейн. Той е ръкоположен будистки служител и учител 
по медитация. Писа ми, след като прочете моята работа с професор Уолдо. Шейн е 
много скромен човек и бе изключително открит в работата си с мен. Според него 
съчетаването на практикуване на традиционна медитация с директно насочване ще 
помогне на мнозина да осъзнаят Аната – отсъствието на „аз“. Сега той помага на 
своите ученици с класическа медитация и директно насочване. - Е. Н. 

Шейн: Здравей, Елена. 

Благодаря ти за готовността да гледаш заедно с мен. Изпитвам уважение и възхита към 
твоята отдаденост да помагаш на другите. 

Малко за мен. Систематично практикувам медитация от над 15 години, седем от които 
преподавам медитация и будистки принципи. Аз съм ръкоположен будистки служител, но 
страня от ритуалните практики на будизма. Преподавам три или четири пъти седмично, за 
да помогна на хората да облекчат проблемите си. 

Учил съм буквално стотици хора на медитация. Написал съм няколко книги по темата и 
давам личен пример, като често практикувам медитация в седнало положение! Има обаче 
едно „но“! Не познавам никой, който да се е пробудил! Никой не стига до постоянно 
освобождение. Никой, включително самият аз, не става истински свободен. 

Личната ми практика ми носи яснота и ми помага да не съм толкова егоистичен. Изпитвам 
любов към истината. Това е, което ме мотивира. Решен съм да погледна навътре и да 
видя какво отсъства там. Налице са моменти на прозиране през булото на илюзията, но те 
не са трайни. 

Имам един вътрешен глас, който казва „пътят е постепенен, просто се отпусни и всичко 
ще си дойде на мястото“. Има и друг вътрешен глас, който говори „нямаш много време, 
свърши с тази работа, виж илюзията на „аза“ СЕГА, веднъж завинаги и започни истински 
да помагаш на другите.” 
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Обичам да преподавам, но имам по-силен вътрешен стремеж да помагам на хората в 
тяхното страдание. Ти имаш същия импулс. Разбирам, че страданието е толкова 
разпространено сред хората, които срещам, заради фалшивата идентичност на „аза“. За 
да освободя истински другите, трябва първо аз да се освободя от тази илюзия. В противен 
случай мога да преподавам на хората само това, което знам – а именно как да отпуснем 
тялото и накараме ума да притихне. 

Имам нужда от допълнителен тласък. Знам, че е възможно да преодолея тази стена. Иска 
ми се да видя истината, и то трайно. Искам да усетя щракването в ума и да знам, че 
наистина отговарям на условията, необходими, за да казвам на другите какъв може да 
бъде животът им, ако бъде освободен. Знам, че това, което ти и останалите правите тук, 
върши работа и го виждам като най-голямата възможност в множество прераждания. 

Елена: Оценявам честността ти, Шон. Именно това ще те преведе от другата страна: 
готовността да преразгледаш непосредственото си преживяване за нещата. Така че нека 
просто се заемем за работа. Погледни „аза“ точно сега и ми кажи какво виждаш. Напиши 
едно по едно всичко, което възниква. 

Шейн: Когато погледна "аза", той сякаш възниква и изчезва. Например присъства по-
силно, когато трябва да се направи нещо или когато бъде забелязано дадено състояние 
на ума. Точно в момента, в който търсех начин да опиша това, „азът“ като че ли не 
присъстваше. Така че изглежда има силно усещане „Аз трябва да направя това“, „Аз ще 
го направя“ или „Аз направих това“. Но азът изглежда идва и си отива. Ах! 

Току-що разбрах нещо голямо - забелязах, че ме наричаш Шон вместо Шейн и се появи 
усещане за разклащане на идентичността и вкопчване в „аза“. 

Елена: Да, Шон/Шейн, направих това нарочно. 

Това е малка шега. 

Вкопчването в името е силно. Веднъж нарекох Робърт „Боб“ и се случи същото! Погледни 
и виж, че етикетът „Шейн“ е същият като етикета „аз“. Той не е нищо повече от етикет. 

Какво е Шейн? Дума/мисъл + емоции + усещания. Какво е „аз“? Дума/мисъл + емоции + 
усещания. 

Мисълта съществува. 

Емоциите съществуват. 

Усещанията съществуват. 

Шон е просто етикет. Азът - също. 

Не приемай това само на вяра. То е подсказка за изследване в определена посока. Става 
ли? 

Кажи ми какво възниква. 

Шейн: Веднага забелязвам чувство на напрежение или безпокойство. Етикетът си е там. 
Мисълта предизвиква емоция и усещане; резултатът е това безпокойство. 
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Елена: Шейн е етикет, както и Шон! И така, когато променим малко етикетът, възниква 
усещане. Ти си последовател на теравада ; можеш да фрагментираш преживяването и да 1

видиш: 

- Чувства - налице. 

- Неприятни усещания - налице.  

- Свързани с тях мисли - налице. 

- "Аз“? – не е налице. 

Къде е Азът във всичко това? 

Усещане за себе си - налице. 

Действително аз – не е налице. 

Пак можеш да се вгледаш дълбоко какво е чувството за „мен“: пак само мисли, 
усещания, чувства. 

Моля, погледни всичко това и ми пиши какво се случва. 

Ти си много близо, няма как иначе, като се има предвид целият ти опит... който не е 
твой. Той просто си е. 

Опитът е. Мисълта „аз“, „мое“ идва и претендира да е титуляр на преживяването. 

Споделянето просто се случва. Ти ли го извършваш? Не. Знаеш че това е просто 
движение, което се изразява по определен начин. Тогава защо да е различно с другите 
неща? 

Задай си въпроса в какво си се вкопчил. Какво е то? Моля те, не навлизай в състояние на 
покой, разпали се, бъди отчаян и се запитай: „В какво, по дяволите, съм се вкопчил?!“ 
ПИТАЙ! ИЗСЛЕДВАЙ! 

Шейн: Налице е силно усещане, че важното е да остана с непосредственото преживяване. 
То е единствената реалност, която съществува. 

Само в него можем да намерим истинска честност във всяка ситуация. Така че, с 
възникването на мисъл възникват и съпътстващи емоции и мисли или тяхната 
манипулация. Това може да звучи по-дълбоко, отколкото е всъщност, нали? 

То е просто това, което е. Тези неща се случват и те не са „мен“, стига да не се опитвам 
да им прикача история. Струва ми се, че дори когато прикача историята към това, което 
възниква, тя пак не е истината. Просто фалшив етикет, който лепваме на процеса 
мислене-емоции-усещания или както ти каза, с цел дефиниране на нещата. 

Елена: Отговорът ти беше по-скоро в стил на дискусия, Шейн. 

Нито един от нас не се нуждае от това. 

 Най-старият клон на будизма, оцелял до днес. – Б.пр.1
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Дай да направим нещата както трябва. Аз ще те побутна в определена посока, ти 
погледни натам и после ми отговори ТОЧНО на зададения въпрос. Направи всичко 
възможно да не правиш анализи, иначе ще трябва да те шамаросам, Шейн. 

Изпитвам уважение към големия ти опит, но аз не бих правила това, което правя, ако 
само си седях и слушах. Доверявам се на момента, тъй че ако не доловя в това, което 
чета, достатъчно интерес и концентрация, залагам на това усещане. 

Имал си страхотно прозрение? Може би, но това не ме интересува. Фокусирай се 
конкретно върху въпроса и не се отклонявай и стъпка встрани. Кажи ми дали това е 
приемливо за теб и дали ще останеш до края? Готов ли си докато си с мен да спреш да 
четеш текстове за недуалност и липсата на аза и вместо това да изпитваш сурови, 
нерафинирани емоции и да ги гледаш по начина, по който те моля? 

Очаквам отговора ти. 

Шейн: Да, Елена, нека направим това. Без четене и със сурови емоции. Прочетох въпроса 
ти като „Къде, по дяволите, съм се вкопчил?!“ Така че просто ще пиша тук... трудно е, 
защото имам чувството, че има нещо, с което трябва да се преборя. Сякаш трябва да го 
налагам с пръчка, за да се отърва от него, но не мога да определя какво точно е то. 

Елена: Не ми отговори на въпроса, Шейн. Ето го отново: „Задай си въпроса за какво си се 
хванал. Какво е то? Моля те не навлизай в състояние на покой, разгорещи се и питай 
отчаяно: „Къде, по дяволите, съм се вкопчил?!“ ПИТАЙ! ИЗСЛЕДВАЙ!“. 

Шейн: Хванал съм се за опитите да бъда интелигентен, очарователен, забавен, мил, 
трудолюбив човек. Чудя се обаче какво е всичко това. Дали това е „азът“ или е просто 
начинът, по който виждам или искам да видя своята персона? Изглежда странно, но сякаш 
търся нещо, което да пусна, нещо лошо или грешно, и се обърквам и ядосвам, че не знам 
какво е. 

Елена: Това е отговор ЗАЩО си се хванал. Аз те попитах друго - за КАКВО си се хванал? 

Ето как се прави в теравада: съсредоточаваш вниманието си, разграничаваш 
преживяванията, гледаш, разбираш и т.н. Къде е грешката в това? Грешката е в аза, 
който е в средата на всяка стъпка. 

Ти дойде при мен и каза: Чувствам недоволство, чувствам, че търсенето все още 
продължава, имам горещо желание да видя истината, за да помагам на другите. Това е 
много благородно намерение, прекрасно. Чудесно е, че знаеш, че е възможно. Това 
означава, че наистина е възможно за теб. По всяко време. 

Когато те помоля да си зададеш въпроса в какво си се вкопчил, за какво се държиш, 
трябва да направиш следното:  

Даваш си сметка, че за теб е жизненоважно да видиш истината. Трябва да ЗАДАДЕШ 
ВЪПРОСА с това съзнание, със силно намерение, дори с отчаяние, сякаш той е 
последният, който можеш да зададеш в живота си и след това те чака смърт. 

После трябва да притихнеш, с други думи да изключиш привичното си мислене, 
анализиране, всякакъв вид медитация - каквото и да си свикнал да правиш. Остави ги 
изцяло. И слушай. 
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„Може би съм се вкопчил в...“ 

Не приемам „може би“ или „като че ли“ – необходимо е ясно виждане. Нека го направим 
отново. 

Шейн: Направих точно както ми каза ... вкопчил съм се в това да бъда някой! 
Непрекъснато и непреклонно се опитвам да бъда този или онзи. Учител, автор, 
добротворец, каквото и да е... да бъда някой... да не пусна нещата да са каквито са.  

Ще трябва да дам време на това прозрение да се уталожи, за да видя дали има нещо 
повече. Но потичат сълзи... 

Елена: Сега погледни ясно, физически, с двете очи и виж, че съществуването си 
продължава, независимо, че се опитваш да бъдеш някой, напрягаш се да си такъв или 
онакъв... битието просто си Е. 

Напрежението/свиването също е част от това битие. Няма „ти“, независимо как се 
проявява битието. 

Няма „ти". Има етикети, които твърдят, че нещо е „твое“, да. 

Но действително „теб“ изобщо те няма. По никакъв начин. 

Виж, че това съществуване не изисква от теб да управляваш потока си като самостоятелна 
единица. Погледни бебетата. Когато се роди бебе, там има само съществуване, битие. То 
е едно със заобикалящата го среда. Плаче от усещането за глад; случва се движение към 
гърдата. Къде е „аз“ във всичко това? 

Никъде. По-късно, когато бебето започне да свързва усещанията и тялото си със себе си - 
„аз“, „моето“ – се случва нещо друго. Целият му опит бива фрагментиран и етикетиран. 
Но каква е истината? 

Няма разделение, няма самостоятелна единица - парадокс, който през целия ти живот се 
опитва да намери своето решение. Това е страданието – тормозът, който изпитваме 
поради недоволство, търсене, чувство за непълнота, че нещо липсва. То се провокира и 
се задвижва оттам, от никъде другаде. 

Може да медитираш, да анализираш, да размишляваш дълбоко, но докато етикетът не 
бъде видян отново като етикет и нищо повече, тормозът ще продължи. 

Никога не е имало титуляр на преживяванията, той винаги е бил само илюзия. Отдели 
време и с интерес започни истинско изследване на това просто твърдение. Открий 
истината по въпроса. Можеш ли да погледнеш сега и да ми кажеш какво виждаш? 
Погледни директното си изживяване. Какво има там? 

Шейн: Настоящото ми изживяване е, че светът си е светът със своите звуци и цветове. 
Той е чувствена информация, постъпваща в това тяло. Всичко се случва както трябва. Без 
изненади. Когато просто седя тук, виждам и гледам това, имам чувството, че никой не 
бута нещата. Гледането просто се случва. 

Елена: Чудесно. Погледни сега. Отговори ми следното: 

В действителност съществува ли „аз“ под някаква форма? 
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Шейн: Гледах, гледах ... има тяло – плът и кости. Но няма никой, който го притежава. 

Елена: „Ти“ съществуваш ли? 

Шейн: Не, нищо не съществува. Няма нищо, което да изяви претенции над своето 
съществуване. Колко забавно... дори няма нищо, което да твърди, че не съществува. 

Елена: Това е, точно това. Погледни. Виж простата истина. Отново, какво е азът? 

Шейн: Той е просто етикет, всъщност грешка. Все едно да ти се мерне някаква сянка и да 
я помислиш за реална, но всъщност няма какво да видиш зад нея. Добре, „азът“ е като да 
взимаш сянката за реалност. 

Елена: Какво се случва сега? Кажи ми какво виждаш? Какво всъщност е реално? 

Шейн: Има просто виждане, мислите се случват, тялото си е тялото, има звуци и 
всъщност много приятни емоции, идващи от несъществуването или липсата на 
необходимост да бъда който и да е, за която споделих преди. Тялото просто седи и най-
вече просто прави неща. 

Елена: Добре, чудесно, приятелю Шейн. А сега - цепи дърва : преподавай в час, мий 2

чиниите, пиши книга! 

Шейн: Много благодаря, изпълнен съм с радост! Благодаря ти! Благодаря ти! Ти си 
прекрасна, като вълшебство. Думите ти пробиха през купищата глупотевини в главата ми 
и навлязоха право в сърцевината на нещата. 

Сега виждам много ясно! Ако имаш нужда от нещо, моля те, кажи. 

И моля те, продължавай да вършиш тази работа, тя може би е единствената ни надежда. 

Бруно 

От известно време сме приятели с Бруно и той периодично ми задава въпроси. Беше 
страхотно да видя как истински се заинтересува да погледне и види нещата сам за 
себе си. Той е пълен с любов и помага на хората да работят с чувствата. За мен беше 
голямо удоволствие да му помогна да се пробуди. - И.Ц. 

Илона: Здравей Бруно. Наскоро преживях промяната. Да, наистина искам да помагам 
безплатно на хората. Доста хора ме търсят с тази цел. Усещам го като най-логичното 
нещо за правене. Сега, когато нещата се уталожиха и усещането за падане отмина, 
установявам, че да не виждаш отделно обособената единица „аз“ е ключът към отпускане 
и по-спокоен начин на живот. Аз все още се боря с лъжата. Но вече го правя много по-
меко, като по-скоро я разтварям, отколкото да я атакувам. 

Няма какво повече да се види по въпроса, освен това, което Е. 

 Алюзия към дзен коана „Преди просветлението – цепене на дърва, носене на вода. След просветлението – 2

цепене на дърва, носене на вода.“ – Б.пр.
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Бруно: „Няма какво повече да се види по въпроса, освен това, което е.“ Значи от твоя 
гледна точка чувстваш, че Бруно е свободен? Смяташ ли, че според моите описания на 
това, което виждам през призмата на отсъствието на „аза“, съм напълно свободен от 
илюзията за „аза“? 

Добре де, предполагам, че тези въпроси идват от линейния ум на Бруно, който се опитва 
да рационализира и обработи самия поток на живота... Виждам това! Но имам „нужда“ от 
някакви насоки. (И да, това също е илюзия... не е ли невероятен животът?) 

Илона: Всички са свободни; просто повечето хора още не го знаят. Или го виждаш, или 
не. След като това се случи, персоната, която може да повярва в илюзията, вече я няма. 

Така че можеш ли просто да ми кажеш напълно честно виждаш ли го ясно, или не? Ако 
не, можем да погледнем нещата заедно. Ако да, то ще си абсолютно сигурен. 

Бруно: Благодаря ти, че отдели време да ми отговориш. Съзнавам, че времето ти е ценно 
и не искам да го губя. И така, реших наистина да погледна, да прекарам време сред 
природата, да наблюдавам и тълпи от хора, за да видя как Бруно реагира на видяното, 
ако възприеме гледна точка, напълно откъсната от своя персонаж. 

Първото, което видях и почувствах, бе празнота, примесена с благодарност. Забелязах, 
че тялото на Бруно става спокойно и умиротворено. Видях го така, сякаш се бях отделил 
от тялото; все едно гледах киноекран. Тогава обаче се притесних от „лошата“ празнота. 
Прекарах този ден в сериозно гледане и честно казано трябва да призная, че не виждам 
нещата ясно. Предполагам „моят” проблем е, че полагам твърде много усилия да видя 
истината... 

Ооох, Илона, наистина искам да се освободя от илюзията за моето „аз“. Сега се чувствам 
объркан, безсилен и ядосан - и знам, че това са добри инструменти за освобождение... 
Насочи ме, моля! 

Илона: Моето време не е по-ценно от твоята свобода. 

Изглежда, че си готов. И така, ето ти: проблемът е ясен. Смяташ, че трябва да видиш 
нещо, което все още не виждаш. Това ти се струва реално. Но тъй като в действителност 
няма „ти“, „ти“ не можеш да го видиш. „Аз“ е мисъл. Тя не обозначава нищо реално. 

Нека да разгледаме самата мисъл. Каква е тя, откъде идва? Можеш ли да контролираш 
мислите, да ги спреш? 

„Аз“ е мисъл, която предхожда други мисли, когато умът етикетира изживяванията. Тя 
идва с езика. 

Аз дишам - вместо „дишането се случва“. Аз вървя - а не „вървенето се случва“. Аз 
храносмилам – а не „храносмилането се случва“. Аз наблюдавам – а не „наблюдението се 
случва“. 

Умът етикетира опита. Това е неговата работа. Но не е нужно да вярваш на мислите, 
нали? Може да ги погледнеш, да погледнеш реалността и да видиш разликата. 
Объркването е в ума, а реалността Е. Няма какво друго да се види освен това, което вече 
се случва. 
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Погледни и виж: какво обозначава думата „университет“? Има ли такова нещо в 
действителност или това е просто етикет, който сочи към сгради, студенти, книги – 
всякакви реални неща? Университет обаче няма. Тази дума е само етикет. 

„Аз“ е етикет за „това, което притежава живота, който се живее“. Така че „аз“ е само 
мисъл. Етикет. 

„Аз“ не гледа. Гледането се случва в този момент. То се случва от само себе си, без да е 
необходимо азът да гледа. Забележи очевидното. Какво виждаш? 

Бруно: Виждам, че мислите идват от нищото. Постоянно изскачат, без каквато и да било 
намеса на „аз“. Ако „аз“ се опитам да ги спра, моментално се появяват нови мисли, които 
развенчават вярата, че съм техният творец, който има силата да ги създава и унищожава. 

Днес наблюдението се случи по съвсем различен начин... Мисълта се появяваше заедно с 
емоциите и наблюдението просто се случваше, без никакво аз. Нямаше я представата, че 
това съм „аз“. Те се появяваха и после също така бързо си тръгваха. Просто ги оставих. 

Да, напълно разбирам, че „азът“ е просто етикет. Точно като аналогията с университета - 
между другото прекрасен пример! „Азът“ не гледа. Да, никой не гледа. Гледането просто 
се проявява чрез физическо тяло. Животът се самонаблюдава! 

Виждам, че никой не страда. Има само мисли за герой, който страда, точно както във 
филм. Ние симпатизираме на героя, който се появява в мислите и след това приемаме (с 
друга мисъл), че сме вътре в историята. И затова се поддаваме на илюзията, че 
съществуваме! 

Илона: Продължавай. Какво е „аз“? 

Бруно: Азът е илюзорна идентичност. Това е етикет, който ни е внушен от детството, 
точно във възрастта, когато имитираме възрастните. Това е програма, която се приема от 
ума като начин за контрол и осигуряване на оцеляване в обществото, в което се 
намираме. Това е механизъм, възприет от ума. „Аз“ е концепция, която ни е била 
сервирана, за разлика от живота - когато се раждаме, животът вече е в нас! „Азът“ обаче 
ни е даден от социалната среда. 

Илона: Прекрасно; виждаш го! Чувстваш ли се абсолютно сигурен, или има съмнение? 
Какво стана? Какво те накара да видиш? Има ли някаква форма на „ти“? 

Бруно: Както в училище ни се дават знания, така задължително ни се дава и „азът“. Той 
се записва в паметта, без да шанс да го поставим под въпрос. Ето как хиляди поколения 
са придобили концепцията за „аза“, без да могат да поставят под въпрос авторитета на 
тези, които са им я дали. 

Не мога да открия никакво съмнение. Нещо се промени... но не мога да обясня защо... Не 
мога да опиша преживяването, което се проявява. Чудя се дали е вярно, че няма „аз“? 
Няма отговор, просто мълчание. Просто усещане за лекота. Усмивка. 

Ще ти пиша утре какво виждам. Засега искам да го видя по-добре, да се насладя на това, 
което е. Толкова странно... но по добър начин! Толкова плавно... (Това се случва в 
момента)  

Илона: Добро утро! Каква е гледката днес? 
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Можеш ли да ми кажеш: Какво е Бруно? Какво е реално? 

Бруно: Попита: „Какво е Бруно?“ 

Бих могъл да отговоря, че „това е герой във филм“. Но истината е, че когато си задам 
този въпрос, първото, което изниква, е нищо. Наистина не знам кой е Бруно. И, честно 
казано, не ми е нужно да имам отговор. 

Всичко е наред. Умът е спокоен за първи път в живота на персонажа Бруно. Нищо не се е 
променило и всичко се е променило. Как да обясня необяснимото? Животът си остава 
същият. Възникват същите ежедневни предизвикателства, мисли, емоции... Всичко си е 
по старому, но същевременно се е променило. 

Истината е, че въпреки всички възникващи проблеми (предизвикателства), като страшен 
зъбобол от никнене на мъдрец, умът е спокоен. Наблюдавам и изпитвам мир, без да 
мисля. Казвам си „Колко интересна е тази болка. Тя е животът, който изразява себе си... 
”. 

Наближава плащане по някои дългове и крайни срокове и виждам, че всичко е наред. Без 
драма. Щом ми дойде наум, че съм съсипан, забелязвам, че това е просто мисъл, при 
това илюзорна. Тогава тялото се изпълва с мир. Изчезна чувството за вина, че Бруно не е 
работил по-усилено и не е действал по-бързо. 

Понякога възниква чувство на раздразнение, причинено от нещо външно. Наблюдавам и 
го пускам! Просто така! 

Гледам дърветата, които виждам всеки ден на разходка сред природата, и макар да са 
еднакви, сега виждам в тях живот! Толкова е странно, Илона, но в същото време 
съвършено! Усещане за съвършенство, което ме кара да потръпвам и е очевидно, че 
именно това виждам! 

Дърветата са абсолютно същите, но пейзажът някак се е променил! Тече толкова много 
живот. Как така никога преди не съм го виждал? Той е точно тук. Винаги е бил тук, пред 
очите ми! Какво съвършенство – пак тази дума излиза от устата ми. А Бруно го няма и не 
се намесва в нищо. 

Илона: Бруно, приятелю, добре дошъл в потока. Радвам се за теб. Благодаря ти, че 
погледна. 

С любов, Илона. 

Бруно: Благодаря ти много, че ме насочи, Илона! Благодаря ти за твоята отдаденост да 
показваш истината на другите! Благодаря ти за добротата и мъдростта! Когато за първи 
път прочетох всички публикации в твоя блог, разбрах, че истината съществува! Веднага 
се почувствах съпричастен! 

Трябва да благодаря на живота, че ми показа твоето присъствие! И моля те, продължавай 
да сочиш истината на другите! Аз съм на разположение, ако имаш нужда от нещо! 
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Джейми 

До ден днешен Джейми си остава най-забавният човек, с когото съм водила разговор 
като гид. Диалогът ни е много смешен. Когато той ми писа, почувствах, че вече е 
видял отсъствието на аза, но не се доверих на усещането си, тъй че го подхванах 
доста сериозно. Затегнете коланите... - Е. Н. 

Джейми: Здравей, Елена. Чудя се дали би могла да ми помогнеш с това „няма аз“, моля? 
Следя блога ти от известно време и всичко звучи вярно, само дето не мога да го видя и 
сякаш цикля на място.  

Когато погледна, за да видя себе си, не намирам нищо и никога не съм намирал. От поне 
две десетилетия избягвам социални контакти, защото чувствам, че е нечестно да се 
преструвам, че съм с хората, при положение, че в действителност не съм. Реших да се 
изолирам, докато не успея да намеря начин някакъв „аз“ да присъства, когато съм с 
другите. Това вероятно звучи като глупост, но нали продължаваш да четеш? 

Когато казвам, че съм зациклил, имам предвид, че сякаш разбирам всичко концептуално 
и не мога да намеря никакъв „аз“. Въпреки това някак все още мисля, че съществувам и 
не мога да премина тази бариера. 

Имаш ли време да ми помогнеш? 

Елена: Разбира се. 

Не можеш да намериш нещо, което не съществува. Съгласен ли си? Можеш ли да видиш 
еднорог в стаята си? Дали изобщо започна да го търсиш, като те попитах? 

Тогава защо продължаваш да търсиш своето „аз“? Няма какво да намериш.  

Ти чакаш самият ти „аз“ да схване собственото си отсъствие. Разбираш ли? 

Не става въпрос да се взираш зяпнал в отсъствието, докато не стане някаква магия. Става 
въпрос да видиш тъканта на реалността, а именно че този живот няма, нямал е и никога 
няма да има причина. Той просто тече. Нали? Изследвай това. Вярно ли е? 

Джейми: Накъдето и да погледна, не мога да видя своето „аз“, но изглежда има неявно 
предположение, че трябва да го има някъде – в противен случай, кой изпитва всичко 
това? Когато изследвам това предположение, откривам, че „аз“ мога да бъда всичко, така 
да се каже. Поглеждам и откривам напрежение в гърлото или корема. Преди да 
погледна, си мислех, че това съм аз. 

След като погледна, откривам, че това е просто напрежение или усещане (напр. 
усещането, че задните ми части седят на стола). Или дори звук извън къщата. Ако не 
проверя предположението, мисля, че звукът съм аз, след като проверя, виждам, че това 
е просто звук. 

Сякаш каквото и да намери „азът“ - звук, усещане, мисъл – той претендира за 
собственост върху него, заявява „това съм аз“. Когато погледна, за да проверя дали е 
вярно, той се „разтваря“ или „изпарява“, но после намира нещо друго, към което да се  
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прикрепи. Това е безкрайна верига от събития: всеки път, когато стане ясно, че 
това/“аз“ не съм аз, той просто прескача в нещо друго и сякаш съм твърде мързелив или 
уморен, за да продължа да го следвам. Предполагам, че съм зациклил тук... 

Елена: Довери се на изживяването. Ти се стремиш да подобриш живота си. Ала познай 
какво? Никога не е имало „ти“. Просто животът винаги е живял себе си. Вече си видял - 
да, няма „аз“, това е само етикет. Какво има там? Живот. Просто живеене. 

Няма „ти“, който го живееш. И не става въпрос да се съгласиш с това твърдение или да 
се изолираш, защото според теб това означава, че всичко е лъжа. 

Не е вярно, че всичко е лъжа, Джейми. Животът е реален. Просто не е ничие 
притежание. 

Престани да се държиш странно. Излез навън, разходи се и погледай как Животът живее 
и не се нуждае от мениджър. 

Отиди да се разходиш и погледни с двете си физически очи, гледай с учудване, като 
дете. 

После напиши какво си открил. Опиши точно каквото си видял, без да си повърхностен. 

Джейми: Добре, ето какво открих: 

Когато излизам навън, има зрително поле. Предметите - било то хора, кучета, дървета, 
автомобили - се появяват в това зрително поле и изчезват от него. То възниква в една по-
голяма „гледка“ или пространство, съдържащо всичко, което може да се усети: зрение, 
слух, усещания, миризми, вкусове, мисли (текст или картина), чувства. 

Всичко се появява в това пространство сякаш от нищото - подобно на кола, която 
изведнъж излиза на дневна светлина от тъмния тунел. После след известно време се 
разтваря в същото пространство. 

В това голямо пространство не намирам и следа от моето „аз“. Съществува обаче много 
силна склонност или да поставя върху някои от тези обекти етикет „аз“, или да мисля, че 
аз съм техният източник. Към първия тип спадат в най-голяма степен телесните усещания 
(например усещанията в краката, докато вървя по паважа), докато мислите и т.н. спадат 
най-вече към втория тип. 

Когато се върнах у дома, гледах филм и се опитах да разбера кой гледа. Определено има 
зрение/виждане, но когато погледна къде е виждащият, не мога да го намеря. Същото е 
и с музиката: определено има слух, но не мога да открия слушател. Чуването просто се 
случва. 

Но в същото време има едно упорито „Трябва да има виждащ/слушащ, продължавай да 
търсиш!“ То не се проявява чрез думи или образи, а по-скоро като много силна 
презумпция, към която е прикачено едно подразбиращо се „Изобщо не бива да го 
поставяш под въпрос!“. Това трябва да е мисъл, тъй като може да се каже, че е в ума, но 
не прилича съвсем на обичайните мисли. 

Яденето на крекери с масло и сирене е толкова приятно изживяване: звукът от 
хрускането на крекерите, усещането за мекото и студено сирене върху устните и небцето. 
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Леко загорелия вкус на крекера и соления вкус на сиренето. В това изживяване не мога 
да открия вкусващ, миришещ и т.н. 

Ако трябва да съм честен, ще кажа, че това просто се случва. Но има много, много силна 
тенденция да лепна етикет „аз“ върху цялото нещо. Много е объркващо. Според 
интелекта това е като да казвам „Виждам ясно, че в тази стая няма еднорог, но ще 
продължавам да търся – все някъде трябва да го намеря!“ Мисълта сякаш се бори с 
реалността. Как мога да се отърва от това? 

Елена: Спри да се държиш като дете, Джейми. Няма „ти“. „Ти“ си просто етикет за 
преживяването. Погледни реалността, намери истината. Спри да се криеш зад 
представите си. Или виждаш, или не. 

Съществува ли в действителност „ти“ под каквато и да е форма? Установи сега. И ми 
отговори. 

Джейми: Не, в действителност няма „аз“ под каквато и да е форма. 

Има цял свят, има мисли и чувства, но „мен“ ме няма никъде. Ако изобщо мога да кажа 
нещо, то е, че проклетият етикет „аз“ се лепва върху всичко - било то усещане, мисъл 
или емоция, - но „аз“ като цяло не съществува. 

Елена: Страхотно. Искам да те попитам какво се промени от началото на нашия разговор. 
Изглежда, че схвана колко прости са нещата. Вече няма очаквания. Добре. 

Освобождението е просто. Илюзията е сложна. 

Джейми: Елена, нищо не се е променило, освен... Разбрах, че ще излъжа, ако ти кажа, че 
има „аз“, а ти искаш истината. 

Но, Елена, това не може да е всичко, нали? Моля, не ми казвай, че това е всичко, което 
съм търсил!? Имам цяла библиотека с книги, които твърдят, че могат да ме просветят 
(каква гадна дума!), и съм си изтъркал задника от медитации в продължение на 25 
години. 

И за какво – само за ТОВА?! Сигурно се шегуваш! Не знам дали да се смея или да плача. 
хаха! Ако тези книги са постигнали нещо, то е било да ме държат непросветен! И вместо 
да медитирам, съм можел да си дремна. Насила съм се лишавал от сън в продължение на 
25 години, защото съм искал да се пробудя. По дяволите. Чувствам се като истински 
глупак! 

Искам да си го изкарам на Джеф Фостър! Той е толкова сладък, обожавам английския му 
акцент и съм сигурен, че разказва прекрасно истории преди сън, а е способен и да бъде 
чудесен комик (о, забравих, той всъщност е!). 

Искам да си го изкарам и на Адиашанти. Най-вече заради глупавото му име, но и за 
спокойния му и сладък глас. Човек би си казал, че е развил тези маниери само за да 
съблазнява хората. 

Добре де, няма да отида да ги прасна с нещо по главата, просто трябваше да си излея 
разочарованието/гнева/какво по дяволите... Няма нужда никой да се притеснява, че ще 
му направя нещо, аз съм напълно безобиден, хе-хе. 
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Въпреки че не разбирам защо Джед Маккена трябваше да напише три проклети книги по 
темата, сега разбирам защо казва „ТОВА НЕ Е каквото искате!“ Той е прав, това НЕ Е 
каквото съм търсил, през последните 25 години съм вървял в грешна посока, при това 
със завързани очи! Господи! 

В момента нищо не се е променило, винаги си е било такова, а аз съм се опитвал да го 
предотвратя, изкривявал съм се на фльонга, за да го избегна. Адски съм се страхувал. И 
за какво? Нима за това?! Сега разбирам какво значи „несъществуваща порта“. Вървял съм 
25 години, за да стигна до тази проклета порта и сега, когато се обърна, виждам, че тя 
никога не е съществувала, и не мога нито да стигна до нея, нито да я премина. 

По дяволите...! 

Елена: Поспи малко. Всъщност дай си време, няколко седмици, ако има нужда. 

Понякога е доста дразнещо да видиш колко малка и проста е истината сама по себе си - 
особено ако си я търсил 25 години. Толкова много учители, толкова много представи за 
това неземно състояние. И в един момент виждаш каква е всъщност истината и... хммм. 
Доста е различна от фанфарите и ангелския хор, които са ни накарали да очакваме. 

Но тя е реална и това е важното. Нещо повече – удари право в десетката, когато каза 
„това е началото“. Наистина е така. 

Дълбокият мир няма да ти кацне наготово в скута - той ще дойде с течение на времето, 
когато това виждане се задълбочи. То е нещо, което се изследва и култивира. 

Сега, когато си прозрял базовата илюзия, въз основа на която се крепи болката, 
разполагаш с нови възможности. Те ще станат очевидни в процеса на изследване на това 
ново място. 

Така че - не се ядосвай прекалено много. Обичайните предположения за ТОВА може да са 
погрешни, но сега те чака страхотно пътуване с множество невероятни неща. Дай си 
малко време. 

Джейми: Върнах се от посещение при племенницата си и имах време да размишлявам над 
ситуацията. 

Мислите все още ми казват, че това не може да бъде всичко и че трябва да има още. 
Защо, по дяволите, хората толкова искат да се просветлят? Само защото просветлението е 
нещо, за което мечтаят. И когато след 25 години балонът на мечтите се спука, както в 
моя случай, остава само едно „И това ли било всичко?“. Въпреки това: 

Ако просветлението се дефинира като виждане, че „аз“ не съществува като отделна 
същност, тогава аз съм просветлен. Чудя се кой изобщо е измислил тази дума - със 
сигурност не е бил просветен човек. Би била по-адекватна думата „унищожен“, не 
мислиш ли? „Освободен“ е добре, както и „осъзнал истината“ на Джед Маккена. 

И все пак за мен в тези думи имаше някакъв блясък. Имаше повече мечтателност. 
Наистина е съвсем просто, няма нищо особено. Бих се почувствал като измамник, ако 
трябваше да водя с сатсанги и да взимам пари за подобно нещо. Маккена е написал три 
проклети КНИГИ (четири, ако включите и работната тетрадка) по темата, при положение, 
че биха били достатъчни три ДУМИ: „АЗ“ НЕ СЪЩЕСТВУВАМ (нека ги направим пет и да 
добавим „ПО ДЯВОЛИТЕ!“). 
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Ала тази книга най-вероятно няма да се превърне в бестселър; освен това може маса 
гидове от сайта „Неограничена свобода“  (Liberationunleashed.com) да ме съдят за 
плагиатство. 

Търсенето приключи. Но вместо да сме в края на пътя или право в целта, по-скоро сме в 
реалното начало на пътуването. Това е началото, а не краят. 

През последните 25 години живях много ограничен живот, вървях по много тесен път, 
защото исках да постигна точно това: просветление. Ако знаех преди какво е 
просветление, нямаше да се заемам с всичко това. Живях затворен 25 години, за да 
получа свобода сега? Това е супер гадно! 

Казах ти, че посещавам племенницата си в друга част на страната. Тя е много умна и 
мила млада жена на 23 години. Почти веднага усетих, че е тръгнала по пътя на 
самоусъвършенстването. Взима книги от библиотеката (радвам се, че все още не е 
натрупала собствена духовна библиотека, както направих аз!) и активно търси 
практически курсове по темата. Е, поне така БЕШЕ, защото: 

Елена, не можех да си представя как това сладко момиче тръгва по същия глупав път, по 
който аз тръгнах преди 25 години. Да гледам как сама се вкарва в затвор и пропилява 
купища пари и време. Рано или късно тя щеше да чуе за просветлението, щеше да 
започне да го желае толкова, колкото и аз, и само Бог знае колко години щеше да 
прекара в този капан, изнасилвана и ограбвана. 

И така, към края на посещението ми, аз нежно й казах „Скъпа, усещам, че държиш на 
самоусъвършенстването. Преди да тръгнеш по този път, моля те, направи ми една услуга 
и разбери какво е „аз“ - е, можем да го направим веднага, ако искаш, няма да отнеме 
много време“. Тя с готовност се съгласи. 

Започнахме с установяване кое е реално и кое нереално (урокът за еднорога) и тя веднага 
го схвана, включително че някои етикети описват реални неща, други етикети описват 
въображаеми неща. След това я помолих да открие „аза“, който привидно преживява 
всички тези неща, и след няколко минути тя каза „Не мога да намеря нищо“. 

Когато й просветна какви са последиците от това откритие, тя получи лека паническа 
атака, най-вече защото, по думите й: „По дяволите, сега с всичко е свършено!“ Няколко 
минути по-късно каза: „Жалко, че платих (на един учител по самоусъвършенстване) 60 
долара за консултация онзи ден, тези пари бяха просто пропилени на вятъра!“ (тя е 
студентка и все не й достигат пари). 

Няма нужда да казвам, че отмени пътуването с цел самоусъвършенстване, което бе 
резервирала, и сега трябва да се справи с последиците, подобно на мен. Ще поддържаме 
връзка, разбира се, за да съм сигурен, че е добре - това наистина беше удар за нея и й 
дойде доста неочаквано. Радвам се обаче, че няма да пропилее ценни години от своята 
младост, ограничавайки се безпричинно в този затвор. 

И така, Елена, ето къде сме. Изпращам ти много топлина, задето ми помогна. Тъй като 
съм възрастен, очаквах процесът да продължи месеци наред, ако изобщо успея да се 
справя, а бе достатъчен само един кратък поглед. Повратният момент настъпи, докато  
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гледах филм и хрусках крекери и видях/съзнах, че има гледане и вкусване, но няма 
гледащ и вкусващ. 

Сега не знам накъде върви животът, а всъщност няма и значение. От дълбините изплуват 
стари неща и структурите се пренареждат. Определено няма да водя сатсанги и вероятно 
няма да пиша книги (освен книгата, озаглавена „Аз не съществувам“, в която ще пише 
единствено: „По дяволите!“). 

Също така не съм сигурен, че ще препоръчвам на хората да станат „просветлени“, без да 
са го желали, но има смисъл да се обръщам към тези, които са на път да се хванат в 
капана на самоусъвършенстването. Ще видим накъде ще ме отнесе животът... 

Още веднъж ти благодаря, Елена. 

Ерик 

Беше истинско удоволствие да работя с Ерик. Той дойде при мен много готов и дори 
нямаше нужда от тласък. На мен също ми бе лесно. Докато разговаряхме, всичко 
стана ясно и той не след дълго каза: „Да, разбира се, че е така.“ Дойде при мен само 
за да потвърди това, което вече виждаше. Нуждаеше се от едно малко уточнение. 
Прекрасен човек. И.Ц. 

Ерик: Здравей, Илона, би ли могла да ме насочиш? Погледнах и видях, че няма „аз“, 
което да управлява това тяло, няма „аз“, което да мисли тези мисли, не намирам реално 
„аз“ никъде. Въпреки това обаче продължава да присъства усещането за „аз“, за нещо, 
което държи нещата в свои ръце и дирижира шоуто, особено в трудни ситуации или 
когато тялото има тежки здравословни проблеми. 

Тогава изпитвам силна контракция. Много съм уморен от всичко това и бих искал да 
веднъж завинаги да намеря отговор. Ще съм ти благодарен, ако ми дадеш насоки. Много 
благодаря. 

Илона: Здравей, Ерик. Благодаря ти за мейла. Разбира се, мога да те насочвам и ще 
внесем яснота веднъж завинаги. Ще ти задам няколко въпроса, а ти трябва да ми 
отговориш напълно честно. 

Усещането за „аз“, за което говориш, винаги е било тук, никога не се променя и е 
съчетано с етикетиране от ума. Би ли могъл да погледнеш самата мисъл и да ми кажеш 
какво виждаш: 

Контролираш ли мислите? Откъде идват те? Каква е тяхната функция? Какво се крие зад 
мисълта? 

Просто ми отговори, когато знаеш отговорите със 100% сигурност. Не бързай, погледни 
внимателно и когато си готов – давай. 

Ерик: Илона, благодаря за бързия отговор. Ето моите наблюдения:  



27 

а) Определено няма контрол върху мислите. 

б) Те просто възникват от нищото. 

в) Тяхната функция изглежда е да дадат възможност на този организъм да се придвижва 
в света, но и да го защитят. 

г) Ако погледна, виждам само празнота. 

Илона: Идеално. 

Сега виж мисълта „аз“. Тя също е просто мисъл, етикет, и не е извън потока на 
останалите мисли, които се движат свободно и неудържимо. Този етикет се използва в 
езика, за да обозначи нещо. Какво обозначава мисълта „аз“? 

Ерик: Е, за да отговоря честно, трябва да кажа, че изобщо не обозначава нищо. В края на 
краищата, аз не съм нито тялото, нито мислите, чувствата или усещанията, така че към 
какво може да сочи тази мисъл „аз“? Тя е просто поредната мисъл, която няма аналог в 
действителността. Но това разбиране като че ли не променя нищо ... 

Илона: Не променя нищо, ако го разбираш чисто интелектуално. Разбираш, че „аз“ не 
сочи към нищо, това е просто мисъл, да. Тя няма сила. Тя е само етикет. 

Виждайки това, позволи си мисълта, че изобщо няма „аз“ в реалния живот. Възможно ли 
е това? Истина ли е? 

Какво изниква в теб? 

Ерик: Да, Илона, вярно е! 

Но пък това е просто поредната мисъл. Много е лудо, независимо дали ще го видиш, или 
не, това е просто мисловен модел, а животът продължава да си тече недокоснат. 

В нищо не може да има лично „аз“, просто не е възможно. Искам да кажа, че животът 
просто е и е едно движение, така че как може да има „аз“ отделно от него? 

Тук нещо ми убягва, нещо все още се държи и не иска да бъде пуснато, и изглежда не е 
на мисловно ниво. Сякаш чакам някакво освобождаване, пускане, но пък как може да 
бъде пуснато нещо, което въобще го няма? Нямам идея накъде да продължа оттук. Като 
че има нещо много близко и очевидно и все пак ...? 

Благодаря много за помощта и времето ти, наистина съм дълбоко признателен за това. 

Илона: Да! Да! Точно там си! 

Не, няма „аз“, има просто свободен поток на живота, включително на мисли, които 
назовават преживяванията. Имало ли е някога „аз“? 

Промяната няма да дойде с гръм и трясък. Тя е съвсем фина. Не става въпрос за някакво 
голямо, бляскаво верую, а просто за признанието, че реалността си е просто такава. То е 
както като дете си вярвал в Дядо Коледа и след това разбереш, че той не съществува. На 
практика не се променя нищо, само дето отпада илюзията, че Дядо Коледа е истински. И 
това е нещо подобно. Щом веднъж го видиш, то повече не може да бъде невидимо. 
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И така, какво е Ерик? Дай ми пълно описание, просто посочи очевидното. С много любов, 
Илона. 

Ерик: Да, Илона, благодаря ти много. Разбира се, няма „аз“, никога не е имало и няма да 
има, просто животът тече в постоянно променящи се модели. Всъщност нищо не се 
променя, защото винаги си е било така. 

Има просто ЖИВОТ и със сигурност няма някой, който да го живее или извършва. Остава 
ми едно силно усещане за присъствие (?), същество или каквото и да е друго (не искам да 
използвам никакви духовни баналности), но Ерик определено чувства нещо, което 
присъства постоянно и не се променя. 

Но то със сигурност не е лично присъствие или същество, то е просто там, необятно, 
празно и същевременно пълно с всичко. Дали тук още има някаква заблуда? Не мисля... 
Но така или иначе, благодаря ти много, Илона, изчисти доста неща, беше прекрасно да 
присъстваш като вид огледало за мен. Изпитвам голямо уважение, любов и благодарност 
за работата, която вършиш. Благодаря, благодаря и много любов към теб. 

Илона: Ерик, много се радвам, че при теб настъпи виждане! Просто трябва да преминем 
през още няколко неща, преди да те пусна да си ходиш. Усещането за нещо е „аз съм“. 
Това е чувството за съществуване, непоклатимо е и да, винаги е тук сега. Когато 
затвориш очи, може да се усети ясно. Няма да си отиде. 

Сега можеш ли да отговориш на следните въпроси: Какво е Ерик? Какво е реално? Какво е 
азът? 

Ерик: 

а) Ерик е черта на характера, заучени, обичайни мисловни и сетивни модели, генетични 
отпечатъци, които функционират до голяма степен на автопилот. 

б) Реално е това, което е, преди наслагването на концепции и етикети. 

в) Не знам какво точно влагаш в думата „аз“, ако имаш предвид „персоналното аз“, то е 
само мисъл. Ако имаш предвид по-широкия смисъл на думата, тогава „азът“ би бил 
присъствието, за което писах преди, или това, което ти нарече „аз съм“. 

Илона: Просто погледни по-дълбоко „себе си“. Има ли изобщо „себе“ в реалния живот? 

Нали разбираш, че това е само дума? Че „ти“ си последното, което дълбокото присъствие 
на реалността би могло да бъде? Към какво сочи думата „аз“? Това смесване на себе си и 
фундаменталната действителност е често срещана и много безполезна догма. Способен 
си да видиш нещата по-ясно, отколкото ги описваш досега. 

Ерик: Какво обозначава думата „аз“ в реалния живот? Е, нищо реално. Ако говоря за 
дървото пред прозореца, ще знаеш какво имам предвид. Дървото е просто етикет, но той 
сочи към нещо истинско, като това тяло, което седи тук, чашата на масата или писалката 
до компютъра. 

Но дали това важи за „аза“? В реалния живот не може да бъде намерен никакъв „аз“, 
тази дума не обозначава нищо реално. Тя е лишена от вещественост. В реалността 
съществува това тяло, има нещо, наречено Ерик с всичките му симпатии и антипатии, но 
просто няма аз, който да отговаря за всички тези неща или да ги извършва. 
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Щом погледнем и изследваме „аза“, установяваме, че той не може да бъде открит в 
реалността. Както в добрия ти пример с Дядо Коледа, за детето Дядо Коледа изглежда 
истински, но след като пораснем и наистина видим, че той не е реален, никога не можем 
пак да повярваме, че съществува... Така става и с „аза“; ако не го изследваме, той 
изглежда реален, но щом наистина погледнем към него, неизбежно осъзнаваме, че не е 
реален. 

Илона: Поздравления и добре дошъл в свободния живот! 

Благодаря ти много, това беше страхотно „разпукване“. 

Забеляза ли вече някаква промяна в реалния живот? Какво беше последното, което те 
тласна да видиш? Много любов. 

Ерик: Много благодаря, Илона. Не знам, всъщност нямаше нещо конкретно, което да ме 
тласне. По-скоро в течение на нашия разговор настъпваше все по-голяма яснота и след 
това дойде усещането „Да, разбира се, че е така“, едно голямо ДА. 

Сега има просто повече яснота, по-отпуснат съм, отвори се още пространство, но мисля, 
че булото вече беше доста изтъняло и затова не усещам голяма промяна. Благодаря ти 
още веднъж, Илона. Това, което правиш е невероятно. Ако имаше „аз“, който вярва в 
ангели, щях да кажа, че ти си един от тях. 

Илона: Благодаря. Усещам огромна вълна на признателност. Да, беше точно на ръба, 
улесни работата ми. 

Всичко най-добро, Ерик. Ако някога поискаш да разговаряме, не се колебай да се 
свържеш с мен. Винаги съм готова да помогна, ако е необходимо. 

Ерик: Благодаря приятелко, това е страхотно. Всичко най-добро и на теб. Е, много повече 
от всичко най-добро. 

Майкъл 

Майкъл практикува сериозно медитация от 40 години и е дълбоко навлязъл в дзен 
(тибетски учения и випасана). Бе нужно да работим заедно три дни, за да проникнем 
в илюзия за неговото „аз“. Предупреждавам ви, че разговорът е доста разгорещен. Но 
за сметка на това много хора споделят, че им е помогнал да видят истината. - Е. Н. 

Майкъл: Здравей, Елена. 

Чета какво пишеш в сайта. Твоите коментари, отговори и опит са в дълбока хармония с 
моите разбирания. 

Дълги години медитирам съобразно традициите на дзен/Тибет/випасана. Подобно на теб, 
през последните десетилетия съм ходил на много ритрийти и съм се уединявал. В 
резултат на това в живота ми настъпи заземяване и отваряне. Има периоди на внезапни 
дълбоки прозрения, т.е. кеншо, които продължават седмици наред. 
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Имало е моменти, в които „аз” се разтваря и „просто съм”. Но, уви, след това винаги се 
връщам към стария танц на „аза като център”, ритрийт след ритрийт. Когато се запознах 
с твоята работа, бях привлечен от многото свидетелства за пробив от страна на хора, 
които медитират сравнително отскоро. 

От друга страна се чувствам неадекватен поради факта, че толкова много години не 
успявам да се доближа до тези цели. Междувременно имам усещането, че се движа в 
кръг и съм малко изморен от играта на ментална дхарма. Този септември съм планирал 
шестседмичен випасана ритрийт, но нямам желание да продължа с въртележката на 
илюзията, т.е. да получа прозрение по време на ритрийта след това бързо да го изгубя. 

Твоите коментари докоснаха дълбока струна в мен. Да, мога да разбера истината за 
отсъствието на „аз“. Има просто виждане, чуване и докосване, без гледащ, слушател или 
докосващ. Но разбирането ми е до голяма степен интелектуално. Обръщам се към него и 
сякаш го зървам за секунди, а след това избледнява, разтваря се, превръща се в 
размисъл, в анализ... Имам чувството, че ако мога да разговарям с теб по мейл, скайп 
или телефон, това много ще ми помогне. Сякаш тук, както и в много други случаи, има 
някаква разделителна линия, която трябва да се прекрачи. 

Четох много вашия сайт и цитираните в него блогове. Усещам, че в тях има истина... 
можем ли да разговаряме? С благодарност, Майкъл 

Елена: Здравей, Майкъл, да, нека поговорим. 

Това става по следния начин: опитваш се да не четеш уеб форуми и да не работиш с 
други учители, докато работиш с мен. Правим това заедно, между нас трябва да има чист 
канал. 

Ще ти задам няколко въпроса, а ти ще ми отговориш възможно най-истинно. Това може 
да отнеме малко, много или никакво време, няма значение - стига да останеш с въпроса 
до края и да дадеш най-доброто от себе си.  

Кажи ми какво търсиш. Какво е то наистина? 

Майкъл: Здравей, Елена. Благодаря, че си отворена за този обмен. 

Ще отговоря възможно най-истинно (без да редактирам). 

Търся трайно състояние без страдание. Изпитвам жажда за пространство, в което 
присъства просто това, което, е, без сюжетни линии, надежди, страхове, бутане, 
дърпане и притъпяване на чувствителността, които ме отделят от настоящето. Търся 
начин да остана трайно в настоящия момент; да имам дълбоко, пълно и непрекъснато 
усещане за вечното настояще. Търся начин да виждам, че миналите спомени и бъдещите 
цели са сън. Търся пълноценен живот в това тяло, този дъх, тази човечност. Търся 
разтваряне на вярата, че аз/Майкъл е центърът на Вселената. 

Търся края на проклетото търсене, искам да се откъсна и освободя от привидно 
магнетичната привлекателност на идеята, че ТОВА не е достатъчно и че трябва да отида 
на още един ритрийт, да си задълбоча концентрацията, да бъда по-присъстващ, да 
окастря всичко, което ми пречи, бла, бла. Искам да приключа с търсенето на нещо 
различно от това, което е. 
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В интелектуално отношение има толкова голямо натрупване на вярвания/представи/
разбирания, че се задушавам. Най-дълбоко ме привлича просто да си почина тук в 
обичайните неща, да напиша този мейл и да забележа острото, високо пищене в ушите 
ми. Понякога усещам, че трябва да търся, за да съм най-добрият, да съм добро момче, 
пламенен ученик на дхарма – все психодинамични  глупотевини. 3

Докато пиша, се забелязва усещането за „търсене“. Коремът ми е малко стегнат, сякаш 
се навеждам, протягам се напред или се опитвам да стигна нещо. Изглежда полагам 
усилия. Как да се отпусна? Кой полага усилия? Дали това са само мислите, наречени аз/
мен/моето? Простички неща. 

В момента има объркване в търсенето. Наистина, не съм сигурен какво се търси, кой 
търси и какъв изобщо е смисълът. Изтощително. Просто искам да бъда, да 
съществувам... 

Това е отговорът ми от настоящия момент... оценявам енергията и времето, които влагаш 
в нашия разговор, Майкъл 

Елена: „Понякога усещам, че трябва да търся, за да съм най-добрият, да съм добро 
момче, пламенен ученик на дхарма – психодинамични глупотевини.“ 

И аз съм била на това място - повярвай ми. Описал си точно моето минало, тъй че 
спокойно, разбирам за какво говориш. 

В процеса на гледане и прозиране през илюзията, търсенето ЩЕ се уталожи и усилията 
ЩЕ отпаднат. Отпускането ще се случи естествено. Като говоря за „отпускане“, нямам 
предвид повърхностно спокойствие на ума. 

Аз също се чувствах задушена от безкрайното търсене. Мислех, че никога няма да спре. 
Предполагах, че то е неизменна част от живота на човешките същества. Търсенето е 
енергия, която не е стигнала до протичане и развръзка - когато сама се разплете, когато 
съзнанието види какво крие от самото себе си, търсенето изчезва. 

Майкъл: Казваш, че „търсенето е енергия, която не е стигнала до протичане и развръзка - 
когато сама се разплете, когато съзнанието види какво крие от самото себе си, търсенето 
изчезва.“ Е, как да стигна до „развръзка“? За целта трябва да видя, че „азът“ е само 
мисъл, нали? Дали имаш предвид да практикувам следното: всеки път, щом „азът“ се 
появи, да го поглеждам и да виждам, че е просто мисъл? През последните няколко дни 
(доколкото помня) забелязвах донякъде чувството за „аз“ и го наричах „мислене/мисъл“ 
в стил випасана. Това носи голяма лекота. Като че  честотата и интензивността на моите 
самореферентни сюжетни линии е намаляла. 

Практикувам да гледам „аза“ и всяко усещане - отново в стила на забелязването във 
випасана. Концепцията за „практика“ подходяща ли е, или по-скоро пречи? Може би е 
нужно нещо систематично, подобно на медитацията? Или става въпрос за внезапно 
прозрение, което настъпва, щом назреят необходимите условия? 

Размишлявам над твоя коментар за съзнанието, което вижда какво крие от себе си. 
Изглежда, че съзнанието не крие нищо; или нещо ми убягва? Мисълта е просто  

 Психодинамика - изследване и теория за психологическите сили, които лежат в основата на човешкото 3

поведение, наблягащо върху взаимодействието между несъзнаваната и съзнаваната мотивация. – Б.пр.
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съдържание или мимолетна проява на ума, а не нещо реално и солидно, освен ако ние не 
го направим такова. Съзнанието просто Е, нали? 

Изглежда, че е нужно много дълбоко отпускане, за да се откажеш от търсенето. Кое е 
първо - отпускането или отпадането на търсенето? 

Елена: Развръзката е точно това, което правим тук. 

Щом веднъж я видиш, никога няма да можеш да престанеш да я виждаш. През портата се 
минава само един път. 

Випасана е добро помагало, да. Можеш да фрагментираш преживяването и да видиш 
какво присъства в реалността. Но в същото време трябва да насочиш острото си като 
лазер внимание в стил випасана назад към това, което всъщност гледа и действа. Има ли 
извършител на действията? 

Мисленето изисква ли наличие на мислител или е просто мислене? Чувстването изисква 
ли чувстващ, или просто се усеща? Необходим ли е някой, за да бъде дървото дърво, или 
то просто си е? 

Вали дъжд. Нужно ли е някой да извършва валежа? 

Погледни. Провери. 

Не си пилей енергията да се усъмняваш и анализираш всичко двойно и тройно. Довери се 
на това, което вече се случва. То така или иначе се случва. Трябва само да се 
съсредоточиш. 

Съзнанието просто Е. И това, което се случва сега, Е. Животът живее себе си си... всичко 
Е – всичко, което е истинско. Единственото нещо, което не е, си „ти“. „Ти“ не си част от 
действителността. Погледни. 

Отпускането е отпадане на търсенето и освобождава огромна енергия за чисто 
съществуване. 

Майкъл: Няма извършител, няма мислител, няма представящ си, няма плановик, няма 
помнещ, няма пишещ, няма разговарящ, няма мъж, няма жена, няма възраст, няма раса, 
няма вкус, няма докосване, няма слушащ, няма страхуващ се, няма обичащ... просто 
постоянно да се връщам към това, когато присъствам; а присъствам, когато разпозная 
отсъствието на деятел. 

Казваш „Не си пилей енергията да се усъмняваш и анализираш всичко двойно и тройно.“ 
Ако това е вярно, изглежда няма кой знае колко за казване. 

Така че ще продължавам да се придържам към осъзнатостта за отсъствието на деятел 
като основно събитие, така да се каже, в моя „живот“. 24 часа в денонощието, без 
почивка, просто да го изгоря... нали? Не правя това с пламенна „страст“; по-тихо, меко и 
трудно забележимо е. 

Имам въпрос към теб. Разбирам, че той е встрани от основния ни фокус върху 
разтварянето на „усещането за „аз“ като извършител“. Не е необходимо да отговаряш с 
да или не, но бих оценил твоя принос. Обръщам се към теб от гледна точка на опита ти с 
випасана. 
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Разколебан съм дали да отида на шестседмичния випасана ритрийт в гр Бери, 
Масачузетс, през септември. Усъмних се в първоначалното си вдъхновение. 
Възнамерявах да го направя, за да работя и напредна по Яническата крива на развитието 
на прозорливостта. 

Бях подтикнат донякъде от нетърпение поради моята „липса на напредък“. Четенето на 
уебсайта ти ме накара да се чудя „по дяволите, защо всички тези млади хора, които са 
съвсем начинаещи в практиката, споделят невероятни осъзнавания, а Майкъл се чувства 
така, сякаш е все в първи клас, след около 40 (правилно прочете) години редовна 
практика и ритрийти?“ 

Аз така или иначе "танцувам" в този съвсем нов експеримент - да пусна търсещия/
търсенето. Тогава защо да ходя на ритийт, при положение, че той е поредната форма на 
търсене? От друга страна, може ли ритрийтът да се използва за задълбочаване и 
разширяване на процеса, през който преминавам с твоята подкрепа? Какво ще кажеш? 

Междувременно се връщам към ГЛЕДАНЕТО НА АЗА, тук, там, където и да изскочи... 
точно тук. 

Елена: Ти подхождаш към прозрението като към убеждение. Опитваш се да се сдобиеш с 
правилното убеждение, да го повярваш достатъчно силно, че да те спаси. Но няма „ти“, 
който да бъде спасен. Освен това убеждението, дори и да е вярно, не е нищо повече от 
убеждение. Разпознаването и виждането действат на съвсем различна плоскост и само на 
тази плоскост се крие свободата. 

Казваш, че 40 години си се бъхтил. Естествено е да се чувстваш обезсърчен. 
Първоначално горим за истината, после губим увереността, че можем да се справим, 
особено след като чуем „пътят е дъъъъъълъг, отнема цял живот“, и то през цялото 
време. Идеята, че пътят към свободата отнема цял живот, е лъжа. Пътят е само една 
стъпка. И тази една стъпка е виждането на реалността, че няма „теб“. 

За дългогодишните търсещи, като теб и мен в миналото, търсенето се е превърнало в 
навик. Вече сме си изградили цяла структура около търсенето и слизаме на ниското ниво 
на този неудовлетворителен път на дхарма, като постоянно се стремим да направим нещо 
с „аза“, да се отървем от него, да го направим по-дълбок или каквото там си въобразим. 

И тогава се появяват едни млади хора и ние не им вярваме, мразим ги, защитаваме 
своите 40 години търсене. Смятаме, че не е честно. Но както и да се чувстваме, вече сме 
станали свидетели на нещо свежо и то започва да ни ръчка да преразгледаме търсенето 
си. 

Искаш да отидеш на ритрийт за 6 седмици? Можеш да приключиш с темата за 10 секунди. 
А ако оставим това настрана - добре е, че започваш да поставяш под въпрос „гоненето на 
сатори“; то е голяма клопка. Харесва ми, че си създаваш нова гледна точка по темата. 

„Възнамерявах да го направя, за да работя и напредна по Яническата крива на развитието 
на прозорливостта.“ 

Тази „Яническа крива на развитието на прозорливостта“ звучи малко като маркетингов 
лозунг. 

„Първи клас“ е най-доброто място, Майкъл. Там започва цялото приключение. 



34 

Освен това, животът изживява себе си по различни начини. По някаква причина твоето 
въплъщение е замесено в това конкретно движение на живота - търсене на дхарма от 40 
години. Някой друг се е стремил към дадена кариера 40 години, или пък се е посветил на 
различен вид търсене.  

Търсенето е неизбежно, докато съзнанието не види себе си такова, каквото е. 

За да настъпи този момент, някои въплъщения се нуждаят от 40 години випасана, други - 
от пет минути непосредствено поглеждане. Това няма нищо общо с теб, защото няма 
„ти“. 

Нека разгледаме някои от нещата, които каза. 

„...когато присъствам; а присъствам, когато разпозная отсъствието на деятел..." Ти не 
присъстваш. Няма „ти“. Съществува само настоящето. Ти не можеш да прогледнеш за 
отсъствието на деятел. Няма „ти“, който да го разпознае. Изобщо няма „ти“. 

Присъствието Е. Разпознаването Е. 

Не вярвай на нищо, което ти казвам; провери сам. Погледни по-дълбоко. 

Майкъл: Когато погледна, виждам... така че настъпва все повече гледане... толкова е 
свободно това пространство... изглежда едновременно смело и рисковано, но и нищо 
особено... гледам пръстите си на клавиатурата. Поглеждам и мисълта - същото. 

Елена: Това е като освобождаване от бреме. Толкова е просто. Неслучайно го наричат 
„космическа шега“. 

Ако се взираш в пръстите си в очакване „ти“ да разбереш нещата, нищо няма да стане. 
Мисля, че вече се досещаш за причината. Вместо това изследвай. В действителност 
съществуваш ли „ти“ под някаква форма? Има ли някой, комуто преживяването 
принадлежи? Кажи ми. 

Майкъл: Разбрах! Тъкмо слушам CD на Екхарт Толе, който говори за присъствие. В духа 
на това, към което ме насочваш... Все повече и повече само гледам, чувам... оставям 
влака да се движи сам... 

Елена: Майкъл, нали ти казах, че ако искаш да работиш с мен, имам нужда от ясен канал 
на връзка с теб. Ако си пълниш съзнанието с ученията на различни духовни учители, няма 
да имаш яснота да видиш истината. 

Не забравяй, че това насочване няма за цел да те въведе в някакво състояние. То цели 
ясно осъзнаване, действително виждане на действителна реалност. Имам нужда да 
работиш; съсредоточи се върху едно единствено нещо. 

Можеш ли да намериш „теб“ под някаква форма в действителността? Ако отговориш с 
„да“, трябва да продължим да работим. Тъй че, кажи ми. 

Майкъл: Да, благодаря, Елена. Главата ми си прави своето, докато вниманието забелязва. 
Прекарвам повече време с вниманието просто като внимание. Идват мисли, вниманието 
забелязва, мислите си отиват. Продължавам да се люшкам между лекотата и изяществото 
на възприятието самὁ по себе си и уловката в капана на сюжетните линии (преди минути 
бях уловен от мания за инвестиране в акции... след това я видях, после я пуснах). 
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Не усещам да съм минал „през портата“... Забелязвам опитите да го направя 
(идентифициране с „аза“), след това ги пускам и просто виждам... 

Явно е, че има по-голямо спокойствие, но не чувствам да съм в „състояние без 
състояние“ с изключение на някои проблясъци, които понякога са по-дълги. Но те все 
още идват и си отиват. 

Днес в магазина за хранителни стоки гледах как хората пазаруват и ми изглеждаха някак 
различни. Имах чувството, че всеки прави точно това, което трябва, сякаш всеки беше 
просветлен. Те просто правеха неща. Аз също просто правех неща. Съвсем простичко и 
обикновено, леко, точно каквото си се случва, без много шум. 

Така че да, мислите правят своето, но аз съм по-дистанциран, т.е. виждам ги като просто 
като нещо, което отминава. Връщам вниманието си обратно към непосредствения сетивен 
поток... 

По какъв начин това се различава от идеята за „аната“? Не искам да теоретизирам, просто 
се чудя. 

Същото чувствам след ритрийт - простор, непосредственост, уравновесеност. 

В съзнанието ми има фон, който иска това да остане, да не изчезва, да бъде постоянно. 
След това изникват укори към това желание. След това го пускам и продължавам да 
гледам това, което е... Тъй че това е ясно осъзнаване. След това се трансформира. После 
пък се връща. Процесът наподобява сърфиране по вълни. Дълбоко дишане, присъствие в 
тялото, наникъде не се отива, нищо не се прави... 

Днес оставих шофирането да ме води към магазина. Беше забавно... 

Елена: „Да, благодаря, Елена. Главата ми си прави своето ”. 

Главата не е твоя. Няма „ти“. Спри да се стремиш към някакво състояние. 

„Не усещам да съм минал „през портата“… 

Не, не си. Ти не си. Продължаваш да се опитваш да се „преструваш“, докато „наистина 
се случи“. Не става така и докато не се отвориш да направи нещата по различен начин, 
никога няма да видиш истински. Ти си орал тази бразда от 40 години, Майкъл. Няма да се 
освободиш, като правиш същото, което си правил в продължение на 40 години, само че 
още по-усилено. 

Не искам да „пускаш идентификацията с „аза“, както се изрази. Слагаш ми думи в устата, 
тълкуваш това, което казвам от гледна точка на досегашния си подход, но той няма да те 
освободи. Трябва да се освестиш от него, Майкъл, и да работиш от коренно различна 
гледна точка. Имам предвид следното. Ти казваш: 

„Явно е, че има по-голямо спокойствие, но не чувствам да съм в „състояние без 
състояние“ с изключение на някои проблясъци, които понякога са по-дълги. Но те все 
още идват и си отиват." 

Това няма нищо общо с освобождението. Все едно водиш разговор със себе си и не 
слушаш какво ти казвам. Никога не съм те молила да влизаш в „състояние без състояние“ 
- никога не съм искала от теб подобно нещо. Сякаш не искаш да слушаш. 
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Трябва да решиш, Майкъл. Проявяваш ли интерес да направиш нещо различно, защото 
ако не проявяваш и си доволен да прекараш още 20 години в безплодни търсения, а след 
това да дойде смъртта, нека изясним това още сега, за да можем и двамата да 
продължим да си вършим каквото имаме да вършим. 

Мога да опиша новата гледна точка най-добре по следния начин. Ти казваш: 

„Така че да, мислите правят своето, но аз съм по-дистанциран, т.е. виждам ги просто 
като нещо, което отминава.“ 

Аз казвам следното - Как може „ти“ да бъдеш или да не бъдеш дистанциран? Всъщност 
няма „ти“, сериозно. Провери го. Провери на практика дали това е вярно. „Връщам 
вниманието си обратно към непосредствения, сетивен поток ...“ „ТВОЕТО“ внимание? 
Майкъл, вниманието просто е. Не е твое. Погледни и виж. 

Да бъдеш на Портата не означава да чувстваш „простор, непосредственост, 
уравновесеност“. Многото мистични метафори, картини и поезия, които си чел или 
творил, те държат зад решетките на фантазията. Трябва да се откъснеш от тях, трябва да 
отрезвееш от нея. 

Така че кажи ми какво е азът. Би трябвало да можеш да го обясниш така, сякаш говориш 
на десетгодишно момиченце, което не е запознато с каквато и да е духовно учение. 
Остави жаргона и  общоприетите понятия. Бъди оригинален, говори за нещата със 
собствени думи. 

Ако използваш казионния „духовен“ език, всичко, което казваш, е част от твоята килия. 
Той невероятно усложнява нещата, а гледането и истината са далеч по-прости. 

"Така че това е ясно осъзнаване." 

Осъзнаване на какво? Отговори на въпросите ми. Не можеш да осъзнаеш нещо, което не 
си готов да погледнеш. 

„След това се трансформира. След това се връща. Процесът наподобява сърфиране по 
вълни. Дълбоко дишане, присъствие в тялото, наникъде не се отива, нищо не се прави... 
” 

Поезия ли пишеш? Спри. Тя няма да ти помогне. Имам нужда да работиш. Прекрачи 
Портата. 

„Днес оставих шофирането да ме води към магазина. Беше забавно...” 

Да води КОГО днес? Да води КОГО, МАЙКЪЛ? 

Как шофирането води нещо, което не съществува? ОТКРИЙ. ИЗСЛЕДВАЙ. 

Майкъл: Здравей. Объркан съм... в кръг ли се въртя? Какво пропускам? Всичко това ми 
изглежда като игра на семантика, в която не трябва да се използват думите „аз“, „мен“ и 
„мой“. 

На практика правя всичко възможно да слушам... 

Започвам да се чувствам неадекватен. 
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Нека поработя още и да пусна нещата. Чувствам се като слаб ученик с грешни отговори. 
Това не ми е полезно... трябва да се взема в ръце. Добре. Започвам да разбирам колко е 
просто да бъдеш, без да се позоваваш на „аз“. Извини ме за поетичността и склонността 
да се задълбочавам... това са просто модели. Осъзнаването на всичко е такова, каквото 
е, не е добро или лошо... просто е това, което е. Тялото, наречено „аз“, е точно това, 
което е. „Аз“ е уморена референция към себе си, която започва да се изчерпва. 

Не, няма умишлено „търсене на състояние“, но навиците продължават. 

Казваш „пресечи Портата“; „имам нужда да работиш“... Аз съм с теб, Елена, но изпитвам 
гняв и чувство на неудовлетвореност от това, че не съм достатъчно бърз, схватлив или 
добър, за да одобриш работата ми. Трябва да пусна нуждата от одобрение. И в същото 
време това е зърно за мелницата, тъй като моята реакция е просто отражение на „аз“... 

Има просто писане, забелязване на тъмния фон, яркия екран на компютъра, чуване на 
потракването по клавиатурата, забелязване как гърдите ми се повдигат и спускат... 
ДОБРЕ... разбирам... след като препрочетох твоя отговор, как бих могъл „аз“ да бъда 
нещо? На практика всичко, което се приписва на „мен“, се приписва на една илюзия, така 
че ми остава само преживяването, което се случва тук и сега. Просто има река от 
разгръщащи се моменти, които биват засвидетелствани от никого. Твърде очевидно. Да 
останеш с това, което е пред теб сега тук, пред теб сега тук, пред теб сега тук е всичко. 
Ще си легна с това вечер... Лека нощ! 

Не, няма аз да си легна с това... то ще бъде взето в леглото. 

Елена: „На практика правя всичко възможно да слушам...“ 

Целта на занятието не е да слушаш... и след това да продължиш да правиш същото като 
преди! Трябва да погледнеш нещата от различен ъгъл и този ъгъл е: „Какво е реално?“ 
Какво всъщност се случва? Вярно ли е, че всъщност няма „мен“? 

Ето как става: ще ти задам въпрос. След това ще погледнеш и ще отговориш абсолютно 
честно, нали? 

Неадекватността е просто възникващо усещане. Може да го погледнеш и да попиташ 
откъде идва. КОЙ се чувства неадекватен? КОЙ? Няма „ти“, който да почувства 
неадекватност; това е просто чувство, което възниква, за да даде някаква информация. 
Попитай каква. 

След това попитай кой се чувства така. И недей просто да попиташ и после да седнеш да 
чакаш отговора да ти падне от небето. Отиди да си го вземеш. Установи. 

Казваш, че искаш да пуснеш нещата? Аз казвам – кой да пусне? Отговори ми: кой? 

Простотата на съществуването възниква от знанието, че няма „аз“. Тъй че установи това, 
увери се лично. 

Бъди ясен, точен и честен. Използвай такъв език, сякаш разговаряш с някой, който 
никога не е чувал за медитация, ритрийти, недуалност или други духовни неща - на 12-15 
години. 
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Чувстваш се объркан? Добре, добре. Виж усещането. Има ли те „теб“, който го усеща? Ти 
ли създаваш усещането? Или то се поражда? Можеш ли да го прекратиш? Можеш ли да 
спреш мисълта по средата? 

Установи отговора лично. 

Просто отхвърли всички предположения. По никакъв начин не те осъждам. Тази работа 
не е линейна като випасана. Има само една стъпка и тя е да разберем истината за това. 
Довери се на потока. Всяко чувство или мисъл, която се появи, е тук, за да ти покаже 
нещо. 

Погледни и виж. 

Напредваш, не се обезсърчавай. Следното, което каза: 

„Има просто писане, забелязване на тъмния фон, яркия екран на компютъра, чуване на 
потракването по клавиатурата, забелязване как гърдите ми се повдигат и спускат... 
ДОБРЕ... разбирам... след като препрочетох твоя отговор, как бих могъл „аз“ да бъда 
нещо? На практика всичко, което се приписва на „мен“, се приписва на една илюзия, така 
че ми остава само преживяването, което се случва тук и сега. Просто има река от 
разгръщащи се моменти, които биват засвидетелствани от никого. Твърде очевидно. Да 
останеш с това, което е пред теб сега тук, пред теб сега тук, пред теб сега тук е всичко. 
Ще си легна с това вечер... Лека нощ!”  

- беше добре, Майкъл. То е точно в десетката. 

И така, какво е „аз“? 

Можеш ли да го откриеш под каквато и да е форма в действителността? 

Майкъл: Добро утро, приятелко. Къде е „аз“? ... Ало? Изглежда изгубено, изчезнало, 
отсъстващо, липсващо... Когато погледнеш, няма нищо, само това. Усещането е като 
падане назад, просто падане. Изглежда различно, малко странно или необичайно, но 
само за момент. 

След това има връщане към този компютър, тези пръсти, тази чуруликаща птичка. После 
проблясък на някакъв спомен. Всички те идват и си отиват като река от преминаващи 
неща. В този момент няма бутане и дърпане. 

Само тук и сега. 

Глътка кафе. 

Мисъл, че по-късно трябва да се направи нещо… чуруликане на птичка. 

Това интелектуално ли е? Как да разбера… изглежда ми като присъствие… Има по-малко 
мисли. 

Къде е „азът“? Къде е? Какво е? Просто голяма дупка, усещане за падане, като падане в 
каньон... след това изчезва, после се връща... 

И така нататък и така нататък... колко малка промяна, едва забележима. Просто 
медитирах малко в седнало положение; беше лесно. Пейзажът изглежда малко по- 
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различен. Трудно е да се опише. Повече непосредственост, по-малко отдръпване... малко 
повече жизненост и непосредственост. 

Нищо не е различно, но все пак е някак променено. В по-голяма степен е "тук". Това 
продължава да идва: повече тук, повече тук, дори просто тук. Има мимолетни мисли за 
това или онова, минало или бъдеще... по-малко въвличане в тях или привличане. 

Теренът е познат, но въпреки това странен... азът продължава да се включва и изключва, 
но няма въвличане в него... 

Обменът ни снощи докосна нещо... почувствах объркването си и гледах как се срутва, без 
да има за кого да се закачи... пуф! 

Нещата са все още нови и свежи. Виждат се мисли на съмнение и недоверие... после 
връщане обратно тук... да, няма фанфари и фойерверки... по-скоро постоянен поток, 
който тече около камъните и ги облива... опа, стана поетично. 

Елена: Нека проверим по-детайлно нещата. Кажи ми повече. 

Ако погледнеш, можеш ли да намериш „теб“ в действителност, без да се позоваваш на 
мисъл, чувство или усещане? Хайде, кажи ми. Без да избягваш да пишеш „аз“ или „мен“, 
кажи къде в действителност си „ти“. 

Майкъл: Къде е „аз“ в действителност? Нито под стола, нито зад завесата, нито в скута 
ми. Къде е „аз“? Къде е „аз“? Хубава мантра. 

Фантом в нощта. Нещо, което си променя формата. Призрак. Вихър. Не мога да намеря 
каквото и да е, което да хвана или да посоча. Има мисли, свързани с мен, но едно бързо 
насочване на вниманието към тях показва, че там е празно. Празна кофа, пълна с идващи 
и заминаващи си идеи. 

Чудя се дали това няма да избледнее. По някакъв начин искам да го тествам... ха-ха... 
моите опити няма да го накарат да се появи или изчезне, затова продължавам с нещата 
както са си. В действието липсва „аз“, т.е. то по-скоро изглежда като дим. Аааа, тук 
въздухът е свеж. Тихомълком е настъпила промяна. Нищо не се е променило... просто 
виждам какво отсъства. 

Когато преди няколко часа изпитах силна емоция/разстроих се от някои неща, просто бях 
с това. Лъхна ме бързо усещане за „ох, пак ще се вкопчва в „аза“. Но не, това бе просто 
непостоянна емоция, която идва и отминава като вятър през прозореца. 

По-леко е, по-ярко и въпреки това индивидът си прави своето. Този път обаче в него няма 
„аз“. Има просто модели, вярвания и навици, които правят своето. Не е голяма работа. 
Когато „мен“ ме няма, нито едно от тези неща не съм аз. 

Къде съм аз, къде съм аз, къде съм аз... не съм тук, не съм там, не съм тогава, не съм 
където и когато и да е... ааа. 

Елена: Направи го отново и по-дълбоко. Азът е мисъл. Това истина ли е? Погледни 
отново. 

Ако това е реално, няма нужда да се хващаш за него. Ако нещо съществува, не е нужно да 
се вкопчваш в него, за да продължи да съществува. 
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Ако отидеш на кино, приемаш ли филма за истински? Не, знаеш, че е филм, илюзия. 
Може да има моменти на идентификация с някой герой, но те са кратки. Като цяло си 
наясно, че си в киносалон и че това, което се случва, е илюзия. Ако никога не си бил 
извън киносалона, би възприел случващото се за реално. Но не и ако си излязъл навън и 
умът вече е забелязал разликата. 

Ти си излязъл от киносалона, но в съзнанието ти все още се върти историята за теб. 
Историята не си отива, само защото си разбрал, че е измислица. Ала щом вече си я 
видял, способността й да те омайва е критично отслабена. Така че остани с нея, бъди 
истински с нея, вземи я на прицел, задълбай се в нея - ако е реална, тя ще може да го 
понесе. 

Въпросът е просто да видиш КАКВО ГО НЯМА. 

Всеки път, когато се навдигне емоция или усещане, погледни зад тях. Какво има там? 
Точно така - нищо. 

Въплъщението на живота е уникално и реално. Но какво да кажем за „аза“? Дали той 
притежава живот? Дали упражнява централен контрол, дали изпълнява ролята на 
мениджър? Не. И недей просто да ми вярваш, не се хващай на тази въдица. Вместо това 
изследвай. 

Това истина ли е? 

Придвижваш се, много съм доволна от начина, по който напредваш сега. Нека продължим 
в същия стил и да се уверим, че наистина си преминал, че наистина виждаш истината по 
въпроса. 

Майкъл: Добро утро. Тук е напълно тихо. На мястото, на което правех референция към 
„себе си“ има празнина, нещо като пролука, дупка, отвор. Тъй че повече внимание е 
насочено към сетивата: виждането, чуването, движението. Съвсем простичко, наистина. 

Казваш, че „азът“ е мисъл. Да. Идея, която се подсилва, ако не я виждаш и просто й 
реагираш. Кой реагира? 

Погледнах твоя блог. Поздравявам те, че разпространяваш благата вест! Това е прекрасна 
работа, а също и работата с мен, твоята упоритост и директност ми помогнаха да 
продължа да гледам. Изглежда, че ключът е гледането. Гледайки себе си/мисълта „аз“, 
виждам какво тя не е. Първоначално се обърках, защото не можех да поддържам фокуса. 
Сега е доста лесно. Но и това не е голяма работа. Животът е много по-спокоен, лишен от 
реакции. 

Аналогията ти с киносалона е добра. Видях как животът живее себе си, а не го правя аз. 
Макар да трябва да кажа, че тази осъзнатост не присъства 24 часа в денонощието. Има 
места, на които „аз“ се втвърдява, но после като че се разтваря доста бързо. Когато не си 
впримчен в сюжетната линия, в която „аз“ е главният актьор/звезда/герой/злодей, е 
лесно да се насладиш на шоуто. 

Разсъждавам върху  темата за избора... ако няма „аз“, няма и личен избор. Има само 
случки чрез този ум/тяло/социален сензорен балон от причини и условия. 

Елена: О, Майкъл, толкова се радвам за теб. Това е само началото, но знаеш ли, без това 
начало ще има само едно безкрайно самоусъвършенстване и пречистване, а това е най- 
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жестоката задънена улица. Справи се, така да се каже. Добра работа свърши, Майкъл. 
Много съм щастлива. Добре дошъл в потока. 

Жоао 

Жоао дойде почти готов; той скочи право в дълбокото и свърши работата за нула 
време. Основният му проблем беше, че търсеше някакъв голям пробив, ярки сияния 
свише. Макар че думите „реалността на отсъствието на „аза“ и „непрекъснатия 
поток на съществуването“, може да звучат много грандиозно, това всъщност е нещо 
съвсем ежедневно и обикновено. След като леко го поведох, Жоао почти веднага видя. 
Говорихме и за свободната воля и той си тръгна, готов да се наслади на живота си, 
след като бе прозрял илюзията за отделеността - И.Ц. 

Жоао: Здравей. Брат ми ми разказа за вас и така попаднах на вашия блог. Прочетох някои 
постове, за да разбера как протича процесът на освобождение. 

Лесно ми е да разбера концепцията за отсъствието на „аза“, но само на интелектуално 
ниво (ясно ли е какво имам предвид?). Ако я погледна по-внимателно по време на 
нормалните ежедневни дейности, поставяйки „себе си“ в състояние на осъзнатост почти 
като наблюдател, започвам да се чудя кой контролира това тяло и откъде идват всички 
тези мисли. И все пак още виждам, че е налице идентификация със себе си. 

Добре, това е моето „аз“, което мисли, че се нуждае от твоите напътствия. Надявам се да 
ми помогнеш. 

Благодаря за отделеното време, бъди благословена. 

Илона: Здравей, Жоао. Благодаря, че ми пишеш. Да, можем да работим заедно, за да 
разрешим въпроса. Нека те освободим веднъж завинаги. 

Ще ти задавам въпроси, на които трябва да отговаряш абсолютно честно, и то само след 
като си погледнал много добре. Това означава, че си стигнал до ясен отговор, т.е. си 
100% сигурен, че той е верен. 

Нека започнем с изследване на мислите. Можеш ли да контролираш мислите? Откъде 
идват те? Виждаш ли, че мислите са етикети? Можеш ли да накараш етикетирането да 
спре? 

Моля, отговори ми, когато си готов. 

Жоао: Мисля, че разбрах. 

Илона: Какво е Жоао? Какво е реално? Какво е „аз“? Просто отговори, когато си готов. 

Жоао: Трудно ми е да го изразя с думи. 

Жоао е измислен герой, който преживява себе си. Всичко е реално, това тяло е реално, 
тези мисли са реални, само идеята, че има „аз“, създаващо всичко това, е илюзия. „Аз“ е 
етикет, обозначаващ презумпцията, че наистина има „аз“. Но това „аз“ е просто 
убеждение, дадено ни от обществото. 
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Ние дори не можем да го поставим под съмнение, защото никога не сме имали 
възможността да осъзнаем, че „азът“ е просто мисъл относно този ум, това тяло, тези 
мисли. 

Това е най-доброто, което мога да опиша. 

Илона: Леле, колко красиво! 

Схващаш го. Говори за това моля те, кажи как виждаш случващото се на тази планета или 
семейството си. Разшири много наблюдението, това помага да изясниш нещата в главата 
си. 

Продължи, моля. 

Жоао: Всъщност нищо не се е променило. Светът се вижда от Жоао от съвсем нова гледна 
точка. Всичко изглежда възможно, тъй като няма „аз“, което да бъде засегнато. Жоао 
чувства, че в този момент всичко е наред, но все пак в главата ми се появяват мисли, че 
има още нещо за постигане; че това преживяване „ме“ води нанякъде. 

Но тъй като „аз“ е само етикет, „аз“ разбирам, че няма какво повече да се направи. Жоао 
чувства нещо външно, което влияе по някакъв начин на разбирането му. 

Какво да кажа за семейството си? Обичам ги, нищо не се е променило в начина, по който 
„аз“ се чувствам по отношение на тях. „Разбирам“, че „моите“ родители са направили 
най-доброто, на което са способни, със знанията, които е трябвало да „ми“ предадат за 
живота.  

Илона: Моля, поясни това. 

Жоао: „Аз“ проведе няколко теста върху ума на Жоао. „Аз“ задавах въпроси на „себе си“, 
които елиминират възможността за съществуване на аза. Тогава „аз” започнах да го 
виждам. Не контролирах нищо. 

Не аз ходех, не аз движех ръцете си. 

„Аз“ просто гледах, точно като на филм. Но все още имам съмнения. О, БОЖЕ, постоянно 
има усещане за „аз“, който гледа всичко, но „аз“ знам, че това е невъзможно. 

Наистина не мога да се изразя. Изнервих се. 

Илона: Да, това чувство на неудовлетвореност отвлича вниманието от забелязването на 
очевидното. Страхът се опитва да защити представата за съществуването на „аза“: „Ако 
пусна това верую, ще загубя контрол над всичко“. Зад страха животът си тече, всичко се 
случва, без да е необходим „аз“, който да контролира събитията. 

Страхът е само защитен механизъм. Ала въпросът не е да „победим страха“, а да видим, 
че нищо няма нужда да бъде защитавано. Няма никаква причина за защита. 

Всичко се случва без мениджър. Страхът от загуба на контрол над живота е точно това - 
страх, нищо повече. Той е едно усещане, съчетано с етикетиране от ума. А мислите идват 
и си отиват сами, нали? 
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Проверете сега дали има наблюдател тук. Животът има ли изобщо нужда от наблюдател? 
Или става въпрос за усещане за наблюдение, съчетано с етикетиране? Какво установяваш, 
като погледнеш? 

Жоао: Да, мислите идват и си отиват сами, съществува само илюзията за „аза“, 
притежаващ свободна воля. Идеята за „аза“ се поддържа от поредица от мисли, която 
винаги завършва пак с „аз“. 

Не, няма наблюдател, гледането просто се случва. Животът изобщо не се нуждае от 
наблюдател, всичко се случва от само себе си. 

Илона: Страхотно! 

Не, няма наблюдател и няма нужда от него. Нека видим какво забелязваш относно 
свободата на волята, избора и решенията. Как работи всичко? 

Жоао: Няма свободна воля, защото няма никой, който да притежава волята. Също така 
няма избор и решения, които да се вземат. Всичко просто се случва от само себе си. 
Илюзията за „аз“ придава на събитията от живота вид на решения. Но няма кой да взима 
тези решения! 

Илона: Звучиш така, сякаш си приключил. Какво е чувството? Приключи ли? Остана ли 
някакво съмнение? Забелязваш ли нещо различно? Какво ти даде последния тласък? 

Жоао: Не съм наистина сигурен дали „аз“ съм приключил, защото всъщност очаквах 
някаква голяма промяна. Но сега виждам, че просто отпадна една стара представа. 
Всъщност няма нищо различно, всичко остава същото, но „аз“ го виждам от друга гледна 
точка. Чувствам се много по-отпуснат и присъстващ в настоящия момент. Не съм сигурен 
какво ми даде последния тласък, мисля, че това бе моментът, в който разпознах, че 
страхът и раздразнението са механизми за защита. 

Бих искал само да ти задам няколко въпроса. 

Знам, че няма кой да взима решенията, но все пак битува усещането, че ги взимам. Та 
как да не взимаме решения? Например, ако трябва да избирам между дясно и ляво, как 
да не избера да направя най-доброто за мен? Достатъчно ясно ли задавам въпроса? 

Все още искам правилното, въпреки че съм преминал Портата. Как да се справя с това? 

Илона: Всички решения се случват без усилие. Мозъкът прави избор. След като 
решението е взето, идва етикетирането и умът постфактум започва да коментира какво е 
правилно и какво трябва. Това постепенно ще отпадне. 

След като решението бъде взето, сърцето знае. Тогава просто трябва да разпознаеш 
какво чувстваш, че е правилно, и да продължиш с него. След известно време всичко това 
става естествено. Колкото повече отпада психологическата обусловеност, толкова повече 
усещаш, че не прилагаш усилие. След като основната вяра в разделението отпадне, 
настъпва период на прочистване. То протича и се развива от само себе си. Това е 
пътуване без пътник! 

Не ти правиш избори за себе си, а животът живее живота. Това отговори ли ти на 
въпроса? 
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Жоао: О, да, отговори ми. 

Истински благодаря за времето, което отдели, за да ми помогнеш, Илона. Благодарение 
на теб това пътуване е много по-забавно. 

Вършиш прекрасна работа, освобождавайки толкова много хора. 

Илона: Благодаря ти, Жоао! Благодаря ти, че погледна. Сърцето ми се изпълва с 
признателност. 

За мен е радост да ти съдействам. Можеш да се обърнеш към мен винаги, когато те 
вълнува някакъв въпрос. 

Чарлз 

Чарлз от дълги години е практикувал медитация випасана. По средата на нашата 
работа той се изтощи и демонстрира толкова дълбока честност, че никога няма да 
го забравя. Моментът беше удивителен. Обзалагам се, че много от нас биха могли да 
сложат собственото си име под списъка с причини, който той изброи, когато го 
попитах защо търси просветление. Фантастично освобождение. - Е.Н. 

Чарлз: Здравей. 

Бил съм на няколко от същите ритрийти за випасана гоенка, на които си била и ти. Ето 
защо си помислих, че може би е по-добре да се свържа с теб, тъй като можеш да ме 
разбереш. 

Проблемът ми е, че работя с отсъствието на аз/недуалност (адвайта) от доста време. 
Когато потърся съзнателно себе си, не виждам никакво аз. Интелектуално съм приел, че 
в главата ми няма агент, който да преживява този свят. 

Ето един кратък пример какво написах в дневника си вчера: 

„Какво съм аз или какво всъщност имам предвид, когато казвам „аз“? Аз съм човешко 
същество (жив организъм). Имам това човешко тяло, което освен останалите си органи 
има и мозък. Мозъкът е машина за мислене. В голяма степен не знам как функционира, 
но това не е проблем. Шофирам, без да знам как работи колата и летя във въздуха, без 
да знам как работи самолетът. 

Този мозък изглежда разполага със системи, съставени от всевъзможни логически 
свързани кабели, хардуеър и много софтуер... (ДНК, култура, религия, възпитание, 
навици, темперамент, образование, приятели и какво друго се сетите)." Не знам защо, но 
дори след това знание/осъзнаване, не се чувствам освободен или осъзнат. Накъде да 
продължа оттук? 

Елена: Здравей, Чарлз. Нека си початим. Опитай се по време на нашия разговор да не 
четеш текстове на подобна тематика. Твоят източник ще е честното ти изследване какво 
се случва вътре, не какво пише по книги или уебсайтове, независимо колко задълбочени 
може да са те. 
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Става ли? Това е много по-ефективно и дава резултат, стига наистина да погледнеш и 
дадеш най-истинния отговор, до който можеш да достигнеш сам. 

Първото и най-важно е: колкото и да ти се иска, недей да ми вярваш и не се съгласявай с 
мен, само защото нещо звучи като истина. 

Вместо това проверявай всичко, което казвам, става ли? 

Написал си: „Аз съм човешко същество (жив организъм).“ Не, това не е вярно. Има тяло, 
има ум – всички тези неща, но те не „принадлежат“ никому. Няма централно управление, 
няма „аз“, който да ги задвижва. Всички процеси просто протичат от само себе си. Просто 
казано, „теб“ те няма. Изследвай това. 

Какво чувстваш, когато кажа, че „теб“ те няма? Какво се навдига вътре? 

Чарлз: Докато чета написаното от теб, мозъка ми бръмчи. Съгласен съм, че няма „аз“, 
който да притежава/управлява или командва това тяло. Няма „аз“, който да мисли. 
Мисленето се случва. 

Не съм в състояние обаче да се измъкна от усещането за себе си. Например, когато 
казваш, че шофирането се случва, ако се съглася, то би било по-скоро чисто 
интелектуално. 

  

В тази област няма директно виждане/осъзнаване. Продължавам да чувствам, че „аз“ 
шофирам колата. 

Ще прочета съсредоточено този имейл още няколко пъти; след това ще ти пиша пак. 

Елена: Добре. Недей просто да ми вярваш. Проверявай всичко. 

Погледни какво има пред и около теб - всичко, за което със сигурност можеш да кажеш, 
че е част от действителността, че съществува. Например компютъра, чашата или килима. 
Те съществуват. Не е нужно да полагаш големи усилия, за да ги видиш. Всъщност, дори и 
да си затвориш очите, те продължават да са там. 

Сега направи следното сравнение: 

Да вземем за пример Спайдърмен. Ако си помислиш за него, изпитваш някакви мисли и 
чувства. Те са истински, нали? Истински мисли, усещания, представа за костюм от ликра 
в червено и синьо. Спайдърмен обаче не е реален. Той не съществува. Не е част от 
действителността. Мислите и представите са истински, но той не е. 

Това важи и за „аза“. С него е точно същото. Това, което възниква, са мисли, чувства и 
усещания в тялото. Те са истински. Но какво относно „аза“? Той не е реален. „Азът“ не 
съществува. „Ти“ не си част от реалността. Мислите и образите за теб са истински, но 
дали е истинско съществото, което живее живота? Което мисли мислите? Не. На неговото 
място няма нищо. Недей просто да ми вярваш. Погледни и виж. 

Чарлз: Разбирам всичко, което казваш. Наистина не вярвам в съществуването на „аза“. 
Всъщност вярвам, че няма „аз“, защото винаги, когато съм се опитвал да го видя, не съм 
намирал такъв субект. Ако погледна в момента, изобщо не мога да видя „себе си“ тук. 
(За мен да „погледна“ означава да се съсредоточа; концентрирам ума си върху въпроса.)  
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Но също така е вярно, че се държа и действам, сякаш азът е там, така че това чувство за 
себе си продължава да битува в мен. То не е мъртво/изчезнало; все още е там, но когато 
съсредоточа вниманието си върху него (т.е. погледна), го няма. Ако обаче не мисля за 
него, „азът“ се случва като навик. Знам, че звучи много объркващо, но съм честен. 

Елена: Всичко това е само вярване. Опитваш се да повярваш достатъчно, че да стигнеш 
където искаш. Това няма да проработи. Няма верую, което да е постоянно. Единственото 
постоянно нещо е виждането. Ти обаче можеш да използваш това, в което вярваш, за да 
решиш казуса - просто си задай въпроса „откъде идва това вярване?“ 

Чарлз: Многото ми минали преживявания с този въпрос ме карат да стигна до същото 
заключение - че няма контролиращ орган, няма изпълнител, няма наблюдател, няма 
човече в главата, няма нищо подобно. Това многократно преживяване създава моето 
верую. 

Елена: При положение, че гледаш, за да видиш „аза“, и не можеш да го намериш: 

Какво е това, което пише на клавиатурата? Какво вярва? Какво мисли? Бъди възможно 
най-конкретен. 

Чарлз: Дори и да го потърся много внимателно, не мога да намеря аз/мен. Тогава какво 
пише/мисли/вярва или шофира... Тук усещам, че тъпча на едно място. В ежедневния си 
живот се държа така, сякаш именно аз върша всички тези, а и други дейности, като 
например да се ядосвам, да се радвам или да изпитвам други емоции. 

Работа, пътуване - зад всичко, което правя, има усещане за някой, който чувства и върши 
нещата. Но когато погледна към него, виждам, че няма чувстващ/извършител, не 
съществува единицата „мен“. Няма как и двете неща да са верни, но това е 
преживяването ми в момента. Не знам накъде да продължа оттук. 

Елена: Нека продължим да гледаме. 

"Няма как и двете неща да са верни ". 

Да, прав си. Няма как. 

„Не знам накъде да продължа.“ 

Трябва да установиш кое е вярно и кое - не. 

Трябва да установиш това в действителност. Не просто да избереш варианта, в който 
вярваш по-дълбоко или в който можеш да се убедиш чрез мислене. Установи кое е вярно 
на практика, в действителност. Друг добър начин да го направиш е да погледнеш какво 
всъщност е налице. И така, ако няма „аз“, откъде идват всички тези неща? Къде отиват? 

Когато караш колата, пишеш или вървиш пеша, погледни какво присъства. 

Не бързай. Открий каква е действителността. Това ли се случва всъщност? Моля, отговори 
ми, когато си отделил време да погледнеш и двата варианта - когато не можеш да 
намериш „аз“ и когато мислиш, че той функционира. Открий какво е тук, какво присъства 
и съществува извън „теб“. 

Чарлз: Това, което е налице, е моето тяло, клавиатурата, бутилката с вода, компютърът, 
екранът, мислите какво да се напише, действието писане, звукът, долитащ от прозореца,  
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птиците, пътното движение, поглеждането какво трябва да се направи, още мисли, 
мислене... 

По принцип има два вида мисли. Едните като че възникват от само себе си, а другите 
биват сътворени или ръководени целенасочено (например когато мислиш за работа или 
взимаш решения). Налице са много неща, но не и „аз“ или отделно обособен субект. 
Докато трае писането, тялото е тук, клавиатурата и екранът са тук, извършва се 
действието писане и има мисли и още мисли... 

Елена: Добре. Сега погледни „усещането за себе си“. Какво е то? Дали е мисъл, телесно 
усещане или чувство? Погледни, виж, разбий го на съставните му части, раздели го и го 
разчлени - какво всъщност представлява то? 

Чарлз: Това чувство за себе си е най-силно, когато мисълта е свързана с нуждите и 
желанията. Например, когато се мисли за работа, пари или тяхната липса, това „чувство 
за аз“ е най-силно. 

Какво е това, което се стреми да печели пари? Не е ли мисълта „Трябва да изкарам 
повече пари“? Необходимостта от работа и изкарване на прехраната е реална, но по 
някакъв начин именно усещането за „аз“ силно се асоциира/вгражда в нея. След това 
идват страхът и безпокойството, че няма да мога да го направя. 

Последващата каскада от мисли засилва усещането за „аз“. Тези мисли не помагат за 
решаването на проблема; всъщност намаляват шансовете ми. Те са просто пречки. 

Осъзнаване: мислите и емоциите, които изграждат усещането за „аз“, намаляват 
шансовете за успех в работата. Тя ще върви много по-добре, ако „аз“ се махне от пътя. 
Докато тече настоящия процес, в главата се усеща силно бръмчене; има и леки вибрации 
на темето. Може би в момента е по-добре да се съсредоточа просто върху „усещането за 
аз“ и да наблюдавам как и къде се появява. Ще се опитам да продължа да го правя. 

Елена: Моля те, спри да се опитваш да стигнеш до свободата чрез анализи. От това няма 
смисъл и не върши работа. Нужно е да погледнеш и ще видиш. 

Единственото, което е важно, е да видиш нещата каквито са си, а не историята около тях. 
Когато погледна, видя мисли. След това се прехвърли към интелектуалните си 
способности и мислите започнаха да се съсирват, образувайки истории. Интелектът няма 
нищо общо с ГЛЕДАНЕТО. 

Просто имай предвид да гледаш и нищо повече. 

Това, което видя, бяха мисли, усещания, чувства, нали? 

Мислите наистина съществуват. Усещанията наистина съществуват. Чувствата наистина 
съществуват. Но не и ти. Погледни и виж. 

Ти не си част от реалността. 

Мислите, усещанията и чувствата са част от реалността. Ти не си.  

Чарлз: Да, от личното си изживяване мога да кажа, че „няма дишащ, дишането просто се 
случва“, но честно казано не мога да кажа същото за шофирането. Разбирам какво целим 
тук, но в настоящия ми автоматичен режим на съществуване не мога да почувствам, че  
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шофирането се случва от само себе си. Налице е усещане за извършване на шофирането. 
В този контекст бих искал да ми изясниш: какво точно имаш предвид под „виждане“? 

Във виждането включва ли се и мислене, чувстване или нещо друго относно виждането? 

Елена: Какво представлява усещането за вършене? 

Погледни го. Какво е то? Направи му дисекция. Какво е усещането за „аз“, за правене? 
Това усещане, което те кара да чувстваш, че съществува „ти“, което живее, шофира и 
т.н. 

Виж какво е то всъщност. Продължавай да го гледаш. 

Ами какво ако то е само мисъл? Изследвай го. 

Чарлз: Чувствам се изтощен и раздразнен, че не схващам нещата; просто не разбирам. 
Знам, че постигнах известен напредък и изчистих нещо, но просто отчаяно искам да 
приключа. Наистина не знам - какво да правя? Ако трябваше да изкача двайсет планини, 
щях да ги изкача с удоволствие. Както и да е, смятам да продължа. 

Да, това чувство за съществуване се състои от мисли и телесни усещания. Освен това 
изглежда, че е силен навик да се живее, да се правят неща от гледна точка, която 
приема, че това „аз“ е истината. Въпросното „аз“ не е видно никъде. Как бих могъл да 
видя ясно нещо, което по начало не съществува, как да го превърна в мое постоянно 
състояние?  

Елена: Това е много хубаво. Добра интензивност. Фактът, че си раздразнен, е прекрасен. 
Ти не си раздразнен. Няма „ти“. Това е просто раздразнение - дисонанс между старата 
структура на вярванията и истината, която тепърва виждаш. Освен това няма „ти“, който 
да постигне напредък. Няма „те“ изобщо. Погледни и виж. 

И чуй - не става въпрос за изкачване на 20 планини. Става въпрос за една стъпка, само 
веднъж. Става въпрос за виждането, че „ти“ е измислица. 

Представата, че виждането е толкова трудно, че човек се нуждае от цял живот, за да 
изкачи някакви върхове, е много привлекателна за хората. И те се изкачват. Но кой се 
изкачва? Самият „аз“, правейки „себе си“ още по-„специален“, „духовен“ и „бетониран“. 

Ще се справим, не се притеснявай. 

Във випасана всичко е много просто, много логично и много линейно - например 
инструкциите преди всяка сесия, описващи какво точно да се прави. Това няма да ни 
свърши работа. Не гледай на мен като на учител, който спуска инструкции. Тук става 
въпрос за поток. 

Тук има насочване, но пръстът, който сочи, не е инструкция. Така че откажи се от идеята 
да разбереш какво се случва. Просто я пусни. След това потечи натам, накъдето те 
отвеждат моите въпроси. Не прави изчисления, за да предвидиш ходовете, сякаш играеш 
на шах - „а, ето какво цели тя с този ход... ” Дрън, дрън. Пусни контрола над нещата. 

Чарлз: Не знам дали това е полезно, но поставям под съмнение някои от своите вярвания 
относно просветлението. Просто оставих мислите си да текат и си записах фантазиите. 

Какво означава за мен просветлението? 
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• То означава свобода от всичко в мен, което смятам за лошо. 

• То означава, че няма да ми се налага да върша повече работа. 

• След като се просветя, всичко в живота ще се стича в моя полза. 

• То ще реши веднъж завинаги всичките ми житейски проблеми. 

• То означава, че на мен ще се гледа с благоговение. 

• То означава, че съм много специален и трябва само да го разбера. 

• Стойността му ще спадне, ако всички останали също се просветят като мен. 

• Това е майсторски начин за самоусъвършенстване. 

• Хм, накратко това означава да заменя дефектното/разваленото си „аз“ със „Супер-Аз“ 

Още докато записвам тези представи, те ми звучат много глупаво, но някъде дълбоко в 
себе си тайно ги стискам. Виждам колко е безполезно да живея живота от гледна точка на 
„аза“. Може би тези представи действат и като блокаж. Трябва да ги поставя под въпрос. 

Елена: Това беше наистина честно. Фантастично. Написаното се отдалечава от 
комиксовите представи за просветлението и изчиства пародийните и инфантилни идеи. 
Нещата стават реални и колкото по-реални стават, толкова по-лесно се виждат. Сега, 
след като погледна тези причини, можеш ли да видиш къде се крие „азът“? 

Да, в твоите фантасмагории за „духовен напредък и ползи“. 

Просветлението не е нищо повече от това да видиш, че „азът“ е илюзия. Както правилно 
забеляза, няма да има ангели, вълшебна пръчица, която да премахне всичките ти 
неприятности, хората няма да виждат ореол около главата ти, много да те уважават и 
така нататък. 

Толкова е просто. Когато наистина погледнеш и видиш, че „теб“ те няма, а животът 
просто живее сам себе си, ще избухнеш в смях. 

Някои го наричат „космическа шега“ - човек трябва просто да погледне честно зад 
всичките си презумпции, да се взре в реалността и да е способен да види истината. Защо 
според теб това не се случва с всеки? Защото „азът“ играе своята игра и скрива всичко, 
което успее. Точно както прави и твоят „аз“. Сигурна съм, че много духовно търсещи 
хора биха споделили същото като теб, ако погледнат честно. 

Тъй че погледни. Кой „шофира“ живота? Какво се случва в действителност, когато кажеш 
„аз“? „Аз“ е етикет, който не обозначава нищо. Това вярно ли е? Недей да ми отговаряш 
въз основа на вярванията си; ПОГЛЕДНИ И ВИЖ. 

Чарлз: Огледах се какво виждам в стаята, какво е истинско. Видях много реални неща, 
след това се погледнах в огледалото и ми хрумна мисълта: „това е истинско, тялото ми е 
истинско“. 

Тогава осъзнах, че да, тялото е истинско, но твърдението, че тялото ми е истинско, е 
лъжа. 

Елена: Да. 
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Къде е това „мое“, което претендира, че притежава тялото? Съществува единствено 
самото тяло. То е реално, но къде е онази част, която мислите обозначават като „моето 
тяло“? 

Тялото е истинско, да. То съществува. „Мое“ е само етикет - но за разлика от етикета 
„тяло“, етикетът „мое“ не обозначава нищо реално. 

Погледни и виж дали това е вярно. Намери „теб". Разбери дали „ти“ си истински, дали 
съществуваш или това е просто етикет, който носим толкова дълго, че забравяме, че зад 
него не стои нищо. Погледни и виж. 

Чарлз: Благодаря ти за помощта и търпението. Опитвам се да те следвам, доколкото 
мога. 

Като станах днес да си измия зъбите, се опитах да проверя това. Първоначално имаше 
чувство за извършване, мисълта/умът каза „Аз си търкам зъбите с четката“. Ала щом се 
фокусирах повече, видях, че „аза“ го нямаше на мястото му. Изглежда, че мисълта „аз“ е 
част от всяка мисъл. 

Знам, че няма Батман и не живея така, сякаш той съществува. Но проблемът е, че 
въпреки че знам, че тук изобщо няма „аз“ и никъде не намирам „себе си“, мислите, 
които предполагат съществуването на „мен“, продължават да се пораждат и аз 
продължавам да се идентифицирам с тях. 

Нашият процес определено ми помага. Има няколко неща, които се промениха. Вече не 
очаквам осъзнаването да бъде някакво велико събитие и преодолях глупавите грандиозни 
представи за живота след осъзнаването. Предполагам, че няма да имам проблем с 
обикновеността на живота. 

Бих искал да живея живота така, както ти го описваш. Гадно е да си в капана на илюзията 
за „себе си“. Просто искам да изживея потока и да съм в него. Както и да е, засега 
всичко това са само предположения от моя страна. 

Появи се силно чувство за „аз“. Това е „азът“, който контролира или насочва 
вниманието. Честно казано не мога да твърдя, че вниманието просто се случва; 
усещането е, че то бива насочвано (причина и следствие). Когато си помисля, че „ще си 
вдигна ръката“, го правя, т.е. вдигам ръка. 

Елена: Да. Измислицата „аз“ наистина е част от всяка мисъл. И винаги ще бъде. Тук не 
става дума за премахване на идентичността – подобно нещо е невъзможно и оплита 
хората в ужасни възли. Това е класическият капан за всички търсещи, да се мъчат да 
премахнат идентичността. Няма как да стане, идентичността просто се променя така, че 
да пасва на тяхното усилие. Всичко, за което става въпрос тук, е да се види истината, че 
идентичността НИКОГА не се отнася към нещо реално, защото всъщност няма „аз“. 

Разбираш ли? Спри да се опитваш да се очистиш от идентичността. Вместо това виж, че 
зад нея няма нищо. 

И да, наистина е гадно да си в капана на илюзията за себе си. 

Сега пусни очакванията си. Те ти пречат да видиш истината, защото си научен да търсиш 
нещо грандиозно, мистично и ефимерно. 
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Действителността, че не съществува „аз“, няма нищо общо с тези неща. Сама по себе си 
тя е истинска, простичка, непосредствена и доста незабележима. 

Пусни тези презумпции, остави ги. Губиш фокус, а е нужно 100% фокусиране върху 
гледането и натрупване на интензитет. Нещо те задържа. Виж какво е то. Питай. Слушай. 

Какво те задържа? Какво? Какво те задържа? 

По-добре попитай - какво бива ЗАДЪРЖАНО? Какво ли може да е? Недей просто да мяташ 
тези въпроси в ума си с надеждата, че нещо ще стане. Заеми се истински да търсиш 
отговора. И го открий. 

Питай се отчаяно. Силно притихни. Просто стой с въпроса. Отговорът е там - намери го. 

Писането е нещо чудесно, но не забравяй да пресичаш безмилостно глупостите. Недей да 
пощадяваш нито един техен нюанс. 

Ще остана с теб, докато приключиш, независимо колко време ще отнеме. Човек никога не 
знае. Просто се довери на потока. 

Чарлз: Мисля, че разбрах. Или ще е по-добре да кажем, че пуснах? 

Предполагам, че този ефект бе предизвикан от една инструкция за моята медитативна 
практика в седнало положение. Казаха ми „просто наблюдавай мислите, но няма нужда 
да се подчиняваш на тяхното съдържание. Те са просто мисли, които възникват, а не 
заповеди, които трябва да следваш“. Когато прочетох това, изведнъж всичко, което се 
опитваш да кажеш, ми стана ясно.  

Мислите за „аз“ ще продължават да възникват, но вече няма нужда или принуда да им 
вярвам или да се вкарвам в тяхната история. Няма да има никакви големи размествания, 
зрелищни екзплозии или нещо подобно, само това осъзнаване. Мисълта „аз“ възниква 
точно както всички останали мисли, но става важна поради факта, че й придаваме 
енергия чрез ангажирането ни с нея. 

Това е голямо осъзнаване, но не знам дали е просветление. Всъщност и в двата случая 
няма значение. Поне виждам илюзията за себе си/аз/мен/моето. Ако това е цялата 
работа с просветлението, така да бъде. А ако има нещо повече, то поне една част е вече 
свършена. 

Още веднъж благодаря от сърце за усилията ти (знам, че няма „ти“, но все пак). Ако 
трябва да публикуваш нашата кореспонденция някъде публично, моля не пиши 
истинското ми име. Можеш да използваш какъвто и да е псевдоним. 

Елена: Хей, приятелю! Да това е. ДА. 

Дори в момента да не чувстваш нещо велико, ще видиш как с времето всичко ще се 
развие. Ще стане. Ще живееш точно както преди, но ще забележиш, че нещата не са 
толкова прилепчиви, така да се каже, нямат същата тежест. Виж, когато отидем на 
випасана и чистим ли чистим санкари, коренът продължава да си е на мястото. Коренът е 
идентификацията с отделно обособената структура – със „себе си“. 

Така че този, който вършеше нещата, стремеше се и търсеше, е самият „аз“. Дори „азът“ 
е Животът, щом Животът вече не се налага да „моделира“ себе си във формата на този  
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„аз“. Надявам се разбираш какво имам предвид. Но няма значение. Имаш достъп до 
всичко. 

Годините на гледане на непостоянството (аника) те доведоха до директното вглеждане, 
за да видиш аната. Сега какво? Знаеш ли: просто отиди да цепиш дърва и да носиш вода, 
както се казва в притчата за просветлението. А, и още нещо... ако искаш да ми 
благодариш за това, по-добре за всички ще бъде, ако вместо това предадеш полученото 
нататък, като помогнеш на други хора да видят. 

Дръж ме в течение, моля! Бих се радвала да съм ти приятел. Ти демонстрира 
изключителна честност. 

Том 
  

На Том му бе нужно много време, за да осъзнае, че „аз“ е просто етикет. Той имаше 
дългогодишен опит в медитацията. Но осъзнаването не изисква медитация и, макар 
да звучи много странно, тя може дори да е пречка. Ала няма прекалено голяма пречка, 
тъй като тук става въпрос за нещо съвсем просто, а именно да погледнеш това, 
което е. Накрая Том работеше толкова усилено и интензивно, че решението дойде в 
сън, който изигра ролята на уникална повратна точка. – И.Ц. 

Том: Къде съм? Физически в Германия, а психически... доста ниско според цялата дхарма 
логика. Вярвам, че „аз“ е етикет, прикачен на ефимерна концепция, която съществува 
само като мисъл. Ала няма как да не смятам, че мисленето ми пречи да интернализирам  4

тази вяра, превръщайки я в директно познание/осъзнаване. Как ти звучи това? Между 
другото, благодаря предварително! 

Илона: Добре, убеждението, че „аз“ е етикет, е вярно - но ти искаш наистина да видиш 
това. Нека се вгледаме по-внимателно, за да не разчитаме на вяра, а на реално виждане. 

Моля, погледни внимателно думата „аз“. Към какво сочи тя? Има ли нещо такова в 
реалния свят? Моля, отговори ми напълно честно и едва след като си 100% сигурен. Не 
бързай. 

Том: „Аз“ е дума и мисъл, обозначаваща извършителя и преживяващия всичко в паметта 
ми. Знам, че това „аз“ е без значение, че е излишество и измислица, дори да й вярвам. 
Но ми се струва, че се съгласявам с отсъствието на „аз“ само интелектуално, а не 
фундаментално и сетивно. 

Илона: Добре, Том, да погледнем отново. Мисълта „аз“ сочи не към извършителя, а към 
други мисли за извършителя. Няма изпълнител. 

Погледни отново. Разгледай етикета „училище“. Какво обозначава този етикет? 

Има ли нещо като училище в реалния живот? Има сгради, ученици, книги, класове, 
учители... дали някой от тях е „училището“? Или това е просто дума, която използваме за 
комуникация, за да можем да се разбираме? 

 Интернализация – в психологията възприемане на получени отвън норми и убеждения за свои. – Б.пр.4
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Можеш ли да разгледаш думата/етикета „аз” по същия начин? Към какво сочи той? 

Том: Добре, разбираме се. Хубаво е, че си прецизна. Това ми помага. Права си, че когато 
погледна извършителя, виждам просто съхранени мисли за него. Така че „аз“ е мисъл за 
мислите, разбрано. Аналогията ти с училището е ясна. „Училище“ е само дума, 
консенсусна концепция.  

Илона: Чудесно! Сега погледни как функционира етикетирането: 

„Аз дишам“, а не „дишането се случва“. „Аз храносмилам“, а не „храносмилането се 
случва“, „аз бягам“, а не „бягането се случва“ и др. Виждаш ли, че мисълта „аз“ е 
просто дума, която поставяме пред други думи в езика? 

Няма дишащ. Няма мислещ. Няма гледащ. Няма наблюдаващ, но всичко това са 
преживявания, случващи се в един и същи момент. 

Сега погледни навътре и забележи: с какви етикети се идентифицираш? Разгледай ги. 

Том: Запознат съм, макар и пак само интелектуално, с това учение за използване на 
страдателния, вместо деятелния залог на глаголите. То сякаш ме приближава до ръба на 
скалата, но не ме бута от нея. Някои от споменатите от теб неща са свързани по-дълбоко 
с елемента на волята - например бягането, за разлика от храносмилането. 

Когато се съсредоточа върху „аз“, се опитвам да разбера какви цели има „азът“ и да 
видя изображения на себе си с надписи, като например: 

„Майстор в медитациите“, „Смятат го за изключително добър човек“, „Свръхчовек“, 
„Правата страна в развода“, „Добрият родител“, „Умният голям брат“, “Просветеният 
партньор”, “Собственик на имоти”, „“Човекът“, който успява“. Как ти звучи това? 

Илона: Хм, звучи така, сякаш ти си много неща. Но дали наистина има „ти“? 

Ами ако сега ти кажа, че в реалния живот изобщо няма „аз“? Като казвам няма, имам 
предвид точно това – нищо, пълна нула. Опиши какво възниква в теб при тази мисъл. 

Между другото, не се притеснявай; промяната вече е започнала и тече с всеки въпрос, на 
който отговаряш. Освен това е много деликатна, тъй че може дори да не забележиш кога 
точно ще настъпи. Просто прави стъпките, които те моля, и се довери на процеса. Така 
харесва ли ти? 

Том: Много, много, много ми харесва! Доверявам се на процеса повече, отколкото на 
себе си! 

Вярвам на думите ти, че в реалния живот съществуването на „аза“ се равнява на кръгла 
нула. Въпреки това все още е налице „усещането“, че всяко преживяване е обвито като в 
целофан в опаковката на „аза“. Не мога да го видя, но то придава вкус на целия ми опит 
и го обективизира. Това утвърждава „аза“. 

За да отговоря директно на въпроса ти, ще кажа, че вярвам в това, но нито го знам, нито 
го виждам. Чистотата на очакванията ми е замърсена от факта, че за мен съществуването 
на субект и обект, т.е. аз/то е очевидно.  
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Илона: Време е да разкъсаме този целофан! Прочети следното, а после го направи. 
Затвори си очите. Открий какво присъства постоянно тук. Забележи пространството, 
забележи, че осъзнатостта съзнава, дишай и просто остани с тях. 

Забележи как мислите се появяват в осъзнатостта и не обръщай много внимание какво 
казват. Просто ги забелязвай като загадъчен шум, като мисли, обозначаващи 
преживяванията, каквито и да са те. Мислите са безкрайно етикетиране. 

Забележи, че „аз“ не е нещо друго, освен мимолетна мисъл. То е само дума. Погледни и 
виж, че присъствието/битието е безлично, но мислите го карат да изглежда по друг 
начин. Сега провери кое е вярно: 

Има ли „ти“, който мисли, или има само мисли, които текат от само себе си, без 
мислител? 

„Аз“ е мисъл. Мисълта не може да мисли. Тя е просто израз на процеси, протичащи в 
мозъка. 

Забележи, че няма забелязващ, но забелязването се случва, че няма фокусиращ се, а 
фокусирането се случва. Че няма кой да вижда, но виждането се случва от само себе си, 
без усилие. Кажи ми какво установяваш, като погледнеш. 

Том: Седях малко повече от час под луната. Придържах се внимателно към инструкциите 
ти, наблюдавайки появата на мисли. Забелязах склонността към етикетиране и как 
обикновено малко след етикета мислите засилват някакъв аспект на аза. Нямаше много 
непознати мисли, по-скоро повтарящи се модели, планиране за бъдещето, глупави неща, 
които биха били страхотни, ако тази работа с отсъствието на аза беше усвоена.  

Продължих да подсилвам/въвеждам отново мисълта за отсъствието на „аз“ или „мен“ и 
се опитвах да я „усетя“. Понякога това помага все по-силно да я „осъзнавам“, вместо 
просто да я вярвам. 

Направих едно кратко упражнение – представих си своето тяло, застанало на скала на 
лунна светлина, напълних един куфар със снимки, представляващи мисли за „аз“ от 
миналото, и го запокитих в блестящия океан отдолу. 

Аз все още съм тук. Отивам да си лягам, но ще се опитам да остана фокусиран върху 
целта. 

Илона: Добре, хубаво. И така, какво бе това, което продължаваше да подсилва/въвежда 
мисли за отсъствието на „аза“? Това не беше ли поредната мисъл, която се появяваше и 
изчезваше? Не е ли тя същата както всички останали мисли? Какво стои зад „въведеното“? 

Няма нужда да се отърваваш от мисълта „аз“, тя е просто езиков израз! Вместо това 
погледни какво всъщност представлява - просто мисъл. Мисълта може ли да мисли? 

Том: МНОГО добър въпрос. Да. Обикновено бих отговорил автоматично, че мисълта е 
„воля“, което означава „Аз избрах тази тема и въвеждам съответстващата й мисъл 
благодарение на целенасочено усилие.“ Но всъщност да, това е просто поредната мисъл, 
която извира от бездната. 

Докато седях в медитация, изникна следната фраза/мисъл: „мисълта не мисли, това е 
просто мисъл, която извира“. Това обаче не хвана много дикиш. Понякога чувствам, че  
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мога да стигна само донякъде в определена тема, а после нещата стават мъгляви. 
Настоящата тема изглежда попада в този модел. Добре, не се опитвах да се „отърва” от 
мисълта за „аз съм”, но използвах фразата „няма аз” подобно на мантра, за да запазя 
фокуса върху упражнението. 

Илона: Страхотно! Доближаваш се. Сега виж усещането. Има ли някой, който чувства или 
чувствата просто преминават, подобно на мислите? 

„Аз съм“ е ясно усещане за съществуване, което винаги е тук и сега. 

Мисълта не мисли, да! В такъв случай какво става? Можеш ли да опишеш какво виждаш? 

Том: И така... бе нужно известно време, за да заспя, тъй като се опитвах да поддържам 
живо наблюдението на възникването на мисли и етикети. Събудих се тази сутрин и, 
докато все още бях в просъница, проверих какво е положението с „аз“, „мен“. Все още 
присъства. Но се задълбочих в мислите и се опитах да запазя осъзнатостта за спонтанната 
им същност. 

Определено изглежда, че са режисирани, дирижирани. Основната ми презумпция винаги 
е била, че „аз“ съм режисьорът. Какво е стремежът да режисирам - навик ли? Или е 
вселената, работеща чрез това тяло-ум? Мислите са твърде насочени, за да бъдат 
случайни, така че в тях има някаква интелигентност. Опитвам се да се съсредоточа върху 
качествата и те продължават да идват: това става извън моя контрол, те просто се 
случват. 

Докато се събуждах, работех със следните фрази: „Във виждането, само видяното.“ „В 
чуването, само чутото.“ „В усещането, само усетеното." И т.н. 

Имам усещането, че е добре и правилно да се опитвам да извадя „аз“ от уравнението на 
реалността. Сякаш чакам чувството „аз съм“ или да се разтвори, или да се изясни по 
някакъв начин, който все още ми се изплъзва. 

Опитвам се да не очаквам голяма промяна във възприятието, сякаш избухват 
фойерверки. Сякаш бавно подкопавам планината, издигната от привичната повсеместна 
употреба на „аз“. Въпрос: пишеш, че „Аз съм“ е ясно усещане за съществуване, което е 
винаги тук и сега." 

Защо казваш това - да разбера какво трябва да се види ясно, за да изчезне това усещане? 

Илона: Усещането за съществуване няма да изчезне. Нищо няма да се промени. То вече 
си е такова, каквото е. Това, което отпада, е убеждението, че „аз“ дирижира нещата. 
Никой не отхвърля никакво усещане. Каквото трябва отпада от само себе си, когато 
истината бъде видяна. 

Видяното, виждащият и виждането присъстват като едно цяло във виждането. Няма 
отделни части. 

Чуващият, чуваното и чуването присъстват като едно цяло в чуването. Няма отделни 
части. 

В оркестрирането… Какво има там? 
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Вселената работи не чрез форми, а като самите форми. Тя се изразява в различни 
форми, а не чрез различни форми. Какво виждаш, ако погледнеш? 

Том: Току-що имах феноменална медитация в седящо положение. Вероятно има някаква 
промяна.  Появяват се много идеи от типа дхарма – например, че „аз“ е просто излишна 
мухоловка, висяща в ъгъла; лепкаво грозно нищо, с което искам да се свържа”. 

Изникна представа за вниманието като океанска вълна, която непрекъснато се движи, без 
да се разбие... тя течеше, докато „азът“ не се почувства подтикнат да етикетира потока 
от данни. Така че задържането на вниманието върху гребена на вълната, точно преди да 
се случи етикетирането, изглеждаше добра позиция, макар и трудна за поддържане. Там 
изглеждаше възможно усещането за комфортна приемственост на преживяванията, без 
вкопчване. 

Към края на тази медитация започнаха да се появяват мисли за успех. Те бяха видени, но 
се искаха усилия, за да не се съсирят в представа за „моя успех“. Определено обаче 
имаше усещаше за правилна посока на усилията, както и липса на вкопчване в явленията. 
Беше много приятно. 

„Аз“ определено все още присъства; той все още има силен пулс, но ми изглежда малко 
по-муден от вчера. Не съм сигурен колко ще мога да пиша този уикенд, тъй като на 
малката ни вила в гората няма интернет, но възнамерявам да отделям внимание на това 
упражнение през цялото време. 

Искам да знаеш, че дълбоко оценявам ангажираността ти до момента. Попита „В 
оркестрирането… Какво има там?“ 

Има ред и интелигентност. Но ще приема, че това е само предположение, тъй като съм 
„свикнал” да преживявам потока от събития като нещо разбираемо и подредено. 
Очевидно съществуват някакви естествени принципи; може би редът представлява просто 
модели, които сме способни да разграничим.  

Тогава ти написа/попита: „Вселената работи не чрез форми, а като самите форми. Тя се 
изразява в различни форми, а не чрез различни форми. Какво виждаш, ако погледнеш?” 

Хм... не знам. Очевидно е, че има много сетивни обекти, всички с прикрепени към тях 
организиращи етикети, създадени от ума. 

Както споменах, в последната си медитация се опитвах да яхна вълната на сетивата и да 
изживея всички сетивни входове точно така - във фазата на възникване „преди 
етикетирането“. Може би това съвпадение е знак, че съм на прав път? Или е просто 
случайност? 

Отново седя и медитирам дълго и спокойно. Неща, които обикновено са ми били досадни 
- кучешки лай, съседи, които разместват неща по двора - сега са просто интересни звуци. 
Самолетът, прелитащ над главата ми, лишен от етикети или от привързаност, се 
превръща в спокоен бръмчащ фокус на съзерцателно съзнание. Много е хубаво. 

Въпреки, че скоро не ми се е искало да седя и да медитирам по-продължително, 
снощната медитация бе дълга, фокусирана и приятна. Същото стана и тази сутрин, а и 
току-що... всеки път продължавам поне час... „Азът“ участва все по-малко, забелязвам  
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явленията и след това първо съзнателно се дистанцирам от тях, а после обръщам 
внимание на естеството на звуците, допира и т.н. 

Бих казал, че се движа в правилната посока, ако не и направо по ПРАВИЛНИЯ път. Ще се 
опитам да не консолидирам тези преживявания в каквито и да е изводи и да остана 
осъзнат за усещането/вкопчването в „аз”. Ще се опитам да остана обективен. 

Илона: Виждам, че си имаш специален начин да правиш нещата. Това е прекрасно, но 
виждането на илюзията няма нищо общо с медитацията. По същия начин осъзнаването, че 
Фродо Бегинс не е реален, няма нищо общо с медитацията. Той не съществува в реалния 
живот. 

В реалния живот изобщо няма „аз“, както няма Батман и розови слонове. 

Това бих искала да погледнеш сега. Кои думи обозначават действително съществуващи 
неща в живота, и кои думи обозначават измислица? 

„Аз“ е измислица. Столът, масата, мониторът, тялото, дървото, котката, вилата и 
слънцето са истински. Дори умът е реален в качеството си на ум. Но Том е измислица. 

Моля те, направи това упражнение и ми пиши, когато си готов. 

Том: Том е ИЗМИСЛИЦА!?!? Как можа да кажеш това?... Шегувам се. Заемам се с 
упражнението! 

Що се отнася до това, че виждането няма връзка с медитацията: именно чрез 
медитацията „гледам” дълбоко. Тя не е променено състояние на съзнанието, а просто 
тихо място за изследване на ума. Ако обаче попада извън параметрите на твоя метод, 
просто ще погледна, няма проблем. 

Направих упражнението, както каза. Както и преди, интелектуалният аспект е много 
стабилен. Интелектуално „знам“, че не съществува и никога не е имало „аз“ или „мен“ 
като някаква независима единица, която наблюдава, контролира или посредничи в тази 
реалност. 

Може би има някаква фина промяна, задълбочаване на това знание, но никакво голямо 
„аха!“. Изглежда има малко изместване на гледната точка. Ще остана с това, докато не 
съм 100% сигурен. Ще го направя. 

Забелязваш ли признаци, че знанието ми е повече от интелектуално? 

Илона: Да, промяната е много фина, без фанфари, ангелски хор и ореоли. Тя се изразява 
единствено в отпадането на вярата в „аза“, след като човек види истината. 

Можеш ли да опишеш какво виждаш? Какво е Том? Опиши го с пълни подробности, моля.  

Том: Значи трябва да игнорирам тромпетите и ангелите? Добре. 

„Том“ е по-скоро навик за идентифициране, отколкото конкретна същност; гледна точка, 
от която все още не съм успял да се отърся. Усещането винаги е, че „аз“ гледам, или 
„аз“ чувам, и така вече присъства идентификацията с „аз“. 

Когато се съсредоточа върху слуха, например, мога да слушам птиците и далечния шум 
от автомобилния трафик и да „прекратя“ навика да слагам етикети, така че възприятието  
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да „яхне гребена на вълната“ на звука ПРЕДИ да настъпи етикетиране (да назова чутото 
като „птица“ или „трафик“). Независимо от това, винаги възприемам от определена 
гледна точка. 

Преживяването не е точно на принципа „във виждането, само видяното“. Има 
разделение. Това добре ли беше? 

Илона: Бих искала да погледнеш Том от малко по-различен ъгъл. Той е измислен герой. 
Наистина съществува такъв герой с неговите си симпатии и антипатии, но той е приказен. 
Разгръща се история и Том е героят от историята, подобно на Батман. Какво виждаш сега? 

Том: Виждам героя, историите, драмите, сюжетната линия. Интимните подробности за 
него са известни; им снимки на героя, негово минало, писането в момента. Спомените са 
просто мисли, снимките също са мисли, които засилват усещането за реалистичност на 
героя... 

Опитвам се да видя героя прозрачно „нереален“, както виждам Батман. Но все още 
гледам именно „аз“. 

Илона: Добре, виждаш героя, хубаво. Сега да се върнем към „аз“. „Аз“ е мисъл. Мисълта 
не мисли. Това истина ли е? 

Изследвай мисленето, докато мислиш. Как се случва, какво му влияе, откъде идват 
мислите? Какво виждаш? 

Том: Ясно е, че „аз“ е мисъл. Ясно е също, че мисълта не мисли. Механизмът на 
възникване на мислите е неясен и вероятно маловажен за това упражнение. Но една 
мисъл изглежда обуславя друга, и й придава определен оттенък. 

Но да, „аз“ е само мисъл. Самата мисъл не мисли. Когато се опитвам да следвам 
инструкциите ти да „изследвам мисленето чрез мислене“, мисленето сякаш спира. 
Съсредоточавам се върху мисловния процес и той или се преустановява, или става 
мъгляв, непроницаем. 

Илона: добре, значи сме наясно, че мисълта не мисли. Кажи ми тогава, кой се фокусира? 
Има ли нещо зад мисълта, което извършва действието фокусиране? 

Какво е това, което гледа? 

Том: Това е трудната част. Знам, че отговорът е, че „никой“ не се фокусира, 
фокусирането просто се случва. Но все още усещам, че фокусирането трябва да бъде 
инициирано от „нещо“. През целия ми живот простият отговор е бил, че това нещо съм 
„аз“. 

Тялото ми току-що се разходи с кучетата. По време на разходката бях нападнат от мисли 
за това как мислите възникват от само себе си. Тогава внезапно осъзнах няколко спомена 
за „регресии към минал живот“. Сравних спомена за тези преживявания с някои от 
настоящите, които наричам мои. Бе ПРЕДЕЛНО ясно, че не съществува и най-малката 
съществена разлика между „аза“ от „миналите животи“ и „аза“ от този живот. Тъй че 
става очевидно, че всичко е мисли и нищо друго. 
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Преживяването, което се случва и тече в момента, все още е обективизирано. Дали това 
разделяне между мен, който преживява, и самото преживяване, ще изчезне изведнъж, 
или постепенно, ако възприемам нещата от гледна точка на отсъствието на „аза“? 

Трябва ли възприемането на потока от преживявания да не бъде повече обременено от 
„аза“? 

Благодаря ти за търпението! 

Може ли „това, което инициира фокуса“, да бъде просто „модел“, привично мислене, 
което свързвам с „мен“? 

Илона: Мейлът ти ме накара да се усмихна. 

Когато видиш, че „аз“ е просто етикет и че функцията на ума е да етикетира 
преживяването, мисълта „аз“ се изпразва от съдържание. След това осъзнаване вече 
няма посредник между преживяващ и преживяване. Животът е; случват се неща. Те не се 
случват на теб, а като теб. 

Сега погледни много внимателно следното твърдение и ми кажи какво възниква, като го 
прочетеш: в реалния живот „мен“ изобщо ме няма. 

Направи вътрешна проверка. Това истина ли е? Ако не, какво е усещането там? 

Том: Това звучи вярно. Няма друго „аз“ освен мисловния етикет и остатъчния 
десетилетен навик. Това е очевидно. Функцията на посредник също е видна и очевидно 
ненужна. 

Усещането, което възниква при това твърдение, наподобява замайващо чувство за 
свобода. 

Илона: Инициирането се случва в резултат на подсъзнателни процеси. Нещо като „сърбеж 
и почесване“. Мозъкът получава информация чрез сетивата и взема решения въз основа 
на случващото се. Това преминава през филтрите на убежденията и в резултат настъпва 
етикетиране. Виж кучетата си. Какво инициира тяхното поведение? 

Том: Храната! 

Илона: Хахахахаха! Вкусно. Ала те чувстват и любовта и я изразяват свободно, без 
етикетиране. В главата на кучето няма притеснения. Добре, какво ще кажеш за хората? 

О, да, усещането за свобода вътре! Чудесно е да знаеш, че животът се случва и да се 
отпуснеш, тъй като той си работи прекрасно без генерален мениджър на вселената. 

Кажи ми, какво виждаш, когато погледнеш хората? 

Том: Хм... нямам представа колко дълбоко мисли едно куче или къде е краят на 
реакцията. Очевидно кучетата следват някакви поведенчески модели, които са далеч по-
прости от човешките и не се движат от толкова сложни стратегии. Ала при човека има 
мислене. 

Хората етикетират, изграждат от етикетите шаблони и се ориентират в своята реалност 
чрез тези вече усвоени шаблони за реакция. Хората... са притеснени същества, обсебени 
от себе си, живеещи до голяма степен без синхрон с настоящето. Те планират бъдещето,  
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съжаляват за миналото, ежесекундно изчисляват предимства и недостатъци. Пропускат 
преживяванията, защото ги филтрират или се осланят на преки пътища към вече 
запаметени реакции. 

Илона: Да, за човека живот = страдание. Това се дължи на факта, че не е поставил под 
въпрос презумпцията за „аз“ като самостойна, отделна единица. 

И така, приключи ли? Имаш ли някакви въпроси? Кристално ясно ли е всичко? 

Том: Не мога да кажа категорично, че съм приключил. Бих искал да поседя с това 
известно време и по-късно да се свържа с теб. Искам да го разгледам, да поживея с него 
и да го задълбоча. Надявам се нямаш против да ти пиша пак, ако възникнат някакви 
въпроси. Но засега ще те оставя да се върнеш към обичайния си живот, а аз – към моя. 

Благодаря ти за добрината и усилията. Ако мога да съм ти от помощ по някакъв начин, 
моля, не се колебай да ми кажеш. 

Илона: Идеята да оставиш нещата да улегнат е добра. Доколкото виждам, промяната вече 
се е случила, просто трябва да я оставиш да се разгърне. Не остава нищо друго, освен да 
се отпуснеш и да забележиш очевидното. Чувствай се свободен да питаш каквото и да е 
или да споделиш, ако имаш нужда. 

Ако се появи усещане, че тъпчеш на място, най-добре е да му обърнеш внимание и да 
работиш с него, а не да го пренебрегваш. 

Том: Вярвам ти, че в реалния живот „азът“ е равностоен на пълна нула. Въпреки това все 
още съществува „усещане“, че всяко преживяване е обвито в целофановата опаковка на 
„аза“. 

Илона: Е, Том, отново ще повторя: не искам да ми вярваш. Моля те да проверяваш 
всичко. Не можеш да стигнеш до свободата чрез голо съгласяване. Трябва да погледнеш 
на практика. 

Виждам, че вече си пуснал котва в реалния свят. Това е страхотно. 

И така, кой/какво преживява реалния свят? Има ли преживяващ? Има ли нужда от 
преживяващ агент, за да има живот? 

Можеш ли да погледнеш дълбоко в реалния свят? Има ли някой, който контролира какво 
се случва? Виждаш ли, че етикетите на ума и представи от рода на „да, това съм аз“ не са 
нищо повече от преминаващи мисли? Виждаш ли, че и те се случват от само себе си? 

Вярно ли е, че няма никой, който упражнява контрол? Вярно ли е, че животът просто тече 
от само себе си? Моля, отговори ми, когато си готов. 

Том: „Аз“ е невидима осигурителна мрежа, която не трябва да се пипа и плътно обвива 
представата ми за „себе си“. Все още продължавам да виждам през нишките на тази 
мрежа. Съзнавам го, но не усещам дистанцирането, отпускането на вкопчването, което 
очаквам да съпътства истинското приемане на този очевиден факт. 

Все още работя по въпроса. Донякъде усещам промяна, благодарение на която 
ежедневната рутина е изгубила част от своята значимост. Вече не ми причинява толкова  
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мъка. Опитвам се да разбера дали това е промяна в гледната точка или просто изпитвам 
облекчение след няколко силно напрегнати седмици. 

Илона: Хахаха! „Аз“ е осигурителна мрежа... хмм... не! Страхът, обгръщащ „аза“ е тази 
мрежа. Това е страх от разкриване на заблудата. „Аз“ не е истинско, но ти през целия си 
живот си бил сигурен в обратното. Така че погледни го от този ъгъл и виж какво е най-
лошото, което може да се случи, ако „азът“ бъде разобличен като лъжа. Той е лъжа. 

Промяната се случва; тя не е мигновена, а е процес във времето, продължаващ с дни. 
Забележи това. 

Том: Благодаря, разбрах. Вярвам, че тече промяна. Работя върху нея и ще я разгледам 
отново по-задълбочено възможно най-скоро. После ще ти пиша какво съм видял. 

п.с. Докато съзерцавах и гледах, се опитах да видя „страха“, „объркването“ и мъглявите 
представи, които прикриват „аза“ като с камуфлаж. Досега не е имало събитие, което 
може да се определи като внезапен пробив към яснота или разпадане на понятието „аз“. 

Илона: Изясни какви са тези „мъгляви идеи“. Идентифицирай страха. Той е усещане в 
тялото. Какво защитава страхът? Отговори какво би изгубил, ако беше вярно, че изобщо 
няма „аз“? Погледни по-дълбоко и ми пиши, когато си готов. 

Том: Точно преди лягане снощи направих последното, което ми писа, и си казах, че 
искам да продължа изследването, докато спя. Събудих се към 3 часа през нощта и имах 
интересен сън. Аз (и някои други в съня) носехме тави с торти. На моята торта бе 
изписано името ми. Тя представляваше моето „аз“. В съня имах много ясно знание, че 
„аз“ е просто етикет, който не обозначава нищо. 

Осъзнавам, че не това е начинът човек да „изследва“. Въпреки това сънят бе 
впечатляващ и вярвам, че е резултат от по-дълбока интернализация на това разбиране. Аз 
съм доста земен човек и не приписвам прекомерно значение на буквалните аспекти на 
сънищата, но когато се събудих, „знанието“ беше осезаемо . Най-важният извод за мен е, 
че това „търсене“ се е вградило в мисловния ми поток. 

Успоредно със сънищата, продължавам да гледам „аза“ и чувствата, които това 
изследване поражда. Чувствам, че съм „пуснал нещо“ през последните няколко дни. 
Нещата са по-леки, по-гладки, не толкова ръбати. Житейските перипетии изглеждат 
интересни, без „аз“ да се чувствам засмукан и контролиран от тях. 

Илона: Уау. Това е първото освобождение чрез сън. Хубаво. Страхотен сън. 

Виж как умът сам разплита объркването. Няма определен начин, по който „трябва“ да 
стават нещата. Те стават по начина, който е най-добър за теб. И ако това знание дойде 
чрез сън, значи това е твоят път. 

Прекрасно! И така, „аз“ е етикет. Какво представлява „азът“, който наблюдава „аза, 
когато си буден“? Може ли „азът“ да гледа, ако е само етикет? Или гледането се случва 
от само себе си? Вече си много близо… 

Том: Съгласен съм, че нещо се случва. Изглежда, че има повече дистанция между 
преживяването и усещането за „аз“. 
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Не знам дали изразих адекватно чувството си в съня, че „това вече беше моето 
състояние“ и че „тавата за торта“, в която беше „азът“, бе пълна с остатъци, които още 
не можеха да бъдат пуснати. Но основното усещане беше, че знанието е налице и то е 
преживяването. 

„Аз“ определено е етикет. Все още не мога да почувствам дълбоко и естествено 
концепцията, че всичко, което се случва, се случва от само себе си. Разбирам я, но все 
още ме мъчи махмурлукът от над 50 години вяра в лъжата, макар и определено 
отслабнал. 

Илона: Думата „махмурлук“ ме разсмя. ХАХА. Да, може и така да се определи. 

Можеш ли да погледнеш Том отново и да видиш какво ще откриеш сега. Какво е Том? Как 
функционира той? Има ли шофьор вътре в тялото? 

Том: Не, няма шофьор. Има само шофиране. 

Илона: Поговори повече за това, моля. Какво е Том? 

Том: В момента тялото работи, така че отделя ограничено внимание на въпроса. Въпреки 
това: 

Том е някак по-прозрачен от преди. По-маловажен. Все пак до известна степен изглежда, 
че той преживява нещата, въпреки че ясно видях и вече е очевидно, че това не може да е 
така. Вчера, докато се опитвах да навляза в чувствата на страх и вкопченост в 
представата за „аз“, те бяха едва доловими, виждах ги трудно. 

Имаше признаци на латентно желание „да бъда възприеман като „морален човек“ в някои 
ситуации със стар психически багаж. Това прозрение ме накара да се разсмея, когато 
видях как все още се ровя в теми отпреди десетилетия, продължавам да упорствам, че са 
„мои“, и съм вкопчен в някаква вероятна бъдеща преценка за тях. По-късно ще ти пиша 
още нещо за съня. 

Илона: Това е. Ти приключи. Виждам, че си готов! Добре дошъл в потока! Благодаря ти 
много, че погледна. За мен беше удоволствие да ти помогна. 

Отсега нататък започва освобождението и всички вярвания ще се срутят. Ще падат едно 
след друго като домино. Ключът е да проверяваш всичко, да го признаваш и да го 
пускаш. Когато се навдигнат чувства и усетиш, че нещо не е наред, винаги поглеждай 
навътре. Има нещо, което иска да се задържи, особено важните убеждения, които са 
близки до сърцето. 

Е, в това пътуване няма шофьор, така че Том може да се отпусне и да се наслади! Радвам 
се за теб. 

Един последен въпрос – кое бе решаващото, което ти просветна, какво ти даде последния 
тласък? 

Том: От моя страна все още не бих казал, че съм приключил, но не изпитвам нетърпение 
в това отношение. Може би причината е в изказа или неточността, присъща на 
комуникативните концепции, но още не споделям твоята увереност. Както и преди, ще 
послушам съвета ти, ще наблюдавам и ще пускам. 
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В отговор на последния ти въпрос: сънят беше много убедителен, имах много силно 
чувство и знание, че съм СХВАНАЛ посланието. Все пак ще продължа да проверявам 
реалността. 

От време на време ще ти пиша, за да те информирам за моя напредък. 

Благодаря ти за напътствията и мъдростта! Ясно личи колко силно желаеш да помагаш на 
другите. То е изключително ценно. 

Илона: Знам, че все още има неща за отработване. Много хора приемат, че единственият 
отличителен белег на освобождението е пълният мир. Подобна представа за 
освобождението е карикатурна. То е просто реалистично виждане на действителността, 
на непрекъснатия, безпричинен поток на живота. А ти вече прекрачи тази разделителна 
линия. 

Ще ти е от полза да поглеждаш какво е съмнението и какво се крие зад него; проверявай 
там! Пиши ми, докато нещата се изяснят напълно. 

Да, ще е нужно известно време, докато виждането се задълбочи и всички вярвания бъдат 
проверени и пуснати. За мен е важно да знам единствено дали си го видял ясно, или не. 
Имало ли е някога „теб“? 

Том: Не, никога не е имало „мен“. Сънищата ми ясно сочеха към дълбоко осъзнаване за 
отсъствието на „аз“. Знанието се интернализира и навиците избледняват. 

Медитацията тази сутрин беше до голяма степен посветена на присъствие с всички 
възникващи явления, с фокус върху това, че нещата възникват и отминават в момента. 
Нямаше никакво „аз“, никакво „мен“, извън процеса на етикетиране... всички звуци 
просто присъстваха, без да изискват посредничеството на „аза“, за да бъдат възприети. 

Все още са нужни съзнателни усилия, но всеки път става по-лесно. Тълкувам това като 
признак, че „азът“ се маха от пътя. Става все по-лесно да приемам неегоистичния 
възглед, че тези мисли, както и посоката или тенденцията към осъзнаване на 
несъществуването на „аз“, изникват от някакви недра отвъд „мен“, без да е нужен „аз“. 
Така че се опитвам да държа „себе си“ извън пътя. Благодаря. 

Илона: Страхотно, Том, това е. Наистина. И свободата не започва с абсолютния мир - 
започва с истината. Това е само началото, само портата. Но да, споделеното означава, че 
сега си освободен. Постоянната промяна всъщност е новото ти виждане. Премина 
портата. 

Това, което описваш, може да се сравни с махмурлук след осъзнаването. Нужно е 
известно време, за да освободиш всичко, което увисва, защото няма център, към който да 
се прикрепи. 

Радвам се за теб. Наистина. Изпълваш сърцето ми с огромна признателност. 

Благодаря ти. 

Мога ли да използвам разговора ни за моя блог? Той много помага на хората. Улеснява 
собственото им виждане. Прекрасно е, когато покриваме темата от много ъгли, а твоето 
изживяване е ценно, тъй като показва как може човек да прогледне и чрез сън! Много 
силен разговор. 
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Том: Разбира се, че можеш да споделиш разговора ни в блога. Странно е, че сънят изигра 
роля в процеса, тъй като досега сънищата не са имали подобно значение в живота ми. 
Както и преди, гледам на осъзнаванията си до този момент само като стъпки. Интересен 
ми е начинът, по който се развива всичко. Наблюдението на реакциите в стресови 
ситуации винаги е много добра отправна точка за измерване на реалния ми напредък. 
Към този момент нещата изглеждат далеч по-малко емоционални, но все още не е имало 
истински трудни тестове. 

Знам, че все още съм способен на гняв и други страсти и това ми дава да разбера, че 
продължавам да съм обвързан със страданието. От началото на този процес обаче има 
много по-малко вкпочване и реакции в щекотливи ситуации. Медитирам значително по-
дълбоко и по-ясно и усещам, че процесът тече приятно и както трябва. 

Благодаря ти отново за помощта и насоките. Не се изненадвай, ако от време на време ти 
изпращам по някой разказ какво се случва с мен. Всичко хубаво. 

Илона: Добре дошъл си, Том. Може да ми пишеш по всяко време. Обичам да получавам 
вести от освободените си приятели. 

Ларс 

Ларс е професионален художник от Холандия, който борави със светлината 
изключително добре. Видях произведенията му в интернет и му писах, само за да му 
кажа колко ги оценявам. Тогава той изненадващо отговори, че чете моя блог и би 
искал да го напътствам. Търсеше просветление и имаше гуру. Свързахме се точно 
преди ритрийта, който беше планирал, и... е, ще видите. След като пусна 
последната частица от илюзията, в него се отприщи творческа вълна и той създаде 
много нови творби. Те са безпрецедентно красиви. – Е.Н. 

Ларс: Здравей, Елена. 

Търсенето е в последните си месеци и тече много интензивно. 

Изглежда толкова ясно, че никъде не мога да открия себе си/Ларс... ала въпреки това 
усещам наличието на сляпо петно: изниква мисълта, че трябва да мина през някаква 
врата, за да осъществя промяната. Тогава си казвам: няма как да стане, това са моите 
проекции в бъдещето! 

Затова предполагам, че е налице рационално разбиране, но все пак има и моменти на 
отсъствие на „аза“. След това се появява мисълта: „Къде бях аз?“ 

Освен това имам усещането, че прекалено концептуализирам подхода на адвайта; мисля 
твърде много. 

Когато рисувам или свиря, няма „аз“, но той трябва да отсъства и във всички останали 
дейности. 

Можеш ли да ми помогнеш, Елена? Моля, питай ме всичко, което поискаш да разбереш! Аз 
съм онлайн всеки ден, с изключение на 25-28 август, когато ще бъда на ритрийт. 
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Елена: Видял си, че азът не съществува, когато рисуваш или свириш. Тези дейности са 
просто движение - вибрационното движение на творението. Какво значение има 
конкретната форма, която приема движението? 

Сега трябва да покажеш това практическо осъзнаване на ума. Когато рисуваш, изпадаш в 
състояние, в което азът отсъства, и нямаш представа как става това, а умът не 
регистрира случващото се. Отличителна характеристика на отсъствието на аза е 
отсъствието и на мислене – налице е просто поток. 

Това, което трябва да направиш, е да насочиш ума към случващото се. Как? Като сравниш 
действителното с въображаемото. Това няма нищо общо с отсъствието на „аза“. Така че 
трябва да погледнеш действителността така, сякаш току-що си се родил, с чист поглед. 
Има ли бебето „аз“, когато отвори очи и започне да търси гърдите на майка си? Или има 
усещания и чувство на глад, след което тялото започва да се движи? 

Когато почувстваш вдъхновение и се задвижиш, за да вземеш четката, а след това станеш 
самата четка или песен, има ли мениджър на това движение в Сътворението? Погледни в 
тази посока - виж дали Животът изисква субект, който да извършва действията, или 
действията са движения в съзнанието/творението. 

Виж, че „аз“ е само мисъл, която идва след преживяването и действието, сграбчва ги и 
създава техен титуляр, въображаем притежател - „аз“ дишам. „Аз“ ли дишам? Когато 
спиш, „ти“ ли дишаш или дишането просто се случва? 

Животът придобива форма на дишане. 

Животът придобива форма на рисуване. 

Животът придобива форми, случва се като музика, свирене, телесност, сетивно 
възприятие, усещане, мислене... 

Няма съществителни, а само глаголи.  5

Погледни и виж. Вгледай се внимателно какво всъщност се случва. 

Ларс: Когато започна да рисувам или да правя нещо друго, никога не знам какво ще 
стане. Осъзнаването, че щом се събудя, светът започва в МЕН, е невероятно! Наистина 
мисълта сътворява фалшивото мен/аз, което ме прави способен да кажа: „Аз съм буден и 
днес е събота“.  

Относно това, което казваш за отворените очи - ДА! Чувствам се така, сякаш всеки път 
виждам света наново. Всяка сутрин отивам на работа (грижа се за хора в хоспис, където 
те идват да умрат, най-вече поради ракови заболявания), гледам и всичко е различно - 
цветовете, хората, всичко! 

 В българския превод – отглаголни съществителни. – Б.пр. 5
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И тогава идва мисълта: всичко това, всички тези хора, които ходят, возят се на 
мотоциклети, коли или метро, са едно съзнание, ако погледнем отвъд илюзията за 
отделни същества. Виждам го много ясно! 

Има ли мениджър на движението на творението? Винаги съм мислил, че е имало, но тези 
дни съм на път да кажа, че няма. Това променя цялата ми представа за художника и 
неговото вдъхновение! Хаха, вярвал съм в пълни глупости! 

Не, няма мениджър. Ако ме попиташ защо започнах да рисувам през 2003 г., няма да мога 
да отговоря. Занимавах се с японски купички за чай и усетих импулс да нарисувам 
няколко неща – нищо повече, сериозно ти казвам. На следващата година спрях да работя 
(работех на пълен работен ден като продавач в магазин) и започнах да следвам в 
Художествената академия. 

Всичко това просто се случва. Намерих една галерия, а сега и втора. Нещата се стекоха 
така; няма „аз“, който да контролира каквото и да било! 

Тъй че ще погледна внимателно и ще пиша какво съм видял! Благодаря ти за разговора, 
Елена! 

Елена: Не гледай живота по принцип; погледни личното си пряко изживяване. 

Ларс: Здравей, Елена. 

Прякото преживяване е това, което никога не спира. Мога да говоря за живота по 
принцип, но без „мен“. Мисля, че всичко е пряко преживяване, защото има тяло на име 
Ларс и той може да общува с друго тяло на име Елена. Това е моят непосредствен опит. 

Съществува представа за теб и за мен, но ние сме едно. Именно заради това ти се свърза 
с мен, а аз работя с теб. Това се случва в непосредствения момент; за мен това е пряко 
преживяване. 

Но може би имаш предвид нещо друго. Би ли ми дала още насоки за това пряко 
преживяване? 

Светът вече не ми изглежда същият, но той никога не се е променял. Когато се замисля 
за концепцията, наречена „Ларс“ (порасналото момче на 37 години) ме избива на смях. 
Той е герой на сцената на шекспирова пиеса. Все повече и повече осъзнавам: АЗ СЪМ. 
Това не е персонаж, не е „мен“. 

Непосредственото и пряко изживяване? Уверявам те, че може да ме попиташ всичко, 
което искаш да знаеш. 

Осъзнаването/просветлението изглежда е последната концепция, последната его 
проекция, Свещеният Граал. Но! ... Животът не живее ли от само себе си? Елена, мога да 
отида при още един гуру, сатсанг, да прочета още една книга, да медитирам - но така не 
се е ли отдалечавам от самия живот? 

Това тяло... да, то диша, сърцето бие без усилие, мозъкът работи и независимо от 
всичко, Ларс гледа, за да види, дали деятел, дали има „аз“, който ръководи шоуто? 

Не мога да намеря такъв агент, Елена. Непосредственото преживяване е писането в 
момента: в настоящето е то. Има два пръста, които тракат по клавиатурата: „Сега се  
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появява мисълта: какво е отвъд това? Промяната? Окончателното осъзнаване?“ Нали 
знаеш историята за бара, в който виси надпис: „Безплатна бира ще има утре!“ 

Елена, има ли нещо, което мога да направя? Така че да, ако гледам прякото изживяване, 
в момента виждам следното: пръстите пишат тези думи, мислите възникват, после 
изчезват, масата е осветена... 

Тялото ми започва да се отпуска, аз съм в нещо като незнание, Ларс е измислица. Значи 
това, благодарение на което е възможно съществуването на Ларс, теб и всички останали 
хора, трябва да е реално? 

И докато работя с теб, не чета адвайта и не влизам във Фейсбук или някакви форуми. 
Единственото, което правя, е да наблюдавам директното изживяване! 

Елена: Ти съществувал ли си някога? 

Ларс: НЕ. Имаше едно тяло, родено през 1974 г. Родителите му го наричаха Ларс. 
Въпреки че ако се обърна към прякото преживяване, съзнавам и виждам, че има нещо, 
което движи тялото. То не е Ларс. То не е „аз“. 

В момента изпитвам освобождение от една представа, която продължавах да тая дълго 
време. Мислех, че трябва да отида някъде, за да открия последната стъпка към 
просветлението. Тя можеше да е например предстоящия ми ритрийт, или някой гуру, 
който казва да гледаме, докато не видим. Естествено, хората правят това с добри 
намерения, но то винаги ги отдалечава от истината. Въпросът ти за непосредственото 
преживяване бе толкова в унисон с усещането, че вече ми е дошло до гуша да търся! 

Съществувал ли съм някога? Мислех, че съм съществувал, но мисълта е мисъл, Ларс е 
мисъл. Реално е тялото, животът, това, което ни кара да действаме в момента. Персоните 
не са реални; те са фантасмагория. 

Така че, гледането на света, разговорът с моите приятелите, мисленето за бившата ми 
приятелка, занимаваща се с изкуства: всичко бива извършвано без да има някой, който да 
го прави. 

Какъв безумно див парадокс, все едно отново съм бебе, всичко лъха на свежест. 
Удивително е, че на някакво ниво винаги съм знаел това, но изразходвах неимоверна 
умствена енергия, за да поддържам илюзията, че съм персоната Ларс. 

Сега тя отпада. На нейно място остава свежест, красота и жизненост! 

Елена, нали това е прозрението? 

Елена: Какво очакваш да почувстваш? Какво трябва да стане? Какво трябва да се промени? 

Погледни честно и си задай въпроса. Попитай. Разбери. Знаеш отговора. Просто никога не 
си си задавал въпроса.  

Тъй че не питай мен, просто си задай тези въпроси и намери отговорите в себе си. Бъди 
абсолютно честен. Представи си, че трябва да ми дадеш единствено 100% верни отговори, 
в противен случай вече никога няма да можеш да рисуваш и да свириш - такъв тип 
честност имам предвид. Няма да се задоволя с нищо по-малко. 
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Ларс: Да, Елена, ще си задам въпросите и по-късно ще ти пиша отново. Трябва известно 
време да ги преживям напълно честно! 

Елена: Добре, човече, върни се, когато установиш нещо. 

Ларс: Очаквам след просветлението да изпитвам блаженство и да бъда различен. Но в 
момента се чувствам идеално и виждам, че не може да има каквото и да е друго, освен 
това. Аз не съм персона. Аз съм самият живот, вече ми е напълно ясно! 

Благодаря ти. Прекрасна си, задето вършиш тази работа. 

Елена: Да, животът винаги е текъл без „аз“, така че сега просто продължава да си тече. 
Блаженството идва не от липсата на проблеми, а от оценяването на това, което присъства 
в момента. Ако човек наистина види, че „аз“ е само етикет за преживяването, всяко 
преживяване става достойно да бъде ценено. Блаженството е в самото оценяване. 

Психологическата обусловеност ще започне да отпада, защото няма за какво да се 
захване - няма „аз“, което да се стреми да отбранява. 

Ларс: В момента стигнах там, където винаги съм бил, но това ми отне няколко години. 
Всъщност не се изразих правилно: всъщност не съм бил никъде другаде. Винаги съм бил 
осъзнатост/съзнание, преживяващо живота, без наличието на персона в мен. От известно 
време вече знаех това, но се появи мисълта, че имам нужда от признание от някой учител 
или от теб! Работата с теб бе последният ориентир за мен: знам това, защото АЗ СЪМ 
това! Никой не може да ми го каже, защото няма никой! Резервирал съм си място на 
ритрийта, за да отида, но вече не знам дали ще го направя. Не мога да кажа нищо за 
бъдещето. Не знам! 

Представите ми за блаженство и просветление изчезнаха, изпариха се. Оценяването на 
живота е нещо непосредствено, то е СЕГА! 

ЕТО, ТОВА Е, ТОВА Е! 

Когато някой гуру ми говори за просветлението, за правилните въпроси, бхакти и всички 
подобни неща, аз си казвам: кой съществува, че да получи просветление? Ако не 
съществува никой, за какво изобщо е цялото това просветление? 

Фактът, че съм осъзнал, че няма „аз“, не означава да се държа странно, студено и да не 
проявявам съчувствие. Не, просто трябва да бъда такъв, какъвто съм, да си върша 
работата, да говоря с хората, да се наслаждавам на живота. Животът се изразява чрез 
състрадание и любов, но понякога и чрез война, омраза и гняв... да, така е. Може би 
хората си мислят, че има начин да са в постоянно блаженство? Няма как да стане, има и 
тъга, разочарование и всички тези неща, но без „аза“ те преминават като облаци. И 
добрите, и лошите неща не са нищо повече от преминаващи облаци! 

И така, какво да правим с всички тези книги за адвайта? Да ги дадем на други, които все 
още имат нужда да четат! Наистина повече не ми се четат книги от хора, които ми казват 
какво знаят! Вместо това мога да прочета биографията на Шопен или Лусиан Фройд. Мога 
и да разгледам някой комикс, или изобщо да не чета нищо известно време! 

Красивото в това е, че по някакъв начин ти и аз (разбира се, „ти“ и „аз“ са просто 
езикови изрази) се намерихме и за нула време свършихме тази работа. Разговорът ни бе 
последният указател, последният случай, в който „се нуждая“ да помоля за помощ. 
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Има само ЕДИН, никога не е било по-различно! 

Е, как съм в момента? 

Чувствам се като новороден - свеж и малко неспокоен, но пък съм това, което винаги съм 
бил. Тук става въпрос за развенчаване на илюзия, а не за получаване на нова духовна 
информация! 

Трябва да кажа на моя гуру, че вече нямам въпроси. Вече не съм търсещ човек, това е 
едновременно напълно откачено и супер нормално! Причината, поради която започнах да 
търся, бе убеждението, че има какво да намеря. При положение, че съм осъзнал, че няма 
„аз“, няма кой да получи просветление. Като виждам това, всички въпроси се изпаряват. 
И какво остава? Остава самият живот, Ларс е част от живота, Ларс е живот, животът 
продължава да си тече сам и без усилия, картините ще бъдат рисувани и всичко останало 
ще продължи да се случва. 

Така се чувствам в момента, Елена! 

Прекрасна си такава, каквато си! 

Елена: Леле! Идеално. Продължи да го описваш, можеш да го направиш с думи. 

Ларс: Голотата, свежестта на всеки момент, отсъствието на „аз“, мислите идват, няма 
проблем, случват се фини промени, хората ме гледат, непознати ми се усмихват, тялото 
ми се отпуска, чувствам се като новородено и въпреки това всичко си е както преди, без 
залпове и фойерверки, просто съм тук! 

Виждам, че има само един! 

О, и нещо последно: днес се обадих на „моя“ „гуру“ и му казах, че „нямам повече 
въпроси“. Той отвърна: „Добре, това е добре...“ При това положение май не е нужно да 
ходя на ритрийт! Никога не съм си представял, че това ще ми се случи днес! 

Чанди 

Чанди имаше трудности с концентрацията. Въпреки че бе силно решена да погледне, 
нещо все я разсейваше. Умът я отвличаше по всевъзможни начини, за да не разбере 
какво всъщност се случва. Преломният момент настъпи, когато започна да 
проследява тези разсейващи фактори и откри техния източник. Моментът, в който 
го видя, бе изключително красив. - И.Ц. 

Чанди: Здравей, Илона. 

Честно и сериозно обмислих възможността наистина да няма „аз“. Опитах се да я 
погледна от различни ъгли, да видя кога реагирам на другите хора и след това да разбера 
КОЙ реагира. В основни линии в резултат установявам, че не мога да открия никой, който 
се нарича Чанди. 

Когато в съзнанието ми няма мисли или погледна, за да видя каква е „твърдата същност“ 
на Чанди, не намирам нищо. Обикновено „Чанди“ е мисъл, която претендира за всяка 
емоция или мисъл, като за „моя“. Но, Илона, това става постфактум. Реагирам в  
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момента, уловена от илюзията за „аз“ и емоциите, и след това осъзнавам, че „аз“ 
всъщност не съм била там. „Аз“ е просто една от всички мисли. 

Сега гледам отговорностите и кому принадлежат. Това ме паникьосва. Какво да правя? 
Има милион неща, които „аз“ трябва да свърша за моите деца, баща, работа и т.н., и т.н. 
Ако „аз“ не упражнявам контрол, тогава какво? Кой ще направи всичко това? Не мога да го 
пусна! 

Илона: Всичко е наред, Чанди, процесът започна. 

Животът се случва от само себе си, няма отделно обособен извършител на делата и 
отделен човек, който да се грижи нещата да се случват. Това е самият живот. Така че не 
се притеснявай, нищо няма да се промени, когато видиш, че „азът“ не е реален. Твоите 
деца, баща и т.н. ще бъдат обгрижени. Те вече са обгрижвани, само дето заради една 
мисъл в главата изглежда, сякаш ти правиш всички тези неща. 

Всъщност няма никой. И не е нужно да има някой, за да има любов, грижи или действие. 
Представата, че съществува агент, който върши нещата, е един от всички страхове. 
Погледни зад него. 

Никой не упражнява централизиран контрол върху това, което се случва, тъй като то 
просто се случва от само себе си. Няма „ти“, който да влияе на живота, няма нужда от 
мениджър. 

Реакциите се случват по същия начин, по който когато те засърби, се почесваш. Забележи 
това. Една история се разиграва на сцената на живота. Героинята Чанди реагира по 
специфичен начин на определени стимули. Нека не се въвличаме в историята сега. 
Просто погледни по-дълбоко: 

В действителността няма никакво „аз“. 

Забележи как всичко вече се случва от само себе си. Забележи, че ВЕЧЕ го виждаш, 
просто мислите, които възникват и си отиват, твърдят обратното. Не вярвай на мислите. 

Забележи какво се случва около теб в неговата цялост. Запиши какво виждаш. 

Чанди: Да, да, виждам това, виждам как умът/мислите следват модел с реакции. Едни и 
същи неща предизвикат едни и същи реакции, може би това се обуславя през годините, 
но както казваш, няма да се въвличам в историите. Въпросът е да не вярвам на мислите. 
Но те имат голяма сила. Добре. 

Трудно ми е да повярвам, че нещата ще се случват без „аз“. Въпреки че знам, че ще се 
случват, страхът упорства. Опитвам се да погледна по-дълбоко. Наистина в момента не 
мога да надскоча това. Съсредоточавам се. Добре, ако аз не съм тази, която, да речем, 
обича децата си, ако ме няма мен, тогава къде се случва обичането? Защо усещам 
толкова лично любовта? Ще продължа ли да я чувствам? Глупаво ли е да разсъждавам по 
този начин? 

Илона: Това се случва в действителността. Любовта е част от потока на нещата. Може би 
основната част - тя е истинска. Но това не се случва на „теб“ и не идва от „теб“. 
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Трудно е човек да повярва, че нещата ще се случват без него. Това се дължи на 
психологическата обусловеност, на една презумпция, която не е била поставена под 
въпрос. Всичко и без това се случва, без да управляваш или правиш каквото и да било. 

Изобщо няма извършител. Изобщо няма мислител. Забележи сега - появява се мисъл, 
пръстите започват да пишат; всичко това се случва от само себе си. 

Погледни самия страх. Какво защитава той? Приближи се до него - не се притеснявай, 
това е просто страх. Погледни го с уважение – той си върши работата идеално. Виждаш 
ли? 

Чанди: Страхът ме кара да се чувствам зле! И да, върши си работата добре. Той защитава 
илюзорната Чанди, за да не бъде разобличена; Чанди, която от своя страна уж защитава 
хората, които обича и се грижи за тях. Всъщност това е доста смешно, но е трудно да го 
пуснеш. Помощ, Илона. Накъде да продължа оттук? 

Илона: Не е нужно да се стресираш за това, не се притеснявай. И така, страхът е там, за 
да защити илюзията за отделен „аз“, за нещо, което „дирижира“ шоуто. Погледни го, без 
да се опитваш да го променяш. Поклони му се, задето толкова добре си върши работата. 
После виж какво се случва. Можеш ли просто да оставиш страха, да му позволиш да 
присъства? 

Чанди: Илона, мисля, че трябва да поседя с това известно време. Става ли да ти пиша по-
късно? Прекрасно е, че отделяш време/усилия за това. 

Не бих могла да ти благодаря достатъчно. Също така искам да ти кажа, че в момента се 
чувствам много чувствителна... към шумове, емоции и всичко... 

Илона: Обичам да помагам на хората да видят това просто нещо. Пиши ми, когато се 
почувстваш добре, ще продължавам да те напътствам, докато свършиш. Кажи, когато се 
помириш със страха. 

Чанди: Илона, изгубих си концентрацията. Имах изключително стресиращ ден и просто не 
можех да се фокусирам вътрешно. Но не се отказвам. Ще погледна страха, просто имам 
нужда от повече време. 

Това добре ли е? Няма да се отказвам. Утре планирам да отида за кратко в планината. 
Дано там да е по-спокойно. Знам, че животът е навсякъде, но понякога човек се нуждае 
от малко външно спокойствие, за да може да погледне навътре, нали? 

Можем ли да продължим да разговаряме? Благодаря. 

Илона, в живота ми винаги се случват толкова много неща, че е трудно да седна,  да се 
съсредоточа и да пиша. Предполагам, че с всички е така. Но аз полагам усилия и в мен 
както винаги гори желание за истината. 

Илона: Продължавай да гледаш! Какво обозначава думата „аз“? Можеш ли да откриеш 
нещо, към което тя сочи в реалния живот? 

Чанди: Като се замисля, не мога. Но защо все още се въвличам емоционално в „аза“, в 
мислите и емоциите? Как може човек да разбира нещо концептуално, а на практика - не? 
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Илона: Емоциите просто се случват. Чувствата възникват в реакция на ситуации, но кой е 
този, който чувства? Чувствата идват и си отиват, мислите - също. Функцията на ума е 
просто да обозначава самото преживяване.  

Чанди: Тогава какво да правя? Да продължавам да не вярвам на мисълта, която прави 
това? 

Илона: Не, да видиш истината. Ако искаш използвай мислите за целта. Кажи ми откъде 
идват те? Можеш ли да ги контролираш?  

Чанди: Не, не мога да ги контролирам, те се появяват, независимо дали искам, или не. 

Илона: Каква е мисълта „аз“? За какво се отнася? Мисълта „аз мисля“ е просто мисъл, 
също като „аз не мисля“. 

Чанди: Хм. Да. 

Илона: Виждаш ли? Сега погледни следните мисли: „Изобщо няма отделен „аз“. „Аз съм 
отделен Аз“. 

Дали едната означава нещо повече от другата? 

Чанди: Започнах да цикля, Илона. Не знам дали проблемът е в главата ми, дали идва от 
някаква мисъл или просто не знам накъде да продължа. Сигурно вече се умори от мен. 
Това, което се случва, е, че не мога да "поддържам" отсъствието на “аз”. 

Животът продължава да ме засмуква в усещането, че съм именно този „аз“. Когато съм 
отпусната и спокойна, не откривам „аза“. Но е много трудно да се отпусна с децата и 
всички останали ангажименти. Ти имаш ли деца? 

Илона: Разбира се, че не можеш да поддържаш „отсъствието на аз“. Това не е верую, в 
което да се самоубеждаваш и поддържаш. Не е и упражнение, което да те научи да 
бъдеш щастлива. То е ясно виждане, което разгражда илюзията и тогава не остава нищо 
за поддържане. След като човек види, естествено се отпуска. Необходимо е време да се 
приспособи, но животът става все по-малко стресиращ, докато настъпва момент, в който 
нищо не провокира нерви. 

Но всичко това е без значение в момента. Ще се убедиш сама. Засега просто ми отговори 
на следния въпрос: откъде идват мислите? Какво движи тялото? То има ли нужда от 
мениджър? 

Нямам деца, само котка. Добре, когато погледнеш едно бебе, можеш ли да видиш в него 
„аз“? 

Просто отговори на тези въпроси напълно честно. Очаквам отговора ти. 

Чанди: Какво да направя, като психологическата обусловеност е толкова дълбока... 
Изглежда „погрешно“ да вярвам, че не може да има душа, която движи тялото и ума. 
Идеята за отделна душа е много важна в исляма. 

И да, когато се опитам да проследя мислите, те просто се появяват, без „аз“ да ги 
контролирам. Но това става, когато се фокусирам активно. 
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Благодарение на това, което ми каза последния път, мога да видя как реакциите просто 
възникват, без да ги контролирам лично. Те са като компютърна програма! 

Илона: Чанди, нищо от това, за което говорим, не влиза в противоречие с исляма. Тук не 
търсим нова вяра, просто искаме да видим истината. Въпросът не е, че „няма душа“ - 
може и да има. Въпросът е, че не я притежаваш. Няма „ти“, която да я притежава. 
Всъщност именно това суфите наричат Fana’a - краят на „себе си“. 

Сега погледни и виж: кой/какво се фокусира? Има ли нещо, което извършва 
фокусирането, или то се случва без усилия от само себе си? 

Има ли някой, който насочва фокусирането? Или то просто се случва? 

Чанди: Дали това наподобява начина, по който текат телесните процеси (без ние да ги 
управляваме): обновяване на клетките, смилане на храната, дишане? И също така 
виждането, мисленето, правенето, просто си се случват, без някой да ги управлява? 
Въпросът ти за фокусирането ме накара да осъзная, че то се случва без усилие. 

Толкова съм свикнала да твърдя, че аз го управлявам, че навикът се активира много 
бързо. Но да, всъщност режисьор няма. 

Илона: Да! Гледаш право в целта. Сега виж дали можеш да навлезеш по-дълбоко. Какво е 
„азът“? 

Чанди: Да, Илона! Виждам! 

Извинявай, сигурно съм спала, когато си ми писала, тъй като съм в Пакистан. Не съм 
сигурна къде се намираш ти. Тук е неделя следобед. 

Чудесно е. Това, което виждам за „аза“, е, че е като операционна система на компютър 
(нещо като Windows) и тъй като го срещаме навсякъде, го приемаме за своя идентичност. 
Ала той е просто сбор от мисли, емоции и т.н. Не е нужно да вярваме, че те 
представляват нашето „аз“. То е там, за да крепи образа на героя от историята. Ала щом 
видим какво представлява всъщност, пак можем да го използваме, без да е нужно да се 
идентифицираме с него. 

Радвам се, че виждам това и се надявам да виждам правилно, а не да се 
„самоубеждавам“ в нещо чуто или прочетено. Но да, съществува ли някой, че да може да 
убеждава и да бъде убеден? Наистина няма никой, нали? Еха! 

Светът ми изглежда малко по-различен. Но Илона, какво ще кажеш за огромните 
„промени в съзнанието“ и останалите неща, за които говорят хората? Няма нищо такова. 
Не се чувствам кой знае колко различна, макар че нещо се е променило. Виждам, че 
всичко, включително аз, тече с живота и като живота. Всеки звук, образ, всичко е свято. 

Как сме успели така да се опаковаме с идентичност, че да не виждаме това? 

Илона: Страхотно, Чанди! Да, виждаш го. Можеш ли да напишеш какво се случи? Какво 
точно те накара да видиш? Как стигна дотам? 

Чанди: Хм. Сякаш го знаех, но си мислех, че не го знам. Нещо такова беше. Ти каза някои 
неща, които ме накараха да го осъзная. 
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Като че ли забивах в чувствата и реакциите си и блокирах в тях. Чудех се защо ако няма 
„аз“, реагирам по този начин? Но когато ти ми писа, разбрах, че нещата наистина 
наподобяват компютърна програма. Те просто се случват. Няма нужда да има „аз“, което 
да контролира, да чувства и т.н. 

Помогна ми въпросът „Кой е този, който се фокусира?“. Тогава си помислих: „Трябва да 
се съсредоточа, за да знам, че няма „аз“.“ Така порочният цикъл се прекъсна. Кой се 
фокусира? 

Не трябва ли да чуя тържествен звън камбани или да се случи нещо зрелищно? Ха ха. От 
друга страна, всичко си е донякъде така. Много благодаря, Илона. Но какво ще стане по-
късно, ако идентификацията с „аза“ отново се възобнови? Какво следва? Предстои ли още 
нещо? 

Илона: О, брилянтно! 

Няма фанфари и медали, няма ангелски хор. Илюзията за отделеност просто отпада и 
това е всичко. Всеки очаква нещо голямо, но хей, нищо не трябва да се случва, 
действителността си е такава, каквато е. 

Щом веднъж видиш нещо, повече не може да не го виждаш. Никога няма да престанеш да 
го разпознаваш. 

Това, което следва, е различно за всеки, но се изразява в домино ефект, при който 
съставните части на илюзията постепенно падат. Човек пуска всичко, което е останало, 
придобива все по-голяма яснота, виждането се задълбочава. Засега просто се отпусни и 
позволи на видяното да попие в теб. 

Писането много помага да погледнем към по-тъмни места, за да извадим наяве илюзията. 
Когато имаш време, би ли написала по-дълго описание по темата какво е „азът“ и какво е 
реално? Просто напиши каквото ти идва. 

Още нещо, което наистина помага за придобиване на яснота, е да се работи за 
разпространение на видяното сред другите. Това е една от най-хубавите страни на този 
вид дейност. Когато помагаме на другите да прозрат и разплетат своите възли, 
задълбочаваме собственото си разбиране за истината, а оттам и собствената ни свобода. 

Изпращам ти любов, Чанди, и МНОГО ти благодаря, че погледна. 

Елизабет 

Елизабет бе търсила цял живот, в продължение на десетилетия, и бе изтощена. Тя 
беше толкова ревностна, че първите няколко дни с нея усещах, че тялото ми гори. Тя 
гореше. Аз горях. Но аз поддържах Портата, запазих фокуса върху нея. Не бе 
необходимо нищо повече. Силата, която превежда някои хора през Портата, е 
ревностното им желание за истината. Елизабет има селскостопански животни и 
когато ударихме на камък и не знаех как да продължа с нея, я насочих да погледне 
своите кокошки и да се поучи от тях. Както се казва, неволята е майката на 
изобретателността. Мисля, че ще този разговор може да ви бъде полезен - Е. Н. 
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Елизабет: Здравей, много бих искала да работя с теб, за да преминем през портата! Имаш 
ли възможност да го направим? Молбата ми е искрена и съм готова да разбия тази порта! 
Занимавала съм се 10 години с шаманизъм, 15 години бях в майчинство, 40 години 
„търсих“ и през последните 2 години пусках всичко до кокал, само и само да се добера 
до истината. 

Не се занимавам с духовни практики. Изоставих всичко, което видях, че не е истинско. 
Все още обаче продължавам да усещам „смрадта“ на фалша. Надявам се разбираш какво 
имам предвид. 

Елена: Здравей, Елизабет! Чувствам какъв глад изпитваш. Чудесно. Можем да направим 
това, което искаш. Разкажи ми повече за „смрадта на фалша“. 

Между другото, моята „автобиография“ е подобна на твоята. 8 години следвах пътя на 
Гурджиев, 8 години практикувах випасана, 19 години бях в майчинство. Разбирам те. Хе 
хе. 

Елизабет: О, Елена, благодаря, че пое разговора с мен! Оценявам го. От блога ти 
разбирам, че това изисква директно говорене без заобикалки и финтифлюшки. 

Така. Добре. Ще ти дам малко контекст от моето минало. Знам, че всъщност не става 
въпрос за него, но то може да обясни „смрадта“. Като дете имах чувството, че всички се 
преструват. И си помислих, че грешката е в мен. Цинично, педантично дете... 

Както и да е, израснах, навлязох в шаманизма, мислех, че съм намерила всички 
отговори. Реших, че „смрадта“ идва от хората, които не познават истинските си корени, 
начина, по който работи космосът, такива неща. Но след това един ден бях ужилена. Не 
съм сигурен как точно стана, но се случиха две неща. 

Първо стоях в класната стая (работех като учителка в продължение на 20 години) и 
осъзнах, че всичко е една голяма, дебела лъжа... всичко е безсмислено, сякаш всички се 
преструват. Пропаднах в една бездна от нищо и малко след това спрях да преподавам. 

Изгорих всички мостове към миналото. Преустанових преподаването, прекратих връзката 
си (била съм във всички възможни отклонения, за които човек може да се сети, за да 
открия „истината“) и установих, че нито едно от нещата, в които вярвам, не е вярно. 
Свалих 70 килограма (да, преди бях много дебела) и просто изчезнах от живота си. Мога 
да опиша този период от няколко години само като смърт. Единственото, за което мислех, 
бе, че искам да знам „истината“. 

Не разбирам хората, когато казват, че искат мир, блаженство или каквото и да е 
следствие на просветлението. Аз просто искам да знам истината. 

Знаеш ли, разбрах, че винаги съм искала това. Сега го виждам. И бързо взех решение да 
я разбера, независимо от цената... това е единственото, което си струва да се направи. 
Нямам амбиция за пари, за големи постижения. Просто искам да разбера какво става. 
Тогава, по някое време попаднах на Джед Маккена, след това и на адвайта и си казах, че 
именно това търся. 

Не приемам идеята, че няма „една истина“. Смятам, че има и искам да я намеря, защото 
мисълта за нея постоянно ме човърка. Заради нея губя и приятелите си. Не говоря много,  
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защото имам чувството, че всяка дума е обременена с нечистите игри, присъщи на 
съществуването като човешко същество. 

Когато приятелите ми си говорят за взаимоотношения, какви дрехи харесват, или в кое 
училище искат да ходят децата им, успявам за малко да играя за тях. Но бързо настъпва 
момент, в който не мога да продължа. Така че прекарвам много време със своите 
кокошки, кошери и деца. „Смрадта“, за която говоря, според мен е егото, сценариите, 
които хората са натрупали и изпълняват, и маската, която си слагат. 

Думите излизат и имам чувството, че идват от вярвания, които не са били подложени на 
съмнение. В случай, че това звучи претенциозно-набожно и осъдително (ще приема и 
двата етикета), ще кажа, че го прилагам и към себе си. 

Приятелят ми ми казва, че ме обича. Не му отговарям. Иска ми се да го попитам „Кого 
обичаш? Ти обичаш представата си за мен”. Сякаш около мен се разхождат персони, 
които ми „миришат“. Всяка персона има своя миризма. Но тя не е нищо повече от 
персона - личност без човек. 

Разбираш ли какво имам предвид? Не съм сигурна, че мога да се изразя достатъчно 
добре, защото не съм опитвала преди. Тогава се опитвам да го направя чрез адвайта и 
стигам до убеждението, че умът и тялото ми са илюзорни. След това се опитвам да 
погледна нещата от друга страна и излиза, че тялото и умът са реални, но няма „аз“. 
Накрая отново се оплитам. Единственото, което мога да кажа, че знам със сигурност и не 
съм го приела наготово от друг, е че никой не казва истината - играта продължава и аз 
мога да се доверя на инстинкта си за това. 

Почувствах го през последните няколко години, когато всичко си отиде от мен... всичко, 
което не беше „вярно“, изгоря: духовна практика, професия, връзка, тяло. Ала се 
опитвам да събера останалите парчетата и да открия някакъв смисъл... Хммм... 

Извинявай, сетих се още нещо, което исках да добавя... когато чета книги/сайтове за 
освобождение или просвещение, често забелязвам, че основната идея ми звучи истинно, 
но „екстрите“ около нея сякаш се отклоняват от истината. Тези екстри често са неща, 
свързани с „Бог“ или „Любов“. 

Доколкото мога да почувствам истината, най-важното е да няма „аз“. Без излишни 
финтифлюшки, без екстри, без обещания за след това. Мъча се да намеря подходящите 
думи. Сякаш усещам воня на плъх, напипвам „грешката“, но не мога да я видя ясно. 

Елена: Захвърли екстрите, просто се фокусирай върху проглеждането за илюзията. По-
късно ще разбереш какво ти служи и какво - не. Сега се съсредоточи 100% върху 
гледането. Става ли? 

Елизабет: С радост захвърлям екстрите. 100% фокус - определено съм навита! 

Елена: Прочетох историята ти. Намираш се точно където трябва, Елизабет. Въпросът е да 
останеш съсредоточена върху гледането. Това е съвсем лесно и приятно. Имало е 
момент, в който си взела решение да видиш истината на всяка цена. Преминала си 
етапите, в които хората все още не са сигурни. Сега си точно където трябва. 

Ти си на Портата. Сега погледни и виж. Отдели време наистина да погледнеш. Открий 
отговора - ти ли си тази, която живее живота си? Ти ли си тази, която пристъпва към  
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Портата? Има ли „ти“ в цялата история, която току-що разказа? Къде си „ти“ във всичко 
това? 

Погледни и виж! 

Елизабет: добре... ще погледна. Ще ти пиша как се справям. Просто исках да кажа, че 
задаваш тези въпроси, а на мен ми се иска: да чета „духовни“ книги, да слушам аудио за 
адвайта, да ям, да вися в интернет, да работя, да чистя, да изпращам имейли, да 
подреждам... *всичко друго*, освен да се занимавам с въпросите. И така съм била 
винаги. 

Мисля, че понякога търсещият иска да продължи да търси, само за да бъде зает. Иначе 
защо ще искам да избягвам това, което най-много искам? Ок... засега ще оставя тези 
въпроси. В момента ще се заема да погледна всяко едно от нещата, за които питаш, точно 
сега. Благодаря ти, Елена. 

Елена: Спри всички тези неща, Елизабет, прекрати всякакво разсейване. Просто остави 
всичко за краткия период, в който сме заедно. По-късно можеш да продължиш и да 
правиш каквото си искаш. Сега обаче е нужно само честно гледане, без четене. То е 
достатъчно. 

Защо би искала да избегнеш гледането? 

Ти не искаш да го избегнеш. Няма „ти“. „Искам да го избегна“ е просто представа, която 
виси с претенцията, че идва от някъде. Откъде идва тя? От теб ли? 

Елизабет: Добре... сега съм много уморена, но ето докъде стигнах с въпросите, които ми 
зададе. Малко ме е срам от моите отговори, защото изглеждат много „елементарни“, не 
звучат като „правилни“. Уф. 

Кой живее моя живот? Животът ми се живее от спомени, мозък, емоции, физически 
команди, стари навици (програмиране, програми), страх, оцеляване (психическо и 
физическо планиране), желание (химическо, физическо, емоционално удовлетворение), 
инстинкти. 

Има и много плашещи мисли. В историята на моя живот, която ти разказах, „аз“ е 
поредица от събития, които генерират още повече история. И така, „моят живот“ се 
състои предимно от мисли и физически импулси - тяло и ум. 

Но аз искам там да има „аз“! Нещо специално и различно... уф. Не знаех това. Добре… 
Филтърът, който ми създава усещане за „мен“, е просто сбор от преживявания и 
обусловености. Те представляват уникално съчетание, но не са самостоятелна единица, 
не са „Елизабет“. 

Попита ме за навиците. Не, навиците не са моето „аз“. Те са един от клъстерите от 
реакции, основани на предходни изживявания. Те са смесица от биологически и 
физиологически феномени. Да му се не види! Условните рефлекси на кучето на Павлов.  

Елена: Животът ти се живее от спомени, а какво за мозъка? Кой притежава спомените? 
Кой притежава мозъка? 



78 

Емоциите възникват/отминават - това е съществуването, просто различни негови форми. 
Емоциите са част от реалността. Те просто са. Не са твои. Ти не си част от реалността. 
Няма „ти“. 

Преживяванията и физическите действия също са форми на съществуването. Няма никой, 
който да ги притежава. 

Стари привички (програмиране, програми), страх, оцеляване (психическо и физическо 
планиране), желание (химическо, физическо, емоционално удовлетворение), инстинкти, 
множество страшни мисли – всички те съществуват. Единственото, което не съществува, 
си ти. Провери дали това е вярно. 

Казваш, че искаш вътре да има „аз“? Не, не искаш това. Искаш да запазиш своята 
уникалност. Чуй ме - уникалността не изчезва, тя е вкусът на съществуването. Всеки ум е 
уникален, всяка душа, всяко сърце - но нищо не притежава тези умове, души или сърца. 

Виж, начинът, по който си се вкопчила, се дължи на убеждението ти, че ще загубиш 
нещо. Погледни дали това наистина е така. 

Елизабет: Ааааа. Това много ме развълнува... усещам как нещо се разхлабва, разплита. 
Искам да остана с него, но сега трябва да спя (тук е късно). Много благодаря. Няма да 
изоставя усещането. Добре. Освен това решавам: без книги, без „заета съм“, без 
разсейване. Концентрация. Ще разпечатам това и ще се върна към него утре сутринта, за 
да потърся отговорите. Имам няколко въпроса във връзка с написаното от теб, ако може 
да ти ги задам. Благодаря ти! 

Елена: Ако се събудиш посред нощ, за да отидеш до тоалетната, виж дали и „азът“ се 
събужда или просто пишкаш. Също така, когато се събудиш сутринта, погледни нагоре 
като бебе, преди да се появи мисълта „аз“. Лека нощ. 

Елизабет: Лека нощ, Елена. Ще проверя въпроса с пишкането. 

Елизабет: Здравей, Елена. Поспах малко, но все още съм уморена. Струва ми се, че това 
нещо ме преследва, за да приключа с него. Така че прегледах последните няколко 
въпроса отново тази сутрин и ето моят дълъг отговор. 

Част от написаното е просто „мислене на глас“, но не съм го съкратила, в случай че има 
нещо, което не съм видяла. В някои неща няма логичен смисъл. Ако прочетеш целия ми 
отговор, ще видиш, че част от него е процес на разработка. Така, ти попита „Има ли те 
„теб“, която се срамува? Погледни по-внимателно. Погледни зад усещането ”. Ето какво 
излезе в отговор: не съм достатъчно интелектуална или умна. Това е стара представа за 
себе си. Персоната/азът има силни настройки за вписване в средата, като хамелеон е. 
Страхувам се, че с нашата работа ще извадя наяве начина, по който функционира 
„машината“, и ще се види, че тя е бавна и грозна. 

Поглеждам персоната и виждам, че всичко е програмиране, рефлекси и личностни 
модели. Тя е безкрайна - имам предвид, че ако отрежа част от структурата й, тя пуска 
още повече разклонения на същото място. Вярванията се натрупват и създават още 
повече поведенчески модели/чувства. Всичко е една голяма глупост. Трябва просто да 
оставя тези неща на мира. 
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Дали те принадлежат на „аз“ - на Елизабет? Принадлежат на мозъка или на системата за 
физически/психически стимули, точно като при кучето на Павлов. Възниква „облак“ от 
отговори и след това преминава. Оставям ги на мира. Не трябва да се оставя да ме 
завлекат... доста е объркващо... Има ли *нещо*, което да не се завлича и какво е то? 
Осъзнатост за тях? Значи има не „аз“, а осъзнатост? 

Когато погледна, не виждам реална единица, наречена „Елизабет“. Налице е уникален 
външен вид и уникална психология (модел, програми, рефлекси, обусловеност) и 
уникална физиология, но не и действителна „Елизабет“. Но всички тези уникални 
особености не формират ли уникална единица? Не са ли достатъчни, за да се каже, че 
съществува нещо на име Елизабет, което се различава от всичко друго (уникално като 
снежинката)? Но има ли уникално *съзнание*, което е „аз“? Има ли уникално съзвездие от 
тяло и ум? Но... но... но... зад срама стои просто още ум, който цикли ли цикли, 
безкрайно. Но какво гледа всичко това и го знае? Нещо е в състояние да идентифицира 
видяното. На *кого* говори Елена и му казва да погледне? *Кой* може да наблюдава това? 
Живот = тяло, плюс ум, плюс събития? Ааааа, нещо се отваря. Налице е уникална форма 
на съществуване, но НЕ СЪЩЕСТВУВА Елизабет, КОЯТО ДА УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ. Всяка 
снежинка и стрък трева са уникални, но те не растат сами. Тук обаче има нещо за тяхната 
взаимосвързаност... в мрежата на живота... Да, чувствата са част от съществуването, но 
какво наблюдава как идват и си отиват? 

Относно твоя коментар за „потока“... всичко се променя. Тялото и умът, наречени 
„Елизабет“, и „мрежата“/животът/моделите, всички те се променят. Зададе ми и друг 
въпрос, на който ще се върна. Каза, че „начинът, по който си се вкопчила, се дължи на 
убеждението ти, че ще загубиш нещо. Виж дали това е така.“ По-късно ще ти пиша по 
въпроса. Чувствам, че разнищвам нещо, но не съм го изяснила докрай. Благодаря ти, 
Елена. Добре... и още нещо. Надявам се да не стане много. Ако искаш да намаля 
темпото, кажи! И така, попита ме: „Начинът, по който си се вкопчила, се дължи на 
убеждението ти, че ще загубиш нещо. Виж дали това е така." Мисля, че ме е страх, че без 
„Елизабет” личността ще се дестабилизира. 

Опасявам се, че накрая ще полудея. Ще остана извън обществото, *сама* във всеки 
смисъл на думата. Няма да съм специална (уф), няма да гоня грандиозни мечти, няма да 
тая надежда за нещо повече/по-голямо/по-добро, ще изпадна в една пуста бездна. Е 
добре, тогава нека си задам въпроса: „Вярно ли е това? Погледни и виж.“ 

По дяволите, там няма нищо... празна съм... *Крещя*. Идва ми да плача и да повръщам. 
Изпитвам смесица от тъга и отвращение. Каква голяма лъжа. Всичко е купчина сухи 
листа... вятърът ги раздухва и там няма нищо! Не знам какво да правя с това. Умът ми 
търси нещо, за което да се хване, което го *има*... 

Опитвам се си спомня всички книги, теории и идеи, които съм чувала. Бих могла да 
цитирам много от тях, но сега съм съсредоточена на 100% в гледането на „мен“... не 
искам никакви чужди отговори... Не знам накъде да продължа оттук. Просто ще седя с 
празнотата или по-скоро пълнотата с неща, които са само изсъхнали листа и прах. По 
дяволите. Чувствам се така, сякаш главата и тялото ми отплават нанякъде. 

В момента не си позволявам да запълня това пространство с друга „история“ или вяра... 
Чувствам се необятна, светла... 
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Елена: Добре. Сега се върни. Има ли някакво „ти“ под каквато и да е форма в 
действителност? 

Елизабет: Има ли „душа“, специално „аз“, което ръководи живота ми? Има ли Елизабет, 
която режисира дейностите? Иска ми се вътре да има нещо... Искам там да има 
божествена искра. Налице е борба. Искам да разбера какво е това, което ме е накарало 
да порасна, което вдъхва живот на всичко. Ако няма „аз“, трябва да има нещо друго. 

Елена: Има живот, съществуване, което се изразява чрез всички тези различни форми и 
модели. Винаги е било така. Няма нищо за губене. И тук не става въпрос да отхвърляме 
душата – важното е да видим, че ако има душа, „ти“ не я притежаваш, тя просто си е. 
Става въпрос за илюзията за собственик на душата, на която се крепят всички лъжи. 

Елизабет: Искам да избера такъв подход (подходът на адвайта - аз съм Единство - или 
който и да е друг), който ми оставя нещо в замяна... да бъда специална или да стана 
Бог... Елена, всички тези неща трябва да излязат от мен. 

Елена: Няма да изчезнеш. Ти изобщо не си съществувала, че да изчезнеш. Съществува 
само съществуването, винаги е било така и винаги ще бъде. Налице е единствено 
настоящият момент и всичко съществуващо. Единственото, което не съществува, е „ти“, 
етикетът, въображаемият титуляр на твоя живот. 

Елизабет: Тук откривам всичко. Не знаех, че е тук. Това гледане ми омотава главата! 

Елена: Добре. 

Елизабет: Сякаш ме разкъсва, дърпайки в две посоки. 

Елена: Просто потърси простотата и истината. Разделението ще се разреши от само себе 
си. 

Елизабет: В действителност има тяло, има ум. Не мога да открия никаква „Елизабет“, 
отделна от тях, която дирижира шоуто. 

Елена: Разбира се, че не можеш да я откриеш, тя никога не е съществувала. Тя е просто 
верую, мисъл. Мисълта „аз“, която се прикрепва към всичко действително. Виж, че нищо 
не изисква съществуването на това „аз“, което фрагментира реалността на „аз“ и „не-
аз“. „Мое“ и „не-мое“. Никой няма собственост върху съществуването; тя е 
въображаема. 

Няма да загубиш нищо. Няма „ти“. Никога не е имало. Никога. 

Погледни дълбочината и мащаба на това прозрение. То е съвсем просто. Истината е 
проста. Илюзията е сложна. Погледни простата, вечна истина. 

Елизабет: Такааа, предполагам, че стигнах до блатото, в което все затъвам... Ще ти 
споделя какво е то, но предупреждавам те: подозирам, че 90% от казаното ще са 
глупости. Споделям го, само за да ми помогнеш да установя къде имам слепи петна. Това 
е мисловен процес, тъй че част от него съм развила на хартия. Извинявам се за 
дължината на написаното. Ето го: 
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Виждам блокажа, множество частично усвоени вярвания и остатъци от вяра във 
вълшебства и магическо мислене. Желание да има „нещо друго“. Много начини, по които 
старият „аз“ се стреми да запази целостта си. 

Спри. Просто погледни и виж какво е 100% вярно. Изхвърли останалото, което не е. Какво 
е мозъкът? Компютър, който поддържа системата жива. Какво са мислите? Функции на 
случаен принцип, генерирани от мозъчната система, от системата за физическа обратна 
връзка и запаметените данни. 

Това, което търся, е същността „аз“... търся и намирам „ум“, но той е задънена улица. 
Съпротивата иска да има нещо друго. Мога да се откажа от представата за „аз“, ако мога 
да я заместя с нещо друго - Живот/Единство/Бог, така че да избегна празнотата. Това е 
просто страх. Той търси нещо, към което да се обърна, път, който да следвам. 

Всичко това са пълни глупости. Вярата иска верую! Била съм тук и преди. Въртя се в 
кръг. Няма нито едно верую, което да е вярно... няма дори борба. Има само модели на 
съществуване, без смисъл; просто живот - само това, само сега. НЯМА ВЕРУЮ. 

Има само това - живот. Всеки модел е уникален, но не оживява сам себе си (няма „себе 
си“!). Има поток от живот, който се влива в живот, който се влива в живот, който се 
влива в живот - той не може да обхване сам себе си (няма „себе си“!). Не съществува 
собственик на живота. Радикална сингулярност без титуляр - какво противоречие. Живот 
и смърт - няма контрол върху това. „Елизабет“ е уникално съществуване, но няма „аз“, 
което да упражнява контрол върху това съществуване. 

„Аз“ не съм се създала сама. Страхът да се освободя от „аз“ е страхът от пускане на 
контрола; но то така или иначе ще умре. Както е казано, „Да умреш преди да умреш“. 
Нека „аз” умра. „Аз“ не искам да умра. От „аза“ се иска твърде много - да убие себе си. 
Така или иначе, „азът“ никога не е съществувал. Но идеята за съществуването му 
създава илюзия за контрол. 

Кришнамурти споделя голямата си тайна, а именно, че каквото и да се случва, той няма 
нищо против. Мен ме живеят. Няма „аз“, която да извършва живеенето. Но дали това „аз“ 
е готово да умре? Да си отсече главата? „Аз“ иска да оцелее на всяка цена. Много, много 
е добро в оцеляването. Постоянно контролиращо, бдително, отговорно. Добре... като че 
утихвам след цялото това бръщолевене. Може би мисля, че това е „азът“, който се бори 
със себе си? Просто погледни… съсредоточи се… Май трябва да разчистя от пътя всички 
тези неща. Записвам ги и ги виждам такива, каквито са. Виждам ги ясно, но продължавам 
да съм прилепена за тях. Надявам се това да звучи разбираемо. Добра съм във виждането 
на глупостите, но не съм толкова добра, когато трябва да ги пусна. Може би не съм 
достатъчно смела… Съсредоточи се. „Всичко е просто живот. Той се случва.“ Останалото 
е само история. Да. Да. Аз *знам* това. 

Елена: Виждам, че си добра в борбата. Добра си в разобличаването на гадните неща. 
Какво ще кажеш да видиш, че именно огромните ти познания за това как трябва да стоят 
нещата правят решетките на килията толкова здрави? 

Толкова е просто, че чак е смешно. Човек се бие с въображаемото „аз“, сякаш е на 
война. Да, продължавай да слушаш Джед. Той е глупак, който е накарал милиони да 
вярват в начина, по който нещата са се развили при него, и сега всички те мислят, че 
трябва да устояват и да се бият. 
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Да се бият с какво? Да се бият с КАКВО? Няма с какво да се бием. Няма НИЩО такова. 
Говоря сериозно. 

Няма нищо за губене, нищо, с което да се борим. Всичко вече е тук, а и винаги е било - 
мисли, чувства, преживявания, вълшебство, всичко е реално. Само „азът“ не е - малката 
мисъл „аз“ в главата. Потърси тази мисъл, тя не е нищо повече. Мисъл, но истинска. Ала 
„ти“ не си истинска. 

Помниш ли, че се уговорихме да не четеш, докато разговаряме?! Без четене по фейсбук. 
Нахрани кокошките. Наблюдавай ги. Има ли „аз“ в кокошката? Мозъкът й е по-слабо 
развит, има различен строеж на организма, но какво от това? Кокошката няма душа, но ти 
трябва да имаш? Да, това е, което искаш „ти“. Как би могла да имаш душа, ако твоето 
„аз“ изобщо не съществува?! 

Какво представлява мисловният указател „кокошка“? Той указва някаква ДЕЙНОСТ. 
„Кокошката“ в действителност представлява твърдо тяло, мозък, различни импулси. Има 
ли нещо персонално в тази кокошка? Има уникална активност на тялото/мозъка, ала няма 
нищо персонално. Към какво сочи мисълта „аз“? Погледни и виж. 

Елизабет: добре, без четене дори във Фейсбук... Извинявай, че наруших споразумението, 
не беше умишлено. Бях просто небрежна и „огромното ми знание“ (ха-ха!) надделява над 
чистата съсредоточеност върху въпросите. 

Да, съгласна съм за Джед Маккена. Той прекарва нещата през някакъв мачо филтър. 
Казваш да погледна кокошките – да, това мога да го разбера. Имам афинитет към 
животните. И така, има ли „аз“ в кокошката? Не, има само тяло, мозък и инстинкт за 
оцеляване. Има и „живот“. Той има индивидуалност (тяло, оцветяване, генетика, 
поведение и т.н.) Но има ли *отделна автономна жизнена сила, която принадлежи само на 
кокошката*? Не. 

Тя не вярва, че упражнява контрол над своя живот и „битие“ и че може да управлява 
жизнената си сила (съществуване, Живот, както и да го наречете). Тя не храни идеята, че 
е „кокошка Х“ или че трябва да търси просветление за това, което вече е. Не вярва, че е 
грозна или красива или че трябва да притежава нещо по-добро (освен физическо 
оцеляване). 

Ако погледнем животните с по-голям мозък, те „искат“ повече, но няма качествена 
разлика - няма вяра в отделна, автономна жизнена сила („аз“), която притежават, която 
принадлежи единствено на тях и е под техен контрол. Така, добре... имам усещането, че 
се приближавам. Това има някакъв странен смисъл. Не мога да бъда или да притежавам 
„парче“ от Живота, което да е отделно и контролирано от „аз“, от вярата в собственото 
ми лично парче Живот. 

Животът не може да бъде „мой”. Не мога да бъда или отчупя парче, което е само за мен, 
което ръководя и контролирам отделно от цялото. Това е просто погрешно вярване. 
Грешка във виждането... Мога да поостана с това прозрение. То е доста различно. 

Представата за „аз“ е свързана с това вярване. Тя е заблуждаваща вяра в малък къс от 
живота, който представлява специалното ми „аз“, принадлежи ми и мога да го ръководя 
и контролирам... не, това е невъзможно. Хмм... усещам, че нещо се отваря. Ще следвам 
тази нишка. Искам да видя накъде отива. 
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Разбирам какво имаш предвид във връзка с борбата. Представям си малко човече, което 
се боксира. Умът се бори със самия ум. Тогава просто да го пусна, а? Казваш, че няма 
какво да изгубя и за какво да се боря. Добре. Просто ще оставя боричкането. 

Кокошки, а! Знаеш как да ме подхванеш; ха! 

Елена: „Казваш да погледна кокошките – да, това мога да го разбера." 

Не, не можеш. Няма „ти“, която да го разбере. Изследвай това сериозно. Съсредоточи се 
силно, като лазерен лъч. Освен това „ти“ не можеш нито да постоиш с това прозрение, 
нито да не постоиш с него. Няма „ти“. 

Казваш - „Ще следвам тази нишка.“ Така ли? Ти? Наистина? 

Отхвърли убеждението, че е трудно и трябва да се бориш. Сериозно, погледни пак 
кокошките. За тях има ли нещо наистина трудно? Трябва ли да се борят, за да 
съществуват? Не е нужно да водят война. Ако някой се боричка, то това е „азът“, който 
иска да го приемат за реален.  

„Азът“ не е част от реалността. Кокошката не трябва да се бори, за да бъде част от 
реалността – тя си е реална. Тяло, мисли, чувства – всички те са тук и са част от 
реалността. Трябва ли да водиш някаква борба, за да наблюдаваш това, което е реално? 

Ако ти дам чаша, а ти я хванеш с ръка, тя съществува, нали? Какво трябва да направиш, 
за да преустановиш съществуването на чашата? Трябва да я счупиш и тя престава да 
съществува като чаша, нали? 

Да предположим, че протегна ръце към теб и се престоря, че ти давам диня: „Ето ти една 
диня.“ След това ти подавам въображаемата диня. 

Вземи въображаемата диня и я „хвани“. Хайде, направи го. Дръж огромната въображаема 
диня в ръце. Сега те питам: какво трябва да направиш, за да се отървеш от тази диня в 
ръцете ти? 

Не можеш да се отървеш от нея. Тя не съществува. Няма смисъл да си задаваш този 
въпрос. По абсолютно същия начин няма смисъл да задаваш въпроса „как мога да се 
отърва от себе си?“ „Себе си“ на практика няма. Никога не е имало. То винаги, още от 
самото начало, е било плод на въображението.  

Хм, интересно. Но с „интересно“ няма да се освободиш. Ще те освободи единствено 
истинското изследване на реалността, тъй че изследвай. 

Как да се отървеш от въображаемата диня в ръцете си? Как да се отървеш от 
въображаемия „аз“ в главата си? Кажи ми. 

Елизабет: Истината е, че сега не ми идват толкова много думи. Преди вдигах голяма 
гюрултия! Не съм сигурна как да се изкажа. Не знам как точно стана, но докато излизах 
от банята, ми просветна, че  Елизабет е лъжа... Хм, наистина не мога да намеря 
подходящи думи. 

В мен се настани увереността, че това е идея, която съм приела, без никога да съм се 
замисляла. Интелектуалното разбиране, че тя е лъжа, няма същото въздействие като  
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виждането от първа ръка. Ще ти споделя някои от историите, които вървят като фон в 
тази връзка, макар че всъщност всичко е само думи. 

Беше права за вземането на решение. То вече е било взето. Мисля, че това е важно, 
защото е все едно да си отворен за него. Така че цялото желание „аз“ да съществувам, 
всички битки, са само гласа на „аза“. Те не са нищо повече от мисли и концепции. Не са 
важни. 

Те се случват, но не са важни... те са просто „шум“ и бърборене, странични отклонения. 
Радвам се, че не се захвана с някои от въпросите ми, като например „Има ли 
сингулярност?“. Те са просто шум и отклонения. За понятия може да се спори безкрайно. 

Мислите се връщаха към: има тяло, има ум. Те са уникални, но не притежават свое 
собствен, отделен къс от живота. Няма Елизабет, която да управлява процесите. 

Аз не извършвам дишането, не изграждам клетките на тялото, не храносмилам храната, 
не изпразвам пикочния мехур, не изживявам/погребвам атомите си... Аз не "живея" себе 
си. Има просто „живеене“. Тогава думите спряха! При положение, че „духът в машината“ 
отпада, ми остава единствено съществуване, точно както при кокошките... животът живее 
кокошките (дори това са твърде много думи). Мислите и чувствата (и борбата!) и т.н. са 
човешка „кора“ (не мога да намеря по-добра дума). 

Остана просто Животът. Всичко утихна... 

Добре - още няколко думи. Всъщност *видях*, че няма „аз”, че азът е нещо 
имплантирано. Но не съм сигурна дали съм видяла всичко, което трябва. Това ли беше? 
Наистина ли? Толкова е просто - само да погледнеш! 

Елена: Вече си почти накрая, продължи да дълбаеш, продължи да изследваш, хайде! 

Елизабет: Ооо... Разбрах. Пречели са ми грандиозните ми представи за просветлението. 
Цялото четене на възвишени текстове е образувало шлака и е бавило простия факт на 
виждането! Всички тези знания могат да намерят своето място (или не), но *след* 
виждането. 

Да. Да, да, хей, Елена, това някак си се получава от само себе си! Всичко изглежда 
толкова „тежко“ с „аза“. Ала без „аза“ има свобода... по дяволите... усещането е, че е... 
по-лесно... смея се ... 

... а азът е „лепкав“... той трупа истории и всичко останало, което може да прилепи към 
себе си! Не съм сигурна дали трябва да видя точно това, но се чувствам различно... в 
момента не ме свърта, не мога да седя на едно място... Да не би да съм се хванала в 
поредния капан? 

Елена: Съществува ли реално „ти“ под каквато и да е форма? 

Елизабет: Изглежда, че съществува „Елизабет“, но без нейните привързаности. Не съм 
сигурна дали това обяснение е пълно. Чувствам се като Елизабет без „аз“. Аз съм просто 
оголено съществуване. Налице е усещане за повече лекота. Елена, не искам да свърша 
нещата наполовина. Просто се чувствам много различно. Добре... може би би било по-
ясно да кажа, че мястото, *от* което виждам, е различно и усещам, че никога повече 
няма да е същото като преди. 
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Елена: Не, ти не виждаш от каквото и да е място. Просто виждаш - няма „ти“. Това не е 
шега. Това е реалността. Тъй че какво е налице - по-лека Елизабет, или никаква 
Елизабет? Погледни и установи. 

Елизабет: Здравей, Елена. добре... продължавам... продължавам да гледам. Последните 
три дни спрях работа не правих нищо друго, освен да гледам. В къщата ми сякаш е 
паднала бомба, така съм я изоставила, само и само да видя каквото трябва. Ала за 
уикенда у дома ще има деца и т.н. Ще продължа да гледам и ще пиша тук. 

Не знам къде повече да гледам, но ти ми даде достатъчно, за да „видя“. Относно 
въображаемата диня: какво да направя, за да се отърва от нея? Нищо. Тя не съществува. 

Елена: Отиди и се погрижи за живота си. Гледай нещата, за които говорим, докато си 
въвлечена в него. Не съществува нищо друго, освен живот. Няма нужда да се 
отстраняваш от него. Няма къде да избягаш от истината. Тя няма да спре да е вярна само 
защото си заета или разсеяна. Истината е всичко, което съществува. Така че нека 
продължим, докато почистваш дома си и правиш каквото трябва. Виж обаче дали „ти“ си 
необходима за която и да е от тези дейности. Под „ти“ имам предвид структурата, 
наречена „Елизабет“. Не е трудно; когато го видиш, няма да можеш да спреш да се 
смееш, казвам ти. 

Чувства, усещания, мисли, тяло, движения - всичко е реално, с изключение на Батман, 
динята, която ти дадох и „аз“. Какво трябва да направиш, за да се отървеш от „аза“? 

Нужно е просто да спреш да вярваш в него. „Азът“ е просто верую, мисъл. Разбий „аза“ 
на съставните му части и виж, че той е само мисъл. Или пък ми докажи, че греша. 

Елизабет: Здравей, Елена. Това може да звучи странно, но наистина знам какво трябва да 
видя. Разбирам всичко, което казваш. Сякаш го знам, но не мога да го почувствам 
вътрешно. Наясно съм, че всичко, което казваш, е истина. Освен това го разбирам. В 
известен смисъл го виждам. Не съм мързелива, глупава или слаба.  

Мога да го вкуся и докосна, но не мога да го почувствам вътрешно. Ала няма да позволя 
това да ме откаже. Ще поддържам връзка с теб. И един ден „ще“ се смея… Благодаря за 
отделеното време, Елена. 

Елена: Не, не „един ден”. Сега. На портата си. Не си тръгвай. Може да се погрижиш за 
ангажиментите, които имаш, но ми пиши веднъж дневно. Става ли? 

Има причина, поради която не виждаш или не знаеш какво всъщност трябва да направиш. 
Има причина - онази завеса, която поддържа ума активен и се държи здраво за „аза“. Ще 
се справим с нея. Няма проблем. 

Просто остани с мен, пиши по веднъж на ден. Нещата не са линейни; никога няма да 
можеш да си ги обясниш по този начин. Трябва да се откажеш от идеята, че някога ще ги 
разбереш. Това не е възможно да бъде разбрано. 

"Ти" се опитваш да разбереш. Тъй като в действителност няма „ти“, всичко се превръща в 
нерешима главоблъсканица. Така че просто бъди с мен по веднъж на ден, каквото и да 
става. Аз няма да си тръгна. Не си тръгвай и ти. 
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Елизабет: Добре... не, няма шанс да си тръгна. Не бих го направила. Ще ти пиша веднъж 
дневно. От понеделник до неделя обаче ще отсъствам и ще съм без компютър. Благодаря 
ти, Елена. Оценявам твоята упоритост! 

Елизабет: Съсредоточавам се в дълбока тишина... независимо, че по ирония на съдбата 
всички са у дома. Елена, този процес ми прилича на бебе, което се ражда! Не съм 
сигурна. Седя и виждам нещото, наречено „Елизабет“ и Живота, но между тях няма „аз“. 
„Аз“ е измислица, която се е качила да се вози на стоп. 

Всичко се развива идеално без „аз“. Мисълта „аз“ е точно като паразит, който се е впил. 
Започвам да го долавям, Елена. Още не съм там, но се чувствам много близо... 

Елизабет: И така, поседях с това. Толкова е объркващо. Виждам. Животът продължава да 
ме живее, независимо дали схващам нещата, или не. Виждам мисълта „аз“ като паразит, 
но умът не може да я пусне. Да, права си за завесата. Тя е някакъв вид защита. 
Продължавам да я изтънявам. Сещам се за динята. 

Да, виждам го, но умът се опитва да намери концепция, която да изтрие, а не може да 
намери никаква концепция, така че не може да я изтрие! Да му се не види, въртя се в 
кръг! По-лесно е да погледна кокошката, и да видя, че там няма независим агент, 
упражняващ контрол. Гледам ли гледам. „Виждам“ го, но не по начина, по който трябва. 

Веднъж, преди няколко години, си мислех за „замълчете и знайте, че аз съм Бог ”(не 
християнският бог). Тогава за известно време напълно се отпуснах и видях, че шоуто в 
живота върви от само себе си, че няма „аз“. За какво по дяволите става въпрос? Мога да 
го видя, да го разбера, да го вкуся, но умът не ме пуска. Съжалявам, че изливам гнева си 
върху теб тук... 

Елена: Не очаквай нищо специално. Моментът, в който си пуснала нещата и си видяла, че 
животът сам води шоуто, е бил състояние, което е преходно. То ти е дало възможност да 
зърнеш истината. Сега сме тук, за да накараме ума да я осъзнае. Бебето в люлката 
притежава ли „аз“? Какво вижда/чувства бебето? Чувства ли се отделено от потока? Ти 
чувстваше ли се отделена от потока в този момент? Видя - няма разделение. Умът го 
създава. Да видиш, че „аз“ не съществува, не е нищо повече от осъзнаване, че животът 
сам дирижира шоуто. 

Дали ще се промени нещо в теб? Не е задължително. Преди да получиш това прозрение, 
животът си е текъл по същия начин, а след него пак ще продължи така. Няма да слезе 
ангел от небето. Не, ще си останат същото тяло, същите чувства, същите глупости. 
Същото се случи с теб, когато разбра, че Дядо Коледа не съществува – тогава нещата 
промениха ли се? 

Може би в теб се навдигна тъга, а след това отшумя. Важното е, че след това вече никога 
не си приемала идеята за Дядо Коледа за чиста монета. Успокои се и продължи с години 
да се радваш на „Шоуто на Дядо Коледа“. Ала никога повече не изпита онази тревога, с 
която търсеше подаръците на Дядо Коледа под дървото: „ами ако не съм била достатъчно 
добра и той не ми донесе подаръци тази година?“ Защото вече имаше знание за истината. 

Същото става и сега. Погледни по-внимателно мисълта „аз“: виж как идва и предявява 
претенции към всичко, което се случва. 
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Елизабет: Добре, Елена, обяснението ти е много ясно и ще отделя малко време да го 
поема. Всъщност, като прекарах известно време навън днес, видях нещо интересно - 
яснотата от разбирането, появило се през последните дни, спря моето търсене и ровенето 
за отговор. 

Виждам ясно, независимо че разделението все още съществува. Всъщност вече няма 
какво друго да правя, освен да следвам твоите напътствия. Няма повече книги за четене, 
няма повече учители за слушане. Чувствам, че идва решението, което съм търсила 
години наред. Виждам ясно, че това е реално и засега го усещам като добро. Усещам, че 
„азът“ избледнява. 

Елена: Не е НУЖНО да ИЗБЛЕДНЯВА. Не става въпрос за ИЗБЛЕДНЯВАНЕ на 
идентичността. 

Става въпрос за истината, Елизабет - тази идентичност не е свързана с нищо реално. 
Няма значение дали избледнява, или не. Въпросът е, че тя е ИЗМИСЛИЦА. Няма значение 
колко е силна измислицата – ВАЖЕН е ФАКТЪТ, че е измислица. 

Погледни и виж мисълта „аз“. Това е всичко, което е необходимо. Погледни зад мисълта 
„аз“. Какво има там? 

Елизабет: Опитах да направя някои предположения. Ами ако приема, че с раждането са 
ми сервирали монументалната лъжа, че има „аз“, и тя е била напълно приета и 
подсилена от всичко около мен. Какво би било, ако нямаше аз/мен? 

Какво ако всичко е било лъжа? Това внесе разлика в начина, по който гледах – отпуснах 
се и позволих на ума да поиграе с въпроса, вместо да се опитвам да го принудя да 
приеме някакъв отговор. Почувствах, че се отвори странен простор, някакво 
разширяване, включващо всичко. Изглеждаше, че „аз“ е нещо, което иска да грабне 
всичко, да накара всичко да му принадлежи, да се привърже към всичко и след това да 
започне да върти истории. Какво остана? Съществуване, което беше всичко, и единицата 
„аз“ (съставена от мисли, като паразит). Ето как седях около час или нещо, чудейки се 
какво се случва. 

Елена: Да, хубаво - сега да се върнем към гледането. Съсредоточи се. Няма „ти“. Това 
истина ли е? 

Елизабет: Не, няма „мен“. Зад „аза“ се крие просто голяма празнота... 

Елена: Има ли „аз“, което живее живота? Какво движи живота? 

Елизабет: Добре, ще погледна действителността и нищо повече. „Има ли „аз“, което 
живее живота?“ Не, няма "аз", живеещо живота. Има живот, който се живее сам, 
физическо съществуване. Няма нищо „под него“, няма никакво „аз“, което упражнява 
контрол. Какво движи живота? Не знам. Той просто възниква като множество модели, 
вградени един в друг. 

Елена: Вече може да престанеш да се опитваш да намериш нещо, което си видяла, че не 
съществува. Може просто да продължиш да живееш. Съвсем простичко. Нали знаеш - да 
цепиш дърва, да носиш вода? Да, направи това. Можеш ли да го направиш? 

Престани да се опитваш. Това е. Просто тази реалност, истината за нея. Виждаш ли, че не 
е толкова дълбоко? 
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Елизабет: Да! Не осъзнавах, че е толкова простичко и практично. Избива ме на смях! 
Докато шофирах, забелязах, че шофират само мозъкът и тялото – „азът“ го нямаше. Как 
по дяволите „аз“ ще карам кола? Колко е смешно. 

Въображаемо „аз“ на волана. Току-що прочетох нещо за „пикаенето“... ха ха... няма 
„аз“, което да извърши действието пикаене. Аааа... 

Елена: Хахаха! Страхотно! Приятно пътуване! Много любов. 

Елизабет: Благодаря, Елена. Благодаря ти за търпението! 

Елена: Свърши прекрасна работа - силна, решителна. Иска ми се да можех да те 
прегърна! 

Да прекрачиш портата изобщо не е зрелищно. Съвсем простичко е. Всичко опира до това 
да видиш. Сега системата ще започне да изхвърля всички останали глупости, защото вече 
са ненужни. Животът без страх, основан на вдъхновение, е най-добрият, който човек 
може да живее. Наслади се на неговото разгръщане! 

Елизабет: Сега вече разбирам, че спешно трябва да покажем това на другите. Благодаря 
ти много!  

 Кристи 

Когато Кристи дойде при мен, тя беше в тежко състояние. Страдаше силно и 
наистина се нуждаеше от помощ. Първо се занимахме с това да преживее 
болезнените чувства и след като бремето на страданието отпадна, тя започна да 
гледа. Бе й нужно известно време, за да види, а след това още малко, за да се 
установи във видяното. Сърцето ми се стопли, че бях свидетел на тази 
трансформация и видях как един напълно съсипан човек се преобрази така, че вече 
може да се радва на живота. Истински се радвам за Кристи. – И.Ц. 

Кристи: Ще се опитам да ти предам сбита версия на моя случай: 

Аз съм в разгара на огромната драма, наречена „живот“. На 50 години съм и миналия 
април с мъжа ми започнахме да четем Джед Маккена. Бяхме на този „влак“ от години, но 
Джед наистина ни доведе у дома. 

Тогава, като гръм от ясно небе, съпругът ми ми съобщи, че трябва да отиде сам на така 
нареченото „тъмно място“ и се нуждае аз да продължа напред – т.е. да се изнеса. В 
момента се опитвам да осмисля тази драма. Хамалите току-що ми донесоха багажа 
сутринта, така че имам много време да мисля, докато се опитвам да изградя наново 
всичко. 

Дарън ми каза, че ти си човека, с който трябва да говоря. Можеш ли да ме насочваш през 
това преживяване? 

Илона: О, леле, наистина е ужасно, много съжалявам за това, което ти се е случило. 

Благодаря много, че ми писа. За мен е удоволствие да ти помогна да прозреш илюзията. 



89 

Чела съм книгите на Джед, те ми донесоха много тъмнина. Практикувах неговата 
„духовна автолиза“ и понякога се чувствах ужасно. 

Хубавото на Джед е, че той беше един от първите, които внесоха непресторено 
отношение към тези неща, изчистено от излишните глупости. Лошото е, че в работата му 
има много силен мрак и нихилизъм и наистина може да изсмуче човек. 

Няма нужда от това. Можем да погледнем самото ядро на илюзията, да го разбием, да 
изтръгнем нейния корен и останалата част от процеса ще се развие естествено. 

Така че ще ти задам няколко въпроса и всичко, което трябва да направиш, е да отговориш 
100% честно какво чувстваш, че е истина. 

Съгласна ли си? 

Нека да погледнем къде се намираш в момента. В реалния живот изобщо няма отделно 
аз. Това истина ли е? 

Кристи: Благодаря. 

Вярвам, че това е вярно и понякога го виждам с яснота, но в 50% от случаите установявам, 
че съм напълно засмукана в драматизма на разбитото ми сърце и шока от моята ситуация. 

Изглежда невъзможно да задържа това виждане, когато все още се чувствам, че трябва 
да мисля и да контролирам базови неща като покрив над главата, храна в хладилника, 
пари, смяна на адресната регистрация, разопаковане на багажа. Трябва да се направят 
хиляда дребни неща, а аз се опитвам да капитулирам и да приема, че те ще бъдат 
свършени. 

Ще бъда 100% честна и се вълнувам, че ще участвам в процес, който не включва духовна 
автолиза - пробвах я един месец преди този обрат на събитията и не усетих да съм се 
придвижила накъдето и да е. 

Илона: Страхотно! Да започваме! Така... отсега нататък те моля да ми отговаряш какво 
виждаш, а не какво вярваш. Трябва да преминем отвъд вярата и да тестваме всичко на 
практика. 

Кажи ми какво усещаш, когато погледнеш изречението „в реалния живот няма никакво 
аз“? Има ли страх, съпротива, безпокойство, съмнение? Можеш ли да определиш 
чувството, което се навдига? 

Кристи: Разпознавам леко безпокойство/страх, но също и известно облекчение. В 
моментите, когато виждам ясно, усещам само облекчение. Сякаш напрежението изчезва 
и почти усещам радост. Но не мога да остана там. 

Илона: Следващото, което ще разгледаме, е самата съпротива. Тъй като в системата има 
много вярвания, някои от тях влизат в конфликт и борба помежду си. Съпротивата се 
повишава в резултат на вътрешен конфликт. 

Това се усеща в тялото и е неприятно. Понякога може да възникне малко страх и ще се 
справим с него. 

Работата със страха е следната - ако наистина няма „аз“, значи няма какво да бъде 
отбранявано, нали? Става въпрос за илюзия. 
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Тялото е истинско, така че е напълно основателно да бъде защитавано. Умът е реален, 
така че също има основания за защита. Но какво да кажем за това, което притежава 
тялото и ума? Там няма нищо. Тъй че не е нужно да се притесняваш за защитата на „себе 
си“ - няма „себе си“, което да се нуждае от защита. 

Можеш ли пак да погледнеш вероятността да няма „аз“? Забележи страха. 
Идентифицирай го и го помоли да се приближи, просто го наблюдавай. Не навлизай в 
подробностите, свързани с него, а го възприемай като явление самὁ по себе си. Може да 
го помолиш да разкрие своята мъдрост. Просто остани с него за малко и виж какво ще се 
случи. 

Може да затвориш очи и да позволиш на този страх да съществува, да седнеш с него, да 
погледнеш колко съвършено пази нещо. Отдай му почит. Звучи странно, но го направи. 

Тогава виж: какво стои зад страха? Има ли изобщо нещо? Какво откриваш? 

Кристи: Странно, че споменаваш този страх. Напоследък много мисля за него. 

Ако трябва да съм честна, през последните няколко седмици се заиграх с идеята за 
самоубийство, дори написах писма до близките си с молба за прошка (няма да ги 
изпращам), но всеки ден се молих за смърт. 

Чудех се какъв е този страх и откъде идва, тъй като искрено се надявам да умра. Ще 
помисля малко по въпроса и ще ти пиша до какво съм стигнала. Благодаря ти. 

Илона: Не е нужно да умираш. Това, което „умира“, е илюзията. Възможно е да се 
чувстваш така, сякаш настъпва краят на света, но това е само краят на въображаемото 
„аз“. Феята на зъбките също не е истинска и когато ти откри това като дете, тя не умря, 
каквото и да казва Питър Пан. 

Не се отказвай. Става ли? Никога не се отказвай. Понякога животът е труден, но винаги 
може да стане простичък. Можеш да се справиш. 

Срещата със страха няма да те убие, а само ще разкрие какво е страхът - не толкова 
неговото съдържание, колкото самия му механизъм. 

Не трябва да се страхуваме от страха. Страхът е тук, за да ни защитава. Той се усеща 
като нещо тъмно и твърдо. Но не е нищо повече от страх. Както се казва, страхът, това са 
Лъжливи Данни, които Изглеждат Истински.  6

Просто приближи страха и погледни зад него. Ще бъдеш изненадана. Изпращам ти много, 
много любов. 

Кристи: Прекарах известно време с този страх и го разгледах отблизо. Установих, че това 
изобщо не е страх от „смъртта“, а страх от безсмислието. Страх ме е че може да се 
окаже, че това, което съм възприемала като „моя живот“, няма никаква стойност или 
цел, било е напразно. Че специалното и уникално „аз“ никога не е съществувало. И това 
създава физическо и емоционално усещане за страх. Когато погледна отблизо, не виждам 
нищо. Това его ли е? 

 На английски първите букви на тези думи образуват думата страх. – Б.пр.6
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п.с. Чудех се за Джули, героинята от първата книга на Джед. Веднъж те се срещат в 
кафенето, след като тя е преминала през процеса. Тя първо си тръгва разплакана, преди 
да успее да се върне и да седне. Знам, че тази история е измислица, но никога не съм 
можела да я разбера. Ако наистина беше „изчезнала“, защо трябваше да плаче? 

Илона: Не помня сцената много добре, тъй като съм я чела преди година. Нека я оставим 
за малко и можем да се върнем към нея по-късно. 

Безсмислие. Погледни и виж: не животът е илюзията. Илюзията е „азът“. Животът 
понякога има смисъл, друг път – не. Азът обаче никога не е имал смисъл, защото не е 
реален. Животът просто си е. След като имаме предвид това, може да кажем, че умът 
винаги търси смисъл и го създава - често само за да подхрани илюзия за „себе си“. 

Този вид егоистичен смисъл е много разрушителен и внася разделение. Единственото 
значение, което е истинско и никога не може да изчезне, е това, което произтича от 
безкористност.  

Но какъв е смисълът от цветето? Трябва ли да има смисъл, за да съществува? Всяко цвете 
е уникално; дори да са на един и същи стрък, всички цветове са индивидуални и 
уникални. Тази уникалност не изчезва. 

А, и още нещо - его не съществува. Тази представа не е нищо повече от измислена 
история. 

Тук присъства единствено постоянното течение на живота, към което се добавя 
етикетирането от ума. То също се случва от само себе си. Илюзията е, че „азът“ 
извършва мисленето. 

Но „азът“ не съществува в действителност. 

Можеш ли да погледнеш тук сега и да ми кажеш дали това е истина? 

Кристи: Мога да кажа, че е вярно. С всеки изминал ден все повече виждам това. 
Изглежда, че процесът има собствен живот и „аз“ просто наблюдавам как се развива. Но 
той тече с две стъпки напред и една - назад. 

С удоволствие прочетох твоя блог със съветите и преживяванията на други хора. 
Започнах да си водя дневник още през април, но последните няколко седмици бях 
престанала. Процесът е болезнен за мен или пък причината е в житейските ми 
обстоятелства. Започнах да се чудя дали всичко това не се случва с цел пробуждане. 

Има ли „висш замисъл“? Стои ли някакъв висш интелект зад живота? Имам още един 
въпрос: виждам, че животът живее сам себе си и „азът“ е илюзия. Щом обаче се замисля 
за страданието, което ми причини съпругът ми, не мога да го впиша в идеята, че „всичко 
е наред, всичко се случва както трябва”. Чувствам се ядосана и наранена и това ме 
завлича обратно в „мен”.  

Илона: Да, Кристи, животът живее сам себе си. Но понякога е много гаден и 
несправедлив и има ненужни страдания. Не твърдя, че стига да вярваш много силно, 
всичко ще бъде наред. Това е магическо мислене/вяра във вълшебства; то е типично за 
децата. 
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Въпросът е, че в реалния живот няма никой, комуто се случват нещата. Те просто си се 
случват. И когато виждаш това и потока на случващото се, преминаваш през тежките 
моменти по-добре, с яснота и свобода. Намираш по-добри реални разрешения на 
ситуациите. 

Така, преминаваме към следваща стъпка - ще изследваме мислите. Можеш ли след като 
прочетеш редовете по-долу, да затвориш очи и да намериш това, което винаги присъства? 
Усещането за съществуване, „съм“. 

Забележи пространството, забележи, че мислите се появяват и изчезват. Откъде идват 
те? Можеш ли да ги контролираш? Можеш ли да спреш някоя мисъл по средата? Можеш ли 
да видиш как всяко събитие в осъзнаването, било то усещане, звук или чувство, е 
етикетирано от ума? 

Умът е машина за етикетиране. Веднага превръща случващото се в думи. А когато не се 
случва нищо, умът се пренася в миналото и бъдещето и не престава да бърбори. Можеш 
ли да ми напишеш какво установяваш, щом погледнеш? 

Кристи: Усещам съществуването. Забелязах мислите и се чудя дали те идват от същото 
място, от което идва решението на елена в коя посока да тръгне, или на птицата какво да 
направи и накъде да полети. Дали всички мисли идват от Един източник, само дето 
нашите са по-сложни? 

Виждам как умът ми етикетира и категоризира. Чудила съм се как така миналото и 
бъдещето са постоянно част от вътрешния ми диалог. Дали наистина всички сме луди, 
както казва Толе? 

Бях будна цяла нощ. Не знам колко още мога да продължавам по този начин. Имам нужда 
от малко почивка, да спра да мисля за това или да намеря в нещо някаква радост. Усещам 
ума и тялото си толкова слаби и съсипани. Благодаря ти, че си тук. 

Илона: Кристи, преживяваш много неща. Отнасяй се нежно със себе си. 

Сега нека се върнем към темата. Мислите идват от нищото и си отиват пак там, в 
празното, ако щеш. „Аз“ също е само мисъл. То няма сила, няма контрол, не може да 
мисли. Това е просто една от многото мисли като например „елен“, „дърво“ или каквото 
и да било друго. 

Когато гледаш мислите, забележи, че някои от тях са свързани с реални неща - „дърво“, 
„маса“, „прозорец“, „ръка“. 

Но не всички мисли са свързани с реални неща. Виж мисълта „аз“. Има ли го „аза“ в 
стаята? Виждаш ли, че „аз“ е просто етикет, свързан с мисълта за „аз“, нищо повече? 
Виждаш ли, че се появява и изчезва без усилие? Той изобщо няма контрол. 

Виждаш ли това? 

Тук съм за теб; ще се справим. Не остава много. 

Виждането вече се случва, без наличието на агент, който вижда. Всичко просто тече без 
усилия. Можеш ли да забележиш това? 
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Няма „ти“, която да го забележи, има просто забелязване. То се случва. „Аз забелязвам“ 
е просто етикет на преживяването. 

Напиши какво се вижда в стаята в момента. 

Кристи: Какво се вижда в стаята в момента: много кашони, които се нуждаят от 
разопаковане и хаос от различни вещи. Тишина. Крещяща пустота. И тялото ми, което 
пише на iPad. 

Илона: Хубаво. Бих се радвала да имам iPad. 

Как протича процесът на писане? Погледни какво се случва там? Навлез в подробности, 
моля. 

Кристи: Мисълта възниква и пръстите пишат. Гледах видеото, което бе публикувала на 
твоя сайт, и бях изумена от факта, че на мозъка са му необходими шест секунди, за да 
предаде информацията на ума. Всички това е много объркващо в настоящия контекст. 

Чувствам се като марионетка, движена от мисли, които не са мои. Веднъж прочетох как 
художникът, авторът или композиторът не са нищо друго, освен продължение на Единия, 
негови крайници и инструменти. Човек не можете да се гордее, че е ръка, която рисува 
хубава картина, или писалка, която пише интересна история. Това вярно ли е? 

Илона: Да, така е. Разбрах, че не съм художник, а само четка. Как би могла една четка да 
се гордее? Няма кой да се гордее. 

Няма „теб“, която да се чувства като марионетка. Разбира се, мислите не са твои, изобщо 
няма „ти“, която да притежава нещо. 

Така че виж: възниква мисъл, пръстите набират текста, всичко това се случва от само 
себе си. Как би могло случващото се да има режисьор? 

Няма „аз“, през чието було да видиш. Просто прозрението се случва от само себе си. 
Мозъкът сам разрешава противоречието. 

 Какво забелязваш? 

Кристи: Мисля, че вече виждам нещата. Само че има нещо, което иска да се задържи. 
Може би това е страхът да пусна контрола. Започвам обаче да усещам, че никога не е 
имало никакъв контрол от страна на „аза“. Мисля, че ми е нужно още време. 

Илона: Страхотно! 

Виждането се случва! Усещането, че още се държиш, се случва, само дето няма „ти“, 
която да се държи, а просто възниква усещане, след което настъпва етикетиране. 

Не, никога не е имало контрол от страна на „теб“, както никога не е имало Дядо Коледа! 
Какво се случва сега? 

Кристи: Надявам се, че с виждането ще настъпи известно облекчение. Няма „аз“, но все 
още има много болка. Как е възможно това? Как така страданието продължава? Как може 
тази Кристи да продължи живота? 

Илона: Кажи ми, моля те, какво e Кристи? 
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Кристи: Нищо. Четка за рисуване. Костюм. Израз на мисъл. Нищо повече от дървото или 
камъка. Ето защо не разбирам защо тя продължава да плаче. Не трябва ли да някак да се 
изключи от тази емоция? 

Илона: Погледни от малко по-различен ъгъл: разиграва се история, в която Кристи е 
главната героиня. Можеш ли да я видиш? Забелязваш ли колко е красива? Можеш ли да 
оцениш Кристи? Аз много я ценя. 

Няма шофьор, но има история, която е съвсем истинска. Тя е фантастика в реалността. 
Кристи е тук сега. Виж. 

Страданието е част от историята. Докато историята тече, никога не се знае какво се крие 
зад ъгъла. 

Кой страда? Има ли страдалец? 

Кристи: Благодаря ти за помощта и добротата. Ти си прекрасен израз на живота. 

Илона: Как изглежда светът днес? 

Кристи: Много по-добре. Значително. 

Илона: Би ли ми отговорила на следните въпроси, за да разбера къде точно се намираш: 

1) Има ли изобщо „аз“, където и да било, под каквато и да е форма? 

2) Обясни подробно какво представлява азът и как работи.  

3) Какво е усещането да си освободена?  

Благодаря ти. 

Кристи: В момента не знам нищо. Главата ми е прекалено пълна с неща. Идва ми в повече 
дори само да се справям с детайлите от ежедневието и драмата на случващото се. 

Уговорих си среща с терапевт за този следобед, за да ми помогне с емоционалната каша. 
Няма да му казвам, че „няма аз“, но усещам, че съм на път да загубя разсъдъка си. 
Благодаря ти, че остана с мен. Ще поддържам връзка. 

Илона: Приеми, че каквото и да дойде, е наред... 

Просто гледай как минава и отминава. Няма нищо, което да остане за постоянно, всичко е 
временно... Чувствата, които ти идват в повече и с които не можеш да се справиш, също 
не са постоянни и ще отминат. 

Това е огромен шок за системата от вярвания, да, и всички вярвания, които няма къде да 
се прикрепят, започват да падат. Недей да се вкопчваш в нищо. Това носи само 
страдание. Нека всичко се стопи. Пусни дори желанието да си запазиш разсъдъка. Всичко 
това са само концепции, само преминаващи мисли. Няма „аз“, който да бъде с всичкия си 
или да бъде луд. 

Добре е, че ще отидеш на терапевт. Той може да ти помогне да се успокоиш... Моля те, 
дръж ме в течение. Кажи ми дали мога да помогна с нещо. 

Много любов. 
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Кристи: Благодаря ти много за това - „Приеми, че каквото и да дойде, е наред“; 
„Вкопчването носи само страдание“. „Пусни.“ Имах нужда да чуя точно тези думи. 
Пускам. Прочетох този имейл шест пъти. Трябва да се виждаме веднъж седмично. Ти си 
такъв дар. 

Илона: След като приключиш, няма да се налага да виждаш когото и да е. 

Как беше вчера при терапевта? 

Нека дадем малко време на нещата да се успокоят и ще продължим. Пиши ми, когато си 
готова. 

Кристи: Илона, мисля, че частта от програмата, свързана с оправяне на кашата от 
влаковата катастрофа, приключи. 

Виждането се случва и „аз“ изчезва (Дали изчезна или всъщност никога не е 
съществувало?). Страданието, което преживях (и още преживявам), все повече се усеща 
просто като страдание, което обаче не е свързано с „мен“. Цял ден днес го „виждах“ и 
разпознавах. Трудно е да се обясни, но настъпи ясна промяна. През по-голямата част от 
деня бях осъзнатост. Но обмислях няколко въпроса: 

Когато си част от някакво преживяване и мислите ти са ангажирани с това, което се 
случва, мозъкът ти работи, така да се каже, има ли част от „аза“, която забравя, че не 
съществува? Или винаги „мислиш“, че „аз“ няма? 

Друг въпрос: Когато превключа канала на радиото без да се замисля и това ме изненада, 
защото не съм мислила предварително как искам да го направя, кой е изненадан? Ето 
къде чувствам, че се намирам днес: 

# 1. „Има ли „аз“?“ Изглежда, че няма „аз“. Любопитна съм как ще отговориш на въпроса 
ми кой е бил изненадан от пускането на радиото - според мен отговорът е умът, който се 
има за мислещият агент - той продължава да работи така, сякаш съществува, но не е 
реален. Все още не разбирам това напълно. 

# 2. „Обясни подробно какво представлява азът и как работи.“ Виж # 1. Мога да изпиша 
всякакви неща, които съм чела по въпроса, но трябва да отделя малко време, за да се 
изразя ясно със свои думи... 

# 3. „Какво е усещането да си освободена?“ Днес усещането е, че съм свободна, 
необременена от притеснения да не направя грешен избор. Днес държа думите ти близко 
до сърцето си. Капитулирам. 

Ще пиша повече по-късно. 

Илона: Кристи, толкова се радвам да видя, че промяната е настъпила и страданието 
намалява. Още една стъпка - осъзнатостта просто Е. В нея няма „аз“, тя не е лична. 
Погледни котката, тя осъзнатост ли е? Осъзнатостта е като пространство, което забелязва 
себе си. Кажи ми, дали тя има нужда от „аз“, за да бъде осъзната? 

Що се отнася до първия въпрос: Докато цялото старо програмиране не бъде изчистено и 
обработено, умът мисли за идеята, че „няма аз“. После тези мисли просто отпадат. Сама 
ще видиш, няма как да ти го обясня. Сега изобщо не мисля за „аза“, а просто живея 
живота. Изчистването на бъркотията може да отнеме няколко месеца. 



96 

Второ: да, кой беше изненадан? Дали това не беше просто усещане за изненада? А след 
това умът го обозначи с думите „Аз“ съм изненадана?“ 

Помисли от тази гледна точка, навлез в нея, след което отговори отново на трите 
въпроса. Много любов! 

Кристи: Когато преминаваше през този процес, сънуваше ли кошмари? ВСЯКА вечер имам 
ужасни кошмари. Вече дори не ми се иска да влизам в спалнята. 

Илона: Не, аз нямах кошмари, но за всеки е различно. Както казах, ти преживяваш много 
в момента, мисля, че на твое място мнозина биха сънували кошмари. Кошмарите обаче не 
са нищо повече от кошмари, ще отминат. 

Кристи: Честно казано, прекарах голяма част от уикенда, опитвайки се да се разсея от 
бремето на тази работа с „няма аз“.  

Но тази вечер ме привлече Екхарт Толе. Имам някои от аудио книгите му и намирам гласа 
му за много успокояващ. Слушам го и отделям време да погледна открито мъката си, да я 
приема, да кажа „да“ на това, което е и да се примиря с факта, че никой няма избор 
какво прави. 

Гледах дълго и упорито и не можех да намеря нищо, което да свидетелства за 
съществуването на „аз“. Чувствам как Източникът действа чрез мен и вярвам, че трябва 
просто да му позволя да действа, без да се съпротивявам. Трудно е да се поддържам в 
състояние на капитулация. В състояние съм да се предавам по 50 пъти на ден, само за да 
открия, че пак трябва да се предам. Точно както говорят за прошката – тя не е еднократен 
акт, а трябва да се прави отново и отново. 

Илона: Виждам, че вътре има още много неща, които трябва да бъдат пуснати. Разбира 
се, години наред си трупала чувства и си ги натъпквала възможно най-навътре. Нека ти 
кажа нещо: обърни внимание, че капитулирането също се случва само по себе си, 
независимо какво твърдят мислите. 

Да, става въпрос за возене в кола без шофьор. Всеки път, когато усетиш, че шофираш, 
значи си се натъкнала на поредната идея, която е назряла за пускане. 

С времето ще стане по-леко и по-ясно. Отпусни се повече, по-дълбоко. За всичко е 
положена нужната грижа. 

Може би си готова пак да погледнеш последните три въпроса? Изпращам ти много любов. 

Кристи: добре, ето моите отговори днес: 

Има ли аз? Има тяло, което функционира самостоятелно както всяко друго животно. 
„Азът“, който си мислех, че съществува, беше илюзия, създадена от егото. 

Какво представлява азът и как работи той - азът е грешен опит на егото да се проектира 
като отделен от всичко останало. АЗ СЪМ източникът на всичко, което е, действам и 
преживявам всичко под настоящата форма „Кристи“. Кристи е ограничена до своите 
преживявания, точно както кучето или котката могат да преживяват света само чрез 
собственото си същество. Но те са само инструменти, използвани за преживяванията и 
действията на Единния живот, който живее чрез всичко. АЗ СЪМ това. Азът не е „нещо“. 
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Какво е усещането да си освободен? Иска ми се да можех да кажа, че се чувствам 
спокойна и че всичко тече лесно, но понякога този живот продължава да бъде непоносим. 
Може би е нужно още малко време да се утвърдя в знанието, че АЗ СЪМ в тази форма, но 
за момента изпитвам постоянен стремеж да сложа край на този живот. Разбирам, че 
мислите са на Източника, така че „аз“ се разкъсвам дали да действам съобразно тези 
мисли, или просто да гледам как минават и да продължавам към утрешния ден. 

След като прочетох написаното дотук, разбрах, че Кристи звучи така, сякаш в главата й е 
ужасна каша, но това също е просто етикет. 

Илона: Благодаря ти, Кристи. Има две неща, които ми изглеждат странни: илюзията е 
създадена от егото. Реално ли е егото? То може ли да създаде нещо? 

„АЗ СЪМ източникът на всичко, което е.“ Какво би се случило с всичко, което е, ако няма 
„теб“? Би ли да погледнала малко по-задълбочено тук? Какво представлява източникът? 

Кълбото вече се разплита. Кашата се изяснява. Изпращам ти любов. 

Кристи: При това положение илюзията трябва да бъде създадена, както е създадено 
всичко останало - от Единния източник. Той е същината на този „живот“. Права си; няма 
логика егото, което не е реално, да създава каквото и да било. Това така ли е? 

Когато казвам „Аз съм източникът“ не става въпрос за „мен“ като това тяло, този 
индивид, а по-скоро като част от Единния източник. Може да го наречем Бог, Живот или 
То. Четох някъде, че когато слънчевата светлина премине през червена чаша, изглежда 
червена, през зелена чаша изглежда зелена. Когато протече през това същество, тя 
изглежда като „аз“, но аз продължавам да съм част от това „слънце“. Ако нямаше „аз“, 
нищо нямаше да се промени. Виждам това като осъзнаване на „АЗ СЪМ“. На прав път ли 
съм? 

Илона: Идеално. Бог = живот = реалност = Единен Аз = мен = аз = нула. 

Щом човек види това, всичко си идва на мястото. Изглежда вече се дипломира! 

Има ли нещо друго, с което мога да ти помогна? 

Направили сме безплатна отворена група за всички „новоосвободени“, където те могат да 
споделят, изследват и получават подкрепа, когато е необходимо. Ако нямаш акаунт, може 
да си направиш. Не е необходимо да бъде на твое име, ако не искаш. Би било чудесно да 
се присъединиш. Просто ме намери чрез моя блог. 

Изпращам ти много любов. 

Кристи: Все още има неизяснена каша, но наистина оценявам помощта ти. Благодаря за 
поканата; ще потърся линка на страницата ти в блога. Нямам нищо против да публикуваш 
разговора ни на своята страница, но бих предпочела да е под друго име, тъй като 
[редактирано] е истинското ми име. 

Ще те потърся във Фейсбук и се надявам скоро да поговорим отново. Нашето общуване 
беше огромен дар за мен. 

Много любов. 

Илона: Благодаря. 
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За мен беше удоволствие да ти съдействам. Може да ми пишеш винаги, когато имаш 
въпрос; дели ни само един мейл разстояние. Но отсега нататък животът ще започне да 
става интересен. Всичко ще се получава добре. Лично на мен в началото ми се струваше, 
че всичко започва да си идва на мястото и да се разкрива по съвършен начин. 

След известно време получих следното съобщение от Кристи – И.Ц. 

Кристи: Около 4 месеца след като започнах да чета книгите на Джед Маккена, постоянно 
мислех за идеята, че няма „аз“. Започнах да пиша в опит да отлюспя различните пластове 
на моята персона и да стигна до нищото, но все излизаше нещо ново, а умът ми го 
задъвкваше, разглеждаше го оттук и оттам и се опитваше да го напасне в картината. 

Купувах книги от други автори и продължавах да се опитвам да намеря начин да стигна 
до това прозрение и да го накарам да остане трайно с мен. Всичко беше чисто 
интелектуално, умът се опитваше да разбере. Едва когато животът ми се обърна напълно 
с главата надолу, настъпи отваряне. 

Персоната се бе вкопчила силно в сърдечните страдания, нещастието и „моята история“, 
но именно ТОВА страдание за първи път успях да разпозная като страдание, което 
възниква без „аз“. 

С времето, с твоя помощ, гледах, прекарвах време сама с това, което съм. Тогава 
започнах да виждам как емоциите преминават и отпуснах хватката на „аза“. Нямаше 
нещо, което да се „случи“ внезапно, както очаквах. Усещането бе, че по-голямата част от 
„мен“ просто се разсейва като призрак. Казвам по-голямата част, защото през последната 
седмица-две открих, че умът от време на време вмъква „мен“ в картината. Той някак 
продължава да се опитва да пресъздаде „аза“. Но него никога не го е имало. 

Животът живее директно, преживява неопосредствано и продължава „историята“ от само 
себе си. Когато умът се опита да пресъздаде „аза“, възниква разпознаване, след което 
този опит отпада. „Виждам“ как Животът действа чрез другите и го разпознавам като 
такъв, но въпреки това понякога се чувствам раздразнена, разочарована, ядосана или 
тъжна. Но няма „аз“, който да претендира за всички тези преживявания! Има само 
виждане, усещане, преживяване на тези емоции. Вижда се как преминават. 

Още едно нещо, което си струва да се отбележи: персоната, която взимам за „аз“, е била 
под голямо напрежение в продължение на дълги години, натоварена с бремето на 
въображаемия контрол (и може би вина за минали грешки и т.н.) 

През годините съм ходила на редица терапевти, за да ми помогнат за болката. Сега съм 
чувствително по-добре. Има физическо отпускане на мускулите на врата и гърба, които са 
причинявали тази болка в миналото. 

Завинаги съм благодарна за това, че ме насочваше, докато не успях да видя. 

Ричард 

Ричард имаше потвърждение от своя учител по теравада медитация, че е постигнал 
Навлизане в потока (класически будистки етап на развитие). Помолих го да обясни 
преживяването и след това продължихме да се вглеждаме в реалността. Накрая,  
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когато прозря илюзорния характер на „аза“, той заяви, че нашата работа го е довела 
до истинско „Навлизане в потока“. - Е. Н. 

Ричард: Здравей, Елена. 

Следях един разговор за директно насочване на сайта DhO и реших да приема твоята 
покана за осъзнаване на отсъствието на аза. Събота и неделя прекарах дълго време в 
размисъл. В един момент настъпи ясен „аха!“ момент. Направих упражнението с 
гледането на предмети и разпознах всеки един от тях като реален. 

Масата е реална. Компютърът е реален. Кракът е реален. Ръката е реална. Азът е... ах... 
не мога да го намеря никъде... 

Елена: Страхотно. 

Ричард: Навдигна се силно вълнение. 

Елена: Да. 

Ричард: Настъпи и голямо облекчение. 

Елена: Да. 

Ричард: На следващата сутрин се събудих с усещането, че съм леко променен; някак 
съвсем малко. 

Елена: Да. 

Ричард: Не бях толкова прилепчив. 

Елена: Да. 

Ричард: Имаше ясно „усещане“ за отсъствие на аз, което се различава от „разбирането“, 
че няма аз. 

Елена: Да. 

Ричард: Този ефект обаче бързо отшумя. Прозрението не се застоя повече от което и да е 
друго прозрение за начина, по който работи съзнанието ми, така че се чудя: 

а) Дали това е преживяването за отсъствие на „аз“, за което ти говориш?  

Елена: Има вероятност да е това, може да продължим да чатим и да видим. 

Ричард: б) Ако е било това, как може прякото ми изживяване да се задълбочи и 
поддържа? 

Елена: Освобождението е много просто. То не се изразява в поддържане на някаква вяра 
или изживяване. То е просто да видиш истината за илюзията и след това да я оставиш да 
се разкрие съобразно индивидуалното ти тяло и съзнание. 

Единственото, което изчезва, е убеждението, че има обект/структура, наречена „аз“. 
Тази структура крепи и свързва всички вярвания, напрежения и мисли за себе си. Когато 
човек види, че тя не е нищо повече от презумпция, бъркотията от всевъзможни неща, 
изградена въз основа на нея, ще започне постепенно да отпада. 
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Виждането, че няма „ти“, не е край, а само начало. Без него ОБАЧЕ всички усилия 
проилизат от „аза“, който се стреми да поддържа собственото си съществуване. Човек 
може дори да медитира с години, а това да служи за изграждането на на „духовен“, 
„радикален“, „дхармичен“ аз. 

Затова те питам сега: погледни и ми кажи дали в действителността съществуваш „ти“ под 
някаква форма. 

Ричард: Много малко. Азът е това, което решава, има намерение и поражда намерението; 
сега обаче започвам да се съмнявам. Намерението сякаш идва от нищото и след това 
изчезва. Всъщност разпознавам намерението едва постфактум (т.е. „Сигурно съм решил 
да пиша“, щом сега пиша). 

Също така, когато взема съзнателно решение, че сега ще пиша, не знам откъде идва то. 
Мога само да заключа, че явно съм решил. За пръв път се усъмнявам, че аз съм извършил 
взимането на решение. 

За да бъда открит докрай, трябва да спомена, че съм практикувал добиване на прозрение 
и съм постигнал Навлизане в потока, потвърдено от моя учител през август миналата 
година. Така че отправната ми точка за този експеримент вероятно е доста по-далеч от 
тази на повечето хора, с които обикновено работиш. 

Елена: Кажи ми какво е потвърдил твоят учител. Обясни ми на прост език, като на човек 
без духовни познания. 

Ричард: Разказах на учителя, че когато затворя очи, усещам, че умът и тялото ми са 
направени от мъгла. Изпитах вълнение, което ме заливаше на тласъци, след което имаше 
усещане за свиване, после облекчение и накрая преустановяване на съзнанието. Това 
преустановяване бе фино, мога да го оприлича на едва доловимо „мигане“. 

Оттогава дхарма прави своето. Имал съм и по-големи прекъсвания, но промяната, която е 
постоянна, е наличието на повече пространство между мислите. Често усещам ума 
буквално като кола, спряла на светофар, докато в миналото бе постоянно на една или 
друга скорост. 

Елена: Няма „ти“, който да взема съзнателни решения. Просто изглежда, че го има, 
защото идва мисълта, че има „ти“, след това идва мисълта, че ще вземеш решение, след 
това идва мисълта, описваща решението. 

Налице са импулси към тялото. Случва се набиране на текст на клавиатурата. Мисъл. 
Мисъл. Мисъл. Писане. 

Къде си "ти“? 

Мисълта съществува. Тялото съществува. „Ти“ обаче - не. 

„Когато взема съзнателно решение, че сега ще пиша, не знам откъде идва то. Мога само 
да заключа, че явно съм решил. За пръв път се усъмнявам, че аз съм извършил 
взимането на решение." Добре. Погледни по-дълбоко и ми кажи повече. 

Относно постижението, наречено „навлизане в потока“ – това е хубаво название, но аз 
бих казала, навлизането в потока става, когато човек прозре, че представата как „азът“ 
живее самостоятелен живот, е илюзия и види единната същност на целия живот. 
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Аз бих нарекла „навлизане в потока“ култивирането на това усещане за обединения поток 
на нещата. 

Всичко друго, включително изключително извисените състояния, действат в зоната на 
„аза“. Аз също съм изпитала това, което описа, преди 8-9 години. Преживях абсолютно 
същото - разтваряне на ума/тялото и пробив. Когато се върнах, азът си присвои това 
преживяване и го превърна в „много дълбоко аз“. 

Не искам да омаловажавам твоето преживяване. То наистина е силно трансформиращо, 
много прочиства ума. На мен ми бяха нужни осем години след това състояние, за да видя 
отсъствието на „аза“. На теб ти отне много по-малко. 

Продължавай да гледаш. 

Погледни и виж следното: 

Вали. 

Има ли нещо, което извършва валенето на дъжда? Вали. 

Човек, естествено, би могъл да каже, че причината е в облаците. Но какво са облаците? 
Какво е небето? Какво извършва съществуването на небето? А земята? Какво извършва 
съществуването на земята? 

Кой живее живота? 

Има ли нещо, което извършва живеенето на живота? 

Всичко това са различни форми на едно и също - съществуването съществува. 

Вгледай се по-дълбоко. 

Погледни и виж. 

Оглеждай се. 

Кажи ми какво се случва в главата ти в момента. 

Ричард: добре, значи „азът“ е просто мисъл, съгласен съм. Но тя не спира да възниква. 
Предполагам, че това не е проблем, стига да е напълно ясно, че не става въпрос за нищо 
повече от мисъл.  

Започнах да мисля за смъртта. Щях да кажа, че когато умрем, ставаме съществително, но 
това не е вярно, защото в момента, в който спрем да дишаме, започваме да се 
разграждаме. Така че, да, всичко е процес, глагол. Това провокира размисъл за 
раждането; тъй като сме процес, не е съвсем ясно кога се раждаме. Но тук май се 
отплесвам. 

Темата за смъртта обаче не е случайна. Има проблясъци, моменти на странно усещане, 
че всичко е обитавано от някакъв призрак. Той има форма, но е някак безжизнен, 
подобно на изоставен град, който е физически реален, но в същото време е само зловещ 
спомен за някогашната оживеност. 
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Елена: Да. Тук не ми харесва само думата „съгласен съм“. Не става въпрос да се 
съгласяваш, все едно да отметнеш някакво квадратче в знак на приемане. Много те моля, 
не приемай нищо – погледни и се увери сам. 

Така че, нека да се върнем на темата. Когато шофираш, ходиш и т.н., шофьор няма. По 
същия начин няма и дишащ. Дишането просто се случва. Това истина ли е? 

Ричард: Да, шофиране, ходене, дишане: всички те просто се случват, но в секундата, в 
която ги забележа, „азът“ предявява претенция, че той ги извършва. Това е рефлекс. 
Случва се автоматично. Щях да кажа, че не мога да направя кой знае какво по въпроса, 
но след това осъзнах, че няма „аз“, който да прави каквото и да е. 

Какво ще кажеш за изгубването в мислите? Имам предвид кой извършва мисленето, кой е 
изгубен? Но отново мисленето и „загубването“ просто се случват. 

Не съм убеден обаче, че да кажеш, че нещата просто се случват, е същото като да 
кажеш, че няма „аз“, защото той е по-скоро усещане, отколкото мисъл. Усещането е 
налице всеки път, когато забелязвам, че нещата просто се случват. 

Да изясня, че нямам предвид дали има или няма „Аз“ (защото мисълта/усещането за „аз“ 
определено присъства). Става въпрос, че виждането как нещата „просто се случват“, не е 
същото като осъзнаването, че „има виждане, но няма виждащ, има мислене, но няма 
мислещ”. 

Елена: Това, за което говориш, е състояние на единство или както решиш да го наречеш. 
Състоянието не е постоянно. Може да дойде, но е невъзможно да го задържиш. 

Ти можеш да култивираш потока - това е вярно. Може да стане устойчив, след като 
прозреш илюзорния характер на представата, че потокът е прекъснат от съществуването 
на „аз“. 

Състоянието дава моментна представа за естеството на съществуването. След като 
изчезне, има две възможности (може би има повече, но тук ще спомена само тях). 
Първата е: азът се връща с още по-голяма убеденост и си присвоява преживяването, 
което го прави още по-специален и духовен. 

Ние тук търсим втората възможност: да видиш, както ти вече направи, че във всички 
движения на живота има само виждане, мислене, без структура „аз“, че тя е просто 
илюзия. Връщаш се и ЗНАЕШ това. Няма нужда постоянно да си го спомняш. Осъзнаването 
на илюзията за аза е нещо съвсем просто – то не е нищо повече. 

По принцип нищо няма да се промени за един ден, но същевременно целият живот вече 
ще извира от това основно знание за истината. И всичко останало ще се развие оттам, 
като постепенно ще включва всеки сантиметър от системата тяло/ум. Това се нарича 
навлизане в потока. Началото на края. 

Пиши ми повече, просто каквото ти дойде, за да видя в каква позиция си. Съсредоточи се 
да гледаш и виждаш това, което е. Фокусирай се върху нещо, което се случва в момента, 
например движение и ходене, и напиши всичко, което изниква. 

Ричард: Докато хората минаваха покрай мен, ми хрумна мисълта: горките, те не са 
свободни. 
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Елена: Да, има много хора, на които да се помогне. Но също така имай предвид: не е 
необходимо да помагаме на тези „азове“ – тях ги няма. Това е просто животът, във 
всякакви различни форми и процеси. Всичко е движение на съзнанието и ако съзнанието 
се събуди в едно въплъщение, то предизвиква вълни, които събуждат други въплъщения, 
дори без да бъдат изрично насочвани и да гледат. 

Някои може да почувстват, че виждането ги цапва по главата, макар никога да не са го 
търсили. 

Ричард: Колко глупаво от моя страна. Не съм свободен. 

Елена: И никога няма да бъдеш, защото няма „аз“, който да се освободи. Свободата обаче 
може да се случи - просто виж тази истина. 

Ричард: Все още има ясно усещане, че нещата се случват; посягане към питието, 
нарязване на храна, напомняне, че няма нужда от „аз“. 

Елена: Добре. И не е нужно да си напомняш това. Просто го знаеш. Щом веднъж го 
видиш, вече няма как да престанеш да го виждаш. То е като да гледаш филм и да бъдеш 
напълно завладян от него, но след миг се връщаш към знанието, че си в киносалон и тази 
сцена е просто илюзия. 

Представи си обаче някой, който прекарва живота си на стола в киносалона, като 
непрекъснато гледа филми. Това е неговата действителност и всичко му се струва 
реално. Трябва да издърпаш този човек навън и да му посочиш, че всичко, което е 
наблюдавал, е илюзия. Ако го види само веднъж, той няма как да го забрави, дори и да 
се върне в киносалона. За определено време може да забрави, но никога повече няма да 
приема филма за действителност. 

Ричард: Днес беше труден ден. Тази сутрин ми хрумна, че аз (или процесът на ума/
тялото) съм преминал през класическите етапи на прозрение. Повишената осъзнатост, 
религиозната „ревност“, безпокойството, страхът, желанието всичко да приключи - 
всичко това са класически етапи на прозрение. 

Това осъзнаване беше полезно, тъй като осветли факта, че „азът“ се съпротивлява/
идентифицира с преживяванията. Щом видях това, неприятните преживявания утихнаха 
(или според духовния жаргон това би бил ранен етап на спокойствие). 

Елена: Не забравяй, че си изправен пред един доста труден човек – самия ти, който може 
да върти всякакви номера. Човек не може да се подстриже сам. И тук е така. Пиши ми. 
Пиши за това, което се случва в момента, вместо да споделяш всичките си заключения на 
следващия ден. Чуй ме - ако преценяваш свободата чрез това дали умът прикрепя етикета 
на „аза“ към нещата, не си разбрал за какво става въпрос.  

Важното не е да престанеш да лепиш етикети; важното е да видиш, че няма на какво да 
ги лепиш. Те са просто надписи, висящи в нищото, като всяка измислица, всеки фантазен 
герой - Хари Потър, Джейн Еър, Зена - принцесата войн. Само етикети, които всъщност не 
са свързани с  нищо действително. 
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Ричард: В момента не мога да посоча някакво „аз“, но не чувствам, че реалността просто 
се случва. Все още присъства усещането, че контролирам нещата. 

Елена: Погледни това чувство за „себе си“. Какво е то? Раздели го на съставните му 
части. 

Ричард: Един пример за това е, че минах през мрачни етапи на прозрение, разпознах ги и 
използвах техниките, които владея, за да премина отвъд тях. 

Елена: Хм. Не говорихме ли за това в началото? Задавам ти въпрос. Ти поглеждаш, след 
това се връщаш и ми даваш възможно най-честен отговор. Не говорихме ли по въпроса? 
Казала ли съм да се връщаш в познатите ти техники и да ги прилагаш? 

Ричард: Не мисля, че се е случило подобно нещо. Имаше разпознаване, изследване, 
отпускане, приемане... въпросът е, че „аз“ наблюдавах/инициирах/контролирах процеса. 
Същевременно е налице съмнение дали там изобщо е имало „аз“. 

Елена: Погледни съмнението. То е просто чувство, което възниква. Не е нужно да 
анализираш защо е там. Покани го по-близо; то така или иначе е тук. Попитай го какво 
иска да ти разкрие; каква информация носи. Тогава просто небрежно седни, замълчи и 
слушай. 

Същото е и със страха. Вчера си направил някаква техника, може би си медитирал или 
нещо друго. Така просто си погалил страха и той е изчезнал. 

Следващия път, когато възникне страх, ми пиши. Трябва да го погледнеш в очите. Засега 
престани да прилагаш техники за спокойствие. Трябва да ми обещаеш. След като 
приключим, може да правиш каквото искаш. Но сега е нужна единствено гола честност и 
ясно, детайлно описание на това, което възниква. 

Имаш някакви представи за освобождението. Мислиш си, че то представлява отпадане на 
идентификацията. 

То не е отпадане на идентификацията. Това е невъзможно, защото умът произвежда тези 
етикети като част от своята функция. Въпросът е да видиш, че цялата тази 
идентификация е измислена, защото „теб“ никога не те е имало, няма те и никога няма 
да те има в реалния живот. 

Трябва да изоставиш това очакване, то е карикатура на реалността. Захвърли го сега. 
Зарежи го. Говоря сериозно. Напиши съвсем честно какво знаеш за освобождението, без 
да се позоваваш на неща, които си чел или чувал. Опиши само това, което знаеш със 
сигурност. Хайде. 

Ричард: Не ми се казва нищо, защото когато се опитвам да изразя това, което знам, умът 
ми се изпразва. За мен освобождението е промяна във възприятието. Изпитвам го доста 
често и тогава се чувствам прозрачен и като незалепващ като тефлон - нищо не залепва 
за мен и аз не се вкопчвам в нищо.  

Когато гледам хората ми се струва, че на тяхно място няма нищо. Присъства само някакво 
тяло и форма. Това е освобождаващо и същевременно страшно. Вчера доста го чувствах. 
Направо ми се повръщаше, точно както когато си на влакче в увеселителен парк. 
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Очевидно гаденето и страхът не са освобождение, то дори не е усещането че съм 
прозрачен/като тефлон. Би трябвало обаче да е нещо подобно. Освобождението е 
способността да пребивавам постоянно и с мир в това преживяване. 

Искам да изясня какво казах, за да съм сигурен, че се разбираме: аз не успокоих страха/
безпокойството, а осъзнах, че аз не съм този страх/безпокойство и спрях да му се 
противопоставям. Това същото ли е като да го погледна в очите?  

Елена: Добре, нека засега повярваме на това обяснение. 

„Освобождението е способността да пребивавам постоянно и с мир в това преживяване.“ 

Това състояние се нарича смърт. 

Погледни този постоянен „рефлекс“. Виж по-отблизо какво представлява. Той е мисъл. 
Това истина ли е? 

Ричард: Опитвах се, опитвах се и в крайна сметка разбрах, че се мъча да видя нещо, 
което го няма. Тогава попитах какво всъщност съществува и видях/почувствах покой. 

Потънах малко в него и контрастът между това спокойствие и напрежението и борбата 
беше поразителен. След това ми звъннаха и трябваше да отговоря. Един час по-късно се 
опитах да локализирам „себе си“ и установих, че има по-малко рефлекс, или по-точно по-
малко борба. 

Елена: Няма контрол, да. Но внимавай какво правиш... внимавай да не бягаш на позната 
територия. Изграждаш един много солиден дхарма „аз“, много умен, дълбок, мъдър. 
Искам да насочиш вниманието си към него и да го погледнеш. Направи го честно. Сега 
напиши какво се появява в главата ти по въпроса. 

Пиши и ще разгледаме всички съмнения едно по едно. 

Ричард: Едно от съмненията ми е дали съм съгласен, че няма „аз“, защото е твърде 
трудно да го намеря. Докато пиша това, осъзнавам колко глупаво е това – имам толкова 
реално усещане за „аза“, че би трябвало да е лесно да го намеря. Тогава възниква друго 
съмнение: причината да не мога да видя „аза“ е, че самият „аз“ гледам. Как може да 
видиш себе си без огледало? Нямам добър отговор за това, а ти? 

Елена: Отпусни се, престани да се бориш. Това, което търсиш, го няма, прав си, иначе 
щеше да го намериш много лесно. Нужно ли е да се мъчиш много, за да видиш 
компютъра, ръката си или мислите? 

За целта не е нужно да се бориш, защото компютрите, ръцете и мислите съществуват. Те 
са част от реалността. Азът не е част от реалността. Азът е реален толкова, колкото 
Батман е в стаята ти в момента. Опитай се да видиш Батман. Можеш ли да го видиш? 
Имаш лесен достъп до мисли за Батман, да - мислите съществуват, и то в изобилие. 
Разполагаш и с образ на Батман. Но какво друго, освен това? Той истински ли е? Можеш 
ли да излъчиш лъч във формата на прилеп и да го повикаш да се бие срещу истинския 
Жокер? Не. Той е илюзия. Измислица. 

Същото е и с „аза“. Колкото повече се мъчиш да го видиш, толкова повече става ясно, че 
той е въздух под налягане. Няма как да видиш нещо, което не съществува, прав си. 
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И така, когато в ежедневието си почувстваш, че „азът“ съществува, какво се е 
променило? Дали „азът“ по чудо е започнал да съществува? Не, просто си мързелив и не 
поглеждаш какво всъщност съществува. Така че погледни моля, не ме карай да започна 
да псувам, става ли? 

Да кажем усетиш, че тук седи „азът“. Погледни какво има там: усещания, мисъл, 
чувства, каквото и да е; разбий го на съставните му части. 

Направи го. Погледни и виж. Сериозно, виж. Не пилей дори 5% от фокуса си за анализи и 
сравнения с твоите дхармични знания за просветлението. По дяволите, просто виж. Това 
е единственото, което трябва да направиш в момента. Все едно си шестгодишно момче. 

Представи си, че никога не си чувал глупавите класически признаци на просветлението, 
хабер си нямаш за всичко, с което разпиляваш фокуса си. Зарежи тези неща. Зарежи ги. 
Зарежи. 

В противен случай ще седиш, медитираш и търсиш години наред. Изхвърли всички тези 
безполезни „знания за дхармата“. Направи го наистина. Те ти тежат като камък на врата с 
нелепите си, карикатурни очаквания. 

Фокусирай се 100% върху въпроса какво всъщност е налице в действителността и какво - 
не. Това е. 

Ричард: Забелязвам едно неспокойствие, чувство, че има нужда да крепя заблудата. 

Елена: Неприятно чувство – навлез в него. КОЙ ГО УСЕЩА? 

Ричард: Неспокойното усещане идва от съмнението. Аз не се съмнявам в преживяването 
си, а в мотивацията на рационалните обяснения. Дали те целят да скрият/избегнат нещо? 

Елена: Не е достатъчно добре. Продължи да гледаш. Виж още. Виж. Няма „ти". Наистина 
няма. Това не е нищо мистично или специално. Просто няма "ти". Не е нищо сложно. Виж. 

Ричард: Ще го направя. Щом се хвана да мисля, че има аз, ще погледна. 

Има усещания. 

Елена: Усещанията са част от реалността, да. Кой ги усеща?  

Ричард: Има известно усещане за тежест/втвърдяване в областта на гърдите и лицето, 
хлад върху кожата, осъзнаване на движението на корема. 

Елена: Да, всичко това е част от реалността - тяло, усещания. Кой ги усеща? 

Ричард: Има мисли, които чувам като звук. Те твърдят, че има „аз“, който чува. Има и 
визуални мисли, които твърдят, че има „аз“, който вижда. 

Елена: Мислите, независимо на каква тема, са безлични явления. Те възникват и 
отминават, някои от тях са мисли от типа „аз“, а други са различни. КОЙ ГИ ЧУВСТВА? 

Ричард: Например, докато пиша това изречение… 

Елена: Не, ти не пишеш никакво изречение. Няма „ти“. Има само ум, тяло, ръце и сърце. 
Нищо не притежава изречението, няма те „теб“, който го създаваш. Погледни и виж. 
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Ричард: Налице е презумпция, че или аз диктувам изречението на ръцете си… 

Елена: Ти не диктуваш. А ръцете просто съществуват, те са телесни явления. Няма „ти“. 

Ричард: …или чета думите, които биват въвеждани на клавиатурата. 

Елена: „Аз“ чета? Къде е „аз“? Това е просто етикет. 

Ричард: Когато погледна по-отблизо… 

Елена: Не можеш да погледнеш по-отблизо, по-отдалеч или много много внимателно. 
Просто не можеш, защото няма „ти“. Вниманието съществува. „Ти" - не. 

Ричард: Аз осъзнавам, че има и друг вариант:… 

Елена: „ТИ“ НЕ МОЖЕШ ДА ОСЪЗНАЕШ, „ТЕБ“ ТЕ НЯМА. Осъзнаването Е. 

То е просто мисъл, чувство. 

Ричард: Писането и четенето се случват от само себе си. 

Елена: Да, и това става чрез тялото и мозъка. 

Ричард: И наистина откривам, че въвеждането изпреварва четенето. 

Елена: Писането и четенето не са твоя собственост. Не си ги купил в магазин. Не си си 
спечелил живота. Освен това той не ти е бил и „даден“. Животът просто се случва. Няма 
„ти“. Погледни и виж – „аз“ е просто въображаем етикет, който обикновено прикрепяме 
към всяко действително преживяване.  

Ричард: Когато обърна повече внимание, забелязвам… 

Елена: Забелязва се случва. Потърси отново това, което наричаш „аз“. 

Ричард: Забелязвам, че пръстите ми се движат… 

Елена: Твоите пръсти? 

Ричард: …от само себе си и всичко се случва с прецизност и бързина, която трудно бих 
могъл да репликирам…  

Елена: Да репликира КОЙ? 

Ричард: …ако съзнателно движех всеки пръст и пишех всяка буква. 

Елена: „Ти“ не съществуваш. Погледни, Ричард, говоря сериозно. Това „аз“ и „мен“ е 
една голяма шега, чуваш ли, просто шега. 

Ричард: В момента няма някакви ясно забележими чувства.  

Елена: Наистина ли. Ти си мързелив, слаб - все едно не те интересува. Просто ти харесва 
да говориш за духовни неща, защото това ти доставя удоволствие. 

Трябва да решиш дали ще опиташ да направиш това, което те моля, защото в момента 
изглежда, че не те интересува, не ти е интересно и не си готов за изследване. 
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Дай ми най-доброто от себе си. Погледни най-простичко реалността такава, каквато е. 
Това е съвсем просто, все едно да погледнеш жена си, приятелката си или майка си. 
Няма нищо сложно -поглеждаш и виждаш, че всичко е Животът, който се живее сам. 
Съществуването живее себе си. Няма „ти“, който да живее този живот. „Ти“ е само 
етикет. 

Етикетът предявява претенции към изживяванията в действителността. Но той е само 
указател, нищо повече, и не е свързан с нищо реално. Можеш да го видиш по всяко време 
и нищо няма да се промени. Нищичко. Животът ще продължи да се живее сам. Нищо 
няма да се промени. Просто ще видиш реалността такава, каквато се случва. Ще си 
останеш същия като сега – с всички добри, лоши и останали неща. 

Нищо не е лично; няма персона, НЯМА. Във всички тези модели се случва живот. 
Използваме етикета „аз“ от ранните ни години и той е толкова слепнал, че ни се струва, 
че ако отпадне, ще изчезнем заедно с него. Нищо няма да изчезне. Ако изоставиш 
представата, че Батман съществува, какво изчезва? Какво? Нищо. Защото никога не е 
съществувал. И тук е така. Виж. 

Отхвърли всичките си предположения за това какво е освобождение. Прочети и 
ПОЧУВСТВАЙ това, което ти дадох в последните няколко имейла. 

Погледни добре и ми пиши утре. Лека нощ. 

Ричард: Мислите за „аз“ са безлични, ХА! Портата беше видяна, реалността е лишена от 
триене, няма нужда да бутаме нещата, всичко си е на мястото, няма съмнения! 

Елена: Кажи ми нещо повече. Мислиш ли, че ще се възхитя на три реда с удивителни 
знаци? 

Ричард: Умът е празен, като елен, парализиран на светлината на автомобилни фарове, 
сякаш казва „защо ме питаш дали съществува нещо, което не съществува?“ Тръпката и 
вълнението отшумяха, но отъждествяването със себе си пак го няма. Е, може би се 
изказах твърде силно, но има ясно усещане, че каквото и да е налице, то не е „аз“, а е 
нещо друго. То не винаги се вижда ясно като мисъл или усещане, но каквото и да е било, 
за ума е ясно, че не е било „аз“. 

Също така забелязвам известна бдителност – налице е осъзнатост за възникването на 
усещанията/мислите за „аз“. Хрумна ми тибетската поговорка, че осъзнатостта е като 
баба или дядо, които наблюдават внучето. 

Елена: Видял си, че азът не присъства. И всъщност никога не е присъствал, както 
забеляза. Състоянието ще отшуми. 

но 

Животът продължава и тъй като той винаги си е текъл без „аз“, по същество нищо няма 
да се промени. Няма какво да се промени, нали? 

Провери дали все още вярваш, че има „ти“, който живее живота ти. Какво ще кажеш? 

Ричард: Животът тече от само себе си. Никой не го живее, но о, колко е лесно за 
забравяне. Докато си извън киносалона, това е ясно като бял ден, но после върху 
реалността се спуска прозрачен екран и филмът започва да се прожектира отново.  
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Публиката си спомня, че няма „аз“, но е погълната от филма. Ала на заден план един 
глас продължава да казва „това не е реално“ и публиката се съгласява. „Разбира се, че 
не е - ние сме извън киносалона. Сега да продължим с живота си и да помогнем на 
другите да излязат от киносалона!" 

Така че, отговорът на въпроса ти е: не. Няма агент, който живее живота ми. Не е 
достатъчно обаче да знаеш/вярваш това, защото преживяването заприличва на спомен от 
сън и престава да бъде реално. 

Елена: Погледна и видя, че няма „теб“, който живее живота; животът просто си е. Видя, 
че няма „аз“. Ако наистина си го направил, значи си видял, че „азът“ никога не го е 
имало, никога. 

И така, ако „азът“ никога не го е имало, какво ще стане с живота сега? Ако животът 
винаги е живял без „теб“, тогава няма причина нещата да са по-различни. По същество 
нищо не се променя. Цялото психологическо обуславяне, вярвания и ограничения 
продължават да са налице. 

Виждаш ли? 

Изживяването е реално. Отсъствието на „аза“ е реално. „Ти“ не си. 

Това истина ли е? Ако не е, нека да разгледаме какво е реално въз основа на това, което 
виждаш. 

Ричард: Изминаха няколко дни и нещата улягат. Силно интуитивно и непосредствено е 
ясно, че цялото преживяване на живота е безлично, винаги е било и винаги ще бъде. 

Споменът, обусловеността, вярванията и ограниченията все още съществуват, но 
рефлексът за идентифициране с тях вече го няма. Има усещане за хладно дистанциране, 
което оставя нещата там, където са, без да е нужно да ги дърпам към себе си или да ги 
отблъсквам. Реалността е много по-жива и ярка и се появява чувство на лекота и 
доволство. 

Изживяването е реално, „аз“ и „мен“ са само етикети за обединяване на мисли и 
усещания, които са в постоянно движение. Сънят, който споменах, е това, което „аз“ 
мисля, че ти наричаш „състояние“. В това състояние е очевидно, че няма аз, а извън 
състоянието е налице знание за неговото отсъствие, макар да не е непосредствено и 
пряко. Реалността е същата, но възприятието за нея е различно. 

Виж, не ми е ясно дали казваш, че има само един начин за възприемане на реалността, 
или става въпрос дали човек говори от позиция на пряко възприятие или от познание. За 
момента не ми е ясно къде трябва да бъде „аз“ на тази скàла, за да може да счетеш 
осъзнаването на неговото отсъствие за приключено според твоите стандарти. 

„Аз“ чувствам, че съм се справил с частта, свързана със „знанието“. Оттук нататък може 
би просто трябва да оставим нещата да се задълбочат, за да стане „състоянието“ все по-
обичайно в ежедневието. 

Елена: Ах. Добре. По едно време ме накара да извадя дзен пръчката, за да те 
цапардосам. Добре. Страхотно. Удивително. 
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Прав си, всичко ще се развие. Това е фин процес. Когато изтръгнеш корена, всички 
структури започват да се разпадат. При някои този процес е едва доловим, при други се 
случва като голямо срутване. Тъй че просто продължи с живота си и се наслаждавай на 
разгръщането на процеса. 

Нека поддържаме връзка, става ли? Може да ми пишеш по всяко време. 

Ще се появят чувства и други преживявания. Просто погледни зад тях и виж какви са те 
всъщност. Ще забележиш, че всичко губи своята тежестта и лепкавост. 

Ако усетиш вдъхновение да направиш нещо, направи го. Сега вече ще го правиш от живо 
вдъхновение, а не бутан от „аза“, който иска да се усъвършенства. Нали знаеш,  
просветлението е свързано с цепене на дърва и носене на вода. То не е някаква 
фантасмагория. 

Ричард: Елена, много благодаря за усилията и търпението. Преживях най-дълбокото 
отваряне, което съм имал от началото на моята практика. Съгласен съм с теб, че това 
трябва да бъде определението за навлизане в потока. Без да вижда ясно отсъствието на 
„аза“, човек може да постигне напредък, може би дори сериозен, но „аз“ ще продължи 
да прави каши и да обърква всичко, което бива видяно или постигнато. 

  

Мат 

Мат ме намери чрез моя блог. Разговорът с него много ми хареса. Беше изключително 
директен и ясен. Виждането се случи, когато го попитах какво е усещането да бъдеш 
освободен. Това беше достатъчно, за да изчезне създадената от ума граница между 
освобождение и робство. Беше прекрасно да наблюдавам как премина през процеса. С 
удоволствие споделям този разговор с вас. – И.Ц. 

Мат: Здравей, Илона, 

Попаднах на вашия блог чрез една дискусия във Фейсбук. Все още ли си на разположение 
за разговор? Отидох на страницата „Започнете оттук“ и написах „В действителност няма 
аз.“ Ето как мога да опиша моето преживяване: 

• Почувствах мир и в същото време вълнение. Видях ясното, непрекъснато течение на 
живота, непрекъсвано от различните проявления. Въздъхнах с облекчение. 

• Зарових се по-дълбоко и записах: „Дори този облекчен „аз“ или спокойното възприятие 
на жизнения поток не съществуват в действителност.“ „НЯМА ВЪЗПРИЕМАЩ“. 

• Появи се леко объркване и раздразнение, защото в това „няма смисъл“. 

• Какво защитава това объркване и раздразнение? Ако няма „аз“, значи няма възприемащ 
и няма какво да бъде защитавано. 

• Появява се съмнение, че „азът“ може да се просветли и да прозре илюзията за 
отделното „аз“. Смях: и това няма смисъл. 
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• Какво защитава съмнението? Усещането, че мога да престана да се владея и да изляза 
извън контрол? 

• Това съмнение и страх са част от вярването за „Аз“. Чие вярване е това? Дали 
органичните проявления, като например листото или вълната, вярват в своето „аз“? 

• Листото или вълната нямат вяра, а само моментни възниквания и отминавания на 
явления в непрекъснатия поток на живота. 

Ето докъде стигнах. 

Много благодаря, 

Мат 

Илона: Благодаря, че ми пишеш. Ще ти помогна да се справиш с въпроса с всичко, с 
което разполагам. 

Да, съмнението ти е съвсем основателно. „Азът“ не може да се просветли. Но пък и той 
не е необходим, за да се случи каквото и да е. Общо взето - това е. Нещата се случват, 
няма „аз“, който ги кара да се случат, да ги контролира или да ги изживява. 

Добре. Представи си, че в момента държиш една лъжица. Представи си колко тежи тя. От 
какво е направена? Откъде е дошла? Дали е част от цял комплект прибори? Отдели време 
да направиш това. Наистина - не се шегувам. Навлез във възможно най-големи детайли. 

След това отвори очи и погледни. Такава лъжица няма. 

Съвсем същото е и с „аза“. Няма „аз“. Трябва просто да погледнеш: откриваш ли го 
някъде в реалния живот? Не, той е само плод на въображението. Трябва да гледаш, 
докато видиш ясно, че е илюзия. 

Трябва да разгледаме мислите. И така, нека започнем от тук: можеш ли да контролираш 
мислите? Можеш ли да ги спреш по средата? Можеш ли да знаеш каква ще бъде 
следващата мисъл? Откъде идват мислите? Как работи мисленето? 

Просто напиши всичко, което смяташ, че е истина. Нека да видим какво ще излезе.  

Мат: „Трябва просто да погледнеш: откриваш ли го някъде в реалния живот? Не, той е 
само плод на въображението." 

Да, тези появяващи се усещания и мисли НЕ МОГАТ да бъдат доказателство за отделно аз! 
Точно като с лъжицата. Докато си я представях, изпитвах силни усещания и „виждах“ 
нейните характеристики, но когато погледнах в реалността, не видях нищо. Същото е и с 
Мат. Благодаря ти за въображаемата метафора с лъжицата. Брилянтно. 

„Но тъй като през целия си живот вярваш, че има отделно „аз“, с него не е толкова 
лесно, колкото да видиш, че няма лъжица.“ 

Наистина е така. Но може ли едно мигновено поглеждане като това наистина да 
развенчае фалшива вяра, която съм таил цял живот? Не знам дали все още има промяна. 

Между другото, готов съм да повторя „поглеждането“ и да положа повече усилия. Не 
знам каква е твоята гледна точка по въпроса, че не трябва да полагаме усилия. Някои  
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казват, че усилията „ангажират егото“. Предполагам, че теб това не те притеснява, тъй 
като твърдиш, че няма его, което би могло да се ангажира. 

„Трябва да разгледаме мислите. И така, нека започнем оттук: можеш ли да контролираш 
мислите?“  

Не, дори самата вяра, че мога да контролирам мислите, е мисъл и нямам никаква 
представа откъде и как се е появила. 

„Можеш ли да ги спреш по средата?“ 

Това е невъзможно. Изглежда, че  мислите нямат продължителност. 

„Можеш ли да знаеш каква ще бъде следващата мисъл?“ 

Невъзможно. Какво арогантна презумпция съм имал - че контролирам някакво бъдещо 
изживяване! 

„Откъде идват мислите?“ 

Отникъде. Може би са резултат от някаква естествена химическа реакция, но това също е 
мисъл и не виждам конкретния й източник. 

„Как работи мисленето?“ 

Мисленето изглежда сложно, но празно функциониране на нервната система, като танца 
на пчелите. Мисълта „аз“ претендира, че мисленето зависи от нея, сякаш тя, бидейки 
мисъл, може да мисли. Каква горчива, тъжна илюзия! (просълзявам се). Отвратително. 
Благодаря ти. 

Илона: Справяш се много добре. 

Да, отговорите за мисълта са на място. Сега трябва да разгледаме съдържанието на 
мисълта и самия процес на етикетиране. 

Затвори очи и забележи какво се случва. Можеш ли да идентифицираш усещането за 
живот, за същество, за „аз“, което присъства постоянно и не се променя? Остани 
известно време с него. Забележи как се случва дишането и обърни внимание на звуците, 
когато дъхът се движи навътре и навън. Забележи, че умът етикетира всичко преживяно: 

Дишането идва и умът го етикетира: „Аз дишам“. Чуването идва и умът казва: „Аз 
чувам“. Възниква чувство: „Аз чувствам...“. Нещо бива забелязано и етикетът идва: „Аз 
забелязвам...“ 

Сега провери дали наистина има агент, който диша, слуша, усеща, забелязва. 

Поиграй си малко с това и виж какво ще откриеш. Забележи, че „аз“ е просто дума, 
етикет, който се намира преди други думи или етикети. „Аз“ е само част от езика. 

След това отвори очи и се огледай. Виж какво има в стаята: думата „маса“ обозначава 
истинска маса. Думата „монитор“ обозначава действителен монитор. Думата „тяло“ сочи 
към реално съществуващо тяло. Думата „ръка“ сочи към истинска ръка. 

Сега погледни и виж дали в реалния живот има „аз“. Можеш ли да го откриеш? Какво 
обозначава думата „аз“? Моля, когато си готов, напиши какво си видял. 
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Мат: „Дишането идва и умът го етикетира: „Аз дишам“. Чуването идва и умът казва: „Аз 
чувам“. Възниква чувство: „Аз чувствам...“. 

Да, всичко е само етикетиране! Без етикети има само аморфни, неописуеми облачни 
усещания (ако изобщо има каквото и да е...). И етикетирането е тясно свързано с етикета 
„аз“, сякаш „азът“ вижда и инспектира тези усещания и етикети. А въпросната мисъл 
„аз“ често сякаш се свързва с усещането за очните ябълки. „Къде съм аз? Зад очните 
ябълки.“ 

Но очите и пространството зад тях също са само предположение плюс усещане. Без 
етикети те са неописуеми усещания, които всъщност са трудни за откриване, определяне 
или описване по някакъв начин. 

Тук не мога да намеря нищо, което е сигурно; всичко се променя и е тъмно, мътно и 
объркано. Когато потърся кой диша, слуша и чувства, тези „затворени очи“ сякаш виждат 
някакво изображение или усещане. Аз обаче не мога да бъда образ или усещане. 

Когато погледна кой вижда образа, наречен „затворени очи“, „азът“ се прехвърля към 
друг вид усещане, нагласа или енергиен модел, който по някакъв начин ми напомня за 
баща ми. Това е поредният психофизичен образ. 

Тогава ми се струва, че всичко изниква на един отворен, ефирен филмов екран, който не 
се вижда директно. Отворена, жива осъзнатост. Аз не съм ли тази отворена осъзнатост? 
Тя не е нещо отделно; тя е едно с това, което възниква. 

Не мога да открия отделно „аз“ – има само усещания, появяващи се в неразделено, 
отворено нищо. Макар и невидимо, то сякаш е живо, динамично, ясно. Тъй че в крайна 
сметка, не, не мога да открия лице, което извършва дишането, слушането и усещането. 

„Аз“ е просто дума/идея/изживяване, което привидно стои зад всички останали думи, 
идеи и преживявания. То е езикова конвенция, подобна на въображаемата лъжица, в 
която вярваме. Думата "лъжица" не е лъжица. Думата „аз“ не е отделно аз. 

„Случва се забелязване и етикетът идва: „Аз забелязвам...“. Да, отново се появява това 
усещане за титуляр/агент/идентичност, претендиращ за „негово“ съществуване, което му 
принадлежи. 

„След това отвори очи и се огледай. Виж какво има в стаята: думата „маса“ обозначава 
истинска маса. Думата „монитор“ обозначава действителен монитор. Думата „тяло“ сочи 
към реално съществуващо тяло. Думата „ръка“ сочи към истинска ръка. Сега погледни и 
виж дали в реалния живот има „аз“. Можеш ли да го откриеш? Какво обозначава думата 
„аз“?" 

Със сигурност не обозначава нещо, което мога да намеря. Това е невярно убеждение, 
сляпа вяра, странен „религиозен култ“ към страданието. Думата „аз“ не обозначава нищо 
друго освен самата дума „аз“, това е. 

Илона: Страхотно, Мат. И така, има ли изобщо отделно обособено „аз“? Имало ли е 
някога? 

Мат: Не, погледнато логически, е невъзможно. Това е интелектуалното убеждение, 
насложено върху помийната яма на летаргията и невежество. Но въпреки това още имам 
нужда от помощ! 
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Илона: Ха-ха, добре, няма проблем, нека те насоча да видиш. В реалния живот изобщо 
няма „аз“. Какви чувства възникват в резултат на тези думи? 

• Има ли нещо, което се отбранява? Ако да, какво? Какво се крие зад чувствата? 

• Погледни истината, приеми я за истина и й позволи да ти се разкрие. 

• Има ли някакво „ти“, което да я види? 

Мат: „В реалния живот изобщо няма „аз“. Какви чувства възникват в резултат на тези 
думи?“ 

Мисля, че има малко тъга. Излиза, че цялата енергия, влагана в изграждането на „мен“, 
в усилията то да бъде контролирано и да се откроява, е била чиста загуба на време. 

Илона: Да, тъжно е. Погледни на това, сякаш всичко е наред. 

Мат: Благодаря ти много, че го каза. Наистина е съвсем наред мислите или енергиите, 
обозначени като „тъга“, да текат през отвореното пространство на осъзнатостта. 

Илона: Да, така или иначе всичко става автоматично, точно както е сега. Няма избор, 
няма свободна воля, всичко е живот; всичко е поток, без значение как изглежда от една 
ограничена гледна точка. 

Мат: Да, всичко е отворено, включително мислите и етикетите, които имат вид на 
„ограничена гледна точка“. 

„Има ли нещо, което се отбранява? Ако да, какво?" 

Тези чувства са свързани със защитата на моята „специалност“, арогантност, правота. 

Илона: Сега погледни какво се крие зад усещането, че си специален? 

Мат: Страхът да не бъдеш специален, да се окаже, че си „нищо“. Това всъщност е страх 
от смъртта. 

Илона: Да, ако нещо не съществува, то не може да умре. Не е ли пълно безумие, че 
постоянно присъства страх от смъртта, при положение, че няма какво да умре? 

Мат: Това е буквално лудост, психоза, параноя. 

Илона: Пак се връщам към въпроса какво стои зад арогантността и правотата? Дали там 
има нещо друго, освен мисли? Ако е така, какво се крие зад мислите? 

Мат: Да, всичко, за което говорихме по-горе, наистина са само мисли и нищо друго! 

Мисли за мисли, които не обозначават нищо друго освен мисли. Странно, сякаш има 
някаква сила, която те предпазва да не процъфтяваш, да не бъдеш напълно жизнен и 
здрав, да не си изпълнен със светлина. 

Илона: Тази сила е просто сбор от програмиране, обуславяне и противоречащи си 
вярвания. Бъркотия, която пречи на системата да работи безпроблемно. Аз я наричам 
„вирусът на аза“. Той е просто набор от данни, които трябва да бъде премахнати, за да 
може системата да работи безпрепятствено. Какво се крие зад него? 
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Мат: Да наистина, вирусът на „аза“! И виждането ще го „премахне“. Зад всички тези 
данни (и други, ако се появят), стои интерпретацията или „гледната точка“ на отделния 
Аз. Гледната точка не е монолитна, отделна; тя е прозрачна за осъзнатостта, живота, 
съществуването. Гледните точки не са проблем. 

Илона: Проблемът настъпва, когато приемем гледната точка за реалност. Ако сме наясно, 
че гледната точка е просто измислен разказ, тя е лишена от сила. Тя се разтваря. 

Също така запиши какво очакваш от виждането. Понякога в тази сфера има подмолни 
вярвания, които могат да попречат. Просто извади всичко на листа, черно на бяло. 

Мат: Очаквам от „виждането“ да виждам много ясно, сигурно и постоянно, че няма 
отделно обособено, веществено „аз“. Надявам се, че тогава ще бъда вечно щастлив и 
смирен, щедър и обичащ (и духовно успешен и специален!). Излиза, че отново опираме 
до вярата в индивидуалното „аз“ и надеждата за „просветление на аза“. 

Все още не съм открил, че съществува „аз“, който да бъде просветлен. Не разполагам с 
нищо в подкрепа на убеждението, че тук има истинска „персона“. Няма никакво 
доказателство. Персоната е просто стара история. Да, измислената история е безсилна, 
ако няма вяра, която я подхранва. 

Илона: Добре, погледни истината, приеми я като истина и я остави да се разкрие. В този 
момент доста помага да излезеш сред природата и да наблюдаваш целостта. Просто 
прекарай малко време в парка. 

Можеш да намериш природата навсякъде. Ти не си извън нея. Продължавай да търсиш и 
просто забелязвай очевидното. 

Мат: Благодаря. Успях да гледам дълбоко и продължително, докато се разхождах из 
града. 

„Погледни истината, приеми я като истина и я остави да се разкрие.“ 

Истината е, че погледнах и пак не успях да открия отделно „аз“. Когато изглежда, че го 
има, това очевидно не е „аз“, а просто история, състояща се от усещания и мисли. 
Илона, кога най-после ще бъда доволен и ще се откажа от опитите да намеря тази 
несъществуваща персона?! 

Илона: Има ли „ти“, който да я види? 

Мат: Няма „аз“, който да се опитва да намери несъществуващата персона! Няма „аз“, 
който да търси „аза“. Няма „аз“, който да пише мейл. Няма „аз“, който да вярва в празни 
истории. 

Много ти благодаря. 

Илона: Написал си прекрасни неща, Мат. Виждам, че си почти там, остават още няколко 
последни стъпки.  

Мат: Добре, нека позволим на историята да стигне до своя край! 

Илона: След като прозря илюзията, животът не се е променил. Той е същият, какъвто си 
е бил винаги, „цепене на дърва, носене на вода...“ Това, което се променя, е вътрешното  
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усещане. Във всяко преживяване има свобода. Свобода да чувстваш, да изразяваш, да 
живееш, да се наслаждаваш. Свобода е да изпитваш гняв, без да бъдеш погълнат от него. 

Щастливият край е краят на порочния цикъл на осъдителността, който храни сам себе си. 

...Така че не очаквай животът внезапно да се трансформира. Това ще стане с времето. С 
всяко отпаднало убеждение ще настъпва все повече покой в главата. Усещането, че си 
„специален“ е характерно за хората, заразени с вируса на „аза“. След като той бъде 
премахнат, си отива и специалността. Тогава човек става съвсем обикновен и се изпълва 
с вътрешен мир с това, което е.  

Мат: Красиво. 

Илона: Виждам, че си почти на края, само няколко последни стъпки. Нека видяното 
досега се уталожи малко, живей, като забелязваш очевидното в твоя ден, и ми отговори 
на няколко въпроса. Първо: 

Съществува ли „аз“ си в някакъв вид или под някаква форма в действителност? 
Съществувал ли е някога? 

Мат: „Аз“ е просто етикет, привична мисъл. Въпреки че навикът продължава да е силен, 
тази мисъл няма форма, която бих могъл да намеря или обоснова. В действителност 
мисълта няма форма. В реалността няма отделно „аз“, което да притежава някаква 
форма или очертание. Няма персона, която да мисли привичните си мисли. Има мисли, 
без мислител. Има усещания, без усещащ. 

Илона: Обясни подробно как работи „азът“ и какво е той. 

Мат: „Азът“ изобщо не „работи“, той съществува и функционира само привидно. Азът е 
изпразнен от „аз“. Функционирането на несъществуващ обект е несъществуващо, празно. 
Мислите за разделение нямат нито продължителност, нито реално съществуване. 
Мисълта е изпразнена от самата себе си. 

Има единствено Съществуване, което се проявява чрез привидните мисли и усещания, 
привидно описващи отделеността. Тези мисли и усещания привидно се появяват и 
изчезват, разкривайки единствено Отвореното пространство на Осъзнатото съществуване. 

Мисълта или усещането, което се назовава „аз“, дори не е мисъл и усещане; то не е нищо 
друго, освен самото Отворено пространство на Осъзнатото съществуване. 

Илона: Какво е чувството да бъдеш освободен? 

Мат: Чувствам се по същия начин, както съм се чувствал винаги, само че има повече 
сладост, защото не изпитвам безпокойство. Не се безпокоя дали ще се „освободя“. Няма 
желание за различно състояние. 

Илона: О, да! Виждам, че си готов! 

Мат: Възникват силни съмнения и резерви, но те също са празни, без съдържание и сила. 

Илона: Те ще продължат да възникват известно време. Прозрението не означава край на 
мислите или съмненията. То е зората на истината и ако стоиш в истината и с нея, те ще 
отслабват. Вече знаеш това, така че просто продължавай да гледаш какво стои зад 
нещата. 
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Мат: Благодаря ти, толкова си мила. 

Илона: Чудесно! Много се радвам за теб. Добре дошъл в свободния живот! И така, какво 
те накара да осъзнаеш реалността? Какво по-конкретно? 

Мат: Нищо конкретно! Всъщност нищо не се е случило и всичко е точно както преди: все 
още съм мрънкащ, мързелив и т.н. - просто всичко това е очевидно без значение. Може 
би все още имаше значение, когато попита, „Какво е чувството да бъдеш освободен?“ Ала 
не насочих този въпрос към ума и нежно забелязах, че никога не е имало граница между 
„освободен“ и „още неосвободен“. 

Умът винаги търси някаква несъществуваща граница и очаква специално преживяване 
или блаженство. Но всичко е наред, дори тази негова глупава склонност. Всичко си е 
същото, но всичко е наред. 

Илона: Добре! Мат, благодаря ти много, че погледна. Истинско удоволствие бе да се 
запознаем. 

Мат: Ти си удоволствие и чудо - даваш на анонимни хора времето си, без да им искаш 
пари или да претендираш, че си нещо специално. Просто търпеливо насочваш хората да 
погледнат. Бог да те благослови! 

Илона: Благодаря. На лицето ми е цъфнала голяма усмивка. Между другото, би ли казал 
малко повече за усещането за „повече сладост“? Забелязваш ли нещо различно в 
ежедневието? Би ли споделил нещо повече за това, моля? 

Мат: Ясно усещам „повече сладост“, когато пиша това и се фокусирам върху него. 
Чувствам се „у дома“ с всичко наоколо точно такова, каквото си е. Сладостно чудо е, че 
всичко може да възниква, без да има веществена субстанция. 

„Усещането“ за сладост идва на приливи и отливи. Но сладостта не е просто чувство - тя 
е нещо по-дълбоко. Когато се освободим, всички сме си у дома, дори в страданията си. 
Това е парадоксално сладостно или може би горчиво-сладко. 

Илона: Много съм ти признателна... 

Мат: Много съм ти признателен за сладостта, която наричаме „Илона“, и за нейния 
безкористен труд. Любов завинаги. 

Илона: Любов завинаги. 

Брайън 

Брайън бе избрал да търси по пътя на недуалността. Той преживяваше емоционални 
затруднения. Занимахме се със старата „метафора за Дядо Коледа“ и той прозря 
илюзията за съществуването на „аза“ много бързо. Благодарността е един от 
белезите за „преминаването през портата“ и той я изрази към своя учител от 
детството, за когото изведнъж си спомни много живо. - Е.Н. 
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Брайън: Здравей, Елена, надявам се, че си добре. Една моя приятелка ми разказа за твоя 
блог след като неотдавна бе говорила с вас. 

Моля, ако може, да ми помогнеш да спра да се боря с аз/егото/себе си. Разбирам нещата 
интелектуално и съм имал периоди на тишина/разбиране/мир, но… после всичко се 
връща в старото програмиране и болка и уф... толкова се обърквам и раздразнявам и... 
ами... знаеш как продължава историята. 

Елена: Здравей, Брайън. Благодаря, че се свърза с мен. Какво е „азът“ за теб? 

Брайън: Не съм сигурен. 

От четенето на недуални текстове (Гита, Кришнамурти, Нисаргартата, Махарши и др.) 
знам, че „аз“ не съществува. Той е измислица, изградена върху преживявания, които се 
приемат за истински. Но бързо - пуф! - изплуват моите симпатии, антипатии, 
предпочитания и обсебености. Разбирам това на интелектуално ниво... но... 

Но за мен „азът“ все още се наранява от критиката на моите родители, чувства се 
несигурен от безработицата/интервюто за работа и изпитва гняв/безсилие/объркване, 
когато детето му не се справя добре в спорта. „Аз“ често се ядосва, тъй като мисли 
завистливо и отмъстително. 

„Азът“ се чувства недостоен. Той е критичен и осъдителен. Не знае какво да прави и се 
върти в кръг. 

"Азът" може да продължава в същия стил... и го прави. 

След като отговорих на мейла ти, отидох в твоя блог и прочетох последния ти пост. Тук в 
САЩ през 90-те години се продаваха едни „скрити“ снимки. Когато ги погледнеш, не 
виждаш нищо, но ако погледнеш под правилния ъгъл, виждаш изображението. Аз се 
взирах ли взирах, а хората около мен хвърляха по един поглед и възкликваха: „О, 
виждам... колко готино!“ А пък аз питах: „Какво, какво? Не виждам нищо!" Мислех, че 
тези снимки са някакъв майтап. Най-после един ден видях изображението, но после 
изместих глава и то изчезна. Точно на това ми напомня понякога цялото това търсене. 

Елена: Ако искаш да видиш, спри да четеш и започни да гледаш. 

Боли ли? Какво е това? Емоция. Емоцията е вълна в съзнанието. „Ти“ – това е етикет, 
който бива прибавен постфактум, СЛЕД преживяването. Погледни и виж. Погледни 
емоцията и отиди зад нея. Какво има там? 

Брайън: Да, прибрах книгите. 

Казваш, че усещането, че си наранен, е емоция, а емоциите са просто вълни в 
съзнанието. Освен това, етикетирам тези емоции (вълни) след като действителното 
преживяване вече се е случило. 

Искаш да видя какво се крие зад емоцията. 

Мисля... мисля... какво се крие зад емоцията? Няма нищо, което да виждам зад, до, под 
или над емоцията; емоцията просто присъства и аз я усещам. 

Продължавам да мисля... пак се питам какво стои зад нея. 
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Ами мога да кажа, че… зад емоцията стоя аз, но откровено казано, не съм сигурен. 
Отново зациклих, защото сега искам да попитам кой, по дяволите, съм аз и не знам 
отговора! 

Или... зад емоцията стои страхът. Или той е просто още една емоция? Добре, засега ти 
изпращам този отговор, но ще продължа да мисля по темата, защото ми се струва, че не 
искаш отговорите, които дадох. 

Елена: Усещаш страх? Погледни зад него. Поклони се пред това удивително създание на 
съзнанието. Покани страха по-близо и надникни зад него. 

Брайън: Не виждам нищо зад страха. Има празно пространство. Мога да видя много неща, 
които създавам на повърхността на страха. Самият страх обаче като че просто или си е 
там, или идва и си отива. 

Освен това сега далеч не изглежда толкова личен. Разбирам, че изобщо не е личен, освен 
ако не искам да го направя такъв. 

Това виждам, когато погледна зад страха. 

Елена: Бинго. И така, обърни внимание, че всички явления са безлични. Просто сме били 
обусловени от ранно детство да прикачваме „аз“ към всичко, което се случва - чувства, 
мисли, тяло и т.н. 

В действителност няма „аз“. „Аз“ е просто етикет. Погледни и виж. 

Брайън: Погледнах и всичко, което видях, беше едно огромно „аз“. „Аз“ тук, „аз“ там, 
като че навсякъде „аз“. 

Тази сутрин, докато седях, отново погледнах и ми дойдоха наум думите: „погледни зад 
„аза“. 

Просто ще ти кажа какво ми хрумна или видях в съзнанието си, когато погледнах зад 
„аз“. 

Видях аза, зад него имаше тъмносива рамка за врата без врата, а зад нея беше празно, 
нещо като космическо пространство. 

През последните няколко дни не приемам нещата от живота толкова лично. Онзи ден 
дъщеря ми ме обиди доста грубо. Това обикновено силно ме раздразнява, но по някаква 
причина сега не ми пукаше толкова много. Естествено, поговорихме, че не трябва да сме 
груби с хората, но аз не приех станалото лично. Понякога си мисля, че все още чакам да 
се ядосам, но не изниква нищо. 

Що се отнася до „аза“... не съм сигурен какво ще се случи. Би било чудесно да видя как 
това чувство или мисъл се навдигат, без вкопчване в тях. 

Елена: Хубаво. Справяш се чудесно, Брайън. 

Няма „аз“. Това е мисъл. Има емоции, усещания, чувства, тяло – всички те съществуват. 
Ако „азът“ беше истински, защо не е истински за малкото бебе, което просто отваря очи 
и гледа заобикалящия го свят, без да мисли за „аз“? 
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Виж, че „аз“ не е нещо реално съществуващо, а е измислен етикет, мисъл. Макар да е 
съвсем невинна, тя е толкова упорита, че придава на целия живот окраска на отделна 
същност. Продължавай да се вглеждаш по-дълбоко. 

Брайън: Гледането продължава, но „аз“ остава. Все още усещам празнота зад „аза“, но 
той продължава да си стои гордо пред несъществуващата врата. „Аз“ все още изглежда 
много реален. 

Ще продължа да се вглеждам по-дълбоко. 

Елена: Какво би ми отговорил, ако ти кажа да откриеш Дядо Коледа в стаята? 

Да, ще кажеш, че Дядо Коледа е илюзия, че той не съществува в действителност. Кои са 
компонентите на Дядо Коледа, които съществуват в действителност? 

Мисълта за Дядо Коледа. 

Чувства, свързани с Дядо Коледа (може би „затопляне на сърцето“). 

Усещания (може би „неясни“). 

Но в действителност не съществува Дядо Коледа. 

Ако ти кажа да откриеш своя „аз“, може да откриеш мисъл за себе си. 

Чувства за себе си. 

Усещания. 

Всички те са реални и съществуват действително. 

Можеш ли да откриеш „себе си“? Не си ли не по-малко неясен и илюзорен, отколкото 
Дядо Коледа? Да, защото в действителност „ти“ не съществуваш. Това е етикет, илюзия, 
конструкция. 

Погледни и виж. 

Брайън: Защо още от началото не ми каза, че съм Дядо Коледа! (усмивка, или по-скоро 
„Хо, хо, хо!“) 

Така че в действителност има чувства и усещания. Те идват и си отиват; понякога са като 
лек бриз, а понякога имат силата на ураган. Но зад тях няма нищо друго, освен 
неподвижен въздух. 

Аз съм този неподвижен въздух. Илюзията за „аза“ е все едно да вярваш, че топлият 
летен бриз те понася или студеният зимен вятър те налага. Без илюзията все още има 
летен бриз и зимни ветрове, но те винаги са били и ще си бъдат само въздух. 

Объркването идваше от чувствата и усещанията за „аз“. Те създават реална възможност 
за доста постоянни, редуващи се и лесни грешки. Това също обяснява защо не можех да 
открия „аза“, като гледам къде е... откривах само чувствата и усещанията за „аз“. 

Весела Коледа, Елена! Дядо Коледа 

Елена: Хо хо хо! Весела Коледа! 
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Това беше страхотно! 

Съществува ли „аз“ под каквато и да е форма в действителност? 

Брайън: Не, мисълта за „аз/ти/мен“ е безформена. Може да изглежда, че има някакви 
очертания, точно както когато лъч светлина през прозореца осветява дим от цигара и 
сякаш му придава форма, но когато прокарате ръка през него, там няма нищо. 

В действителност явленията (мисли, чувства или Дядо Коледа!) могат да осветяват и 
придават привидна форма и очертания на това, което мислим (или сме мислили в 
миналото), че е аз/ти/мен. Подобно на дима обаче, то е илюзия. 

Мила Елена, току-що възникна спомен. 

В гимназията имахме една учителка. Повечето й стари ученици предупреждаваха: 
„Внимавайте, тя е много строга!“ Говореха и други притеснителни неща. Тя преподаваше 
литература. Макар че наистина беше взискателна и строга ("Седнете изправени на стола 
си!"), само за няколко седмици започнах да осъзнавам, че в нея има нещо много 
специално. Тя искрено се интересуваше от учениците и това си личеше. 

Сега, като се върна назад, виждам какво правеше тя: нежно се опитваше да събуди 
заспалите души. Една от книгите, които прочетохме, беше „В очакване на Годо“. Все още 
помня колко много й харесваше тази книга. Това е споменът, който току-що ми дойде на 
ум, докато пишех. 

В час се редувахме да четем на глас и след това дискутирахме текста групово, водени от 
нея. Аз започнах да оценявам тази учителка и работата й. Сега отворих книгата и ей така, 
за удоволствие, прочетох няколко откъса; оказаха се много подходящи за нашия 
разговор. Препрочитайки ги, наистина виждам колко специални са хора като нея и теб, 
Елена. 

Ето откъс от „В очакване на Годо“ от Самюел Бекет: 

„Но не това е въпросът. Въпросът е защо сме тук. Благословени сме, че по някаква 
случайност знаем отговора. Да, в това огромно объркване е ясно само едно. Ние чакаме 
да дойде Бог“. 

В края на 90-те години видях некролога й в местните вестници и помня колко мъчно ми 
стана. Съжалих, че никога не се отбих да й благодаря и да й кажа колко много я 
оценявам. 

Сега... сега всъщност го направих! 

Време е Дядо Коледа да тръгне на своята обиколка! 

Елена: О, Брайън, благодаря ти за удивителната история. Тази пиеса е толкова 
многопластова, кара ме да оценя всеки малък детайл, всичко в живота като невероятно 
творение. 

Приятелю, имаш ли нещо против да ти задам няколко въпроса, на които трябва да 
отговориш ясно и точно въз основа на това, което виждаш в непосредственото си 
преживяване? 

Казваш, че няма „аз“. А преди това имаше ли „аз“? 
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Какво се промени? 

Има ли някой, който живее живота? 

Брайън: Кой пита? (ха ха ха) Обзалагам се, че често ти отговарят така. 

Имаше ли „аз“ преди? Искаш да кажеш, преди да видя, че „аз“ е просто илюзия и никога 
не е съществувал? Не съм сигурен... ха ха ха! О, всичко е толкова глупаво, но 
същевременно забавно. 

Какво се промени? Нещата вече не са лични. Снощи се будих много пъти, защото 
разпознавах старите си мисли за мен, мен и пак мен в различни ситуации и колко 
глупаво/очевидно (трудно намирам правилната дума) е било всичко. 

Търсенето е все едно водата да пита: „мокра ли съм?“ Или пък хуморът да пита: „Забавен 
ли съм?“ 

Мисля, че следващата голяма мода ще бъдат книгите за личностно развитие за реки. В 
тях ще има специални глави за „изцеление на вътрешния поток“ и „как да се научим да 
вървим по течението“ и „наистина ли вашата съдба е океанът?“ Хахаха. 

Също така, обуславянето и старите навици са много по-явни и по-слаби. Разбирам, че ще 
започнат да отпадат. Чувствам лекота. Думите вършат работа на повърхностно ниво, но са 
доста безполезни в дълбочина. По колите често съм виждал един стикер, който гласи 
„Случват се и гадни неща“. Напоследък той придоби много по-дълбоко значение за мен... 
ха ха ха. 

Веднъж чух, че аз и ти всъщност сме начинът на Бог да изживее своето творение. Чрез 
нас съзнанието вижда себе си и усеща сътворението. Красиво. 

Има ли някой, който живее живота? Хм, позволи ми да попитам кучето си и после да ти 
отговоря на въпроса. Отговорите му по подобни теми се оказаха доста надеждни... ха ха 
ха. Кучето отговори: „Не“, но котката просто се изсмя на въпроса. Хахаха. 

С теб работихме заедно около седмица. Сутрин прочитах отговора ти по електронната 
поща и след това отделях време да поседя с него и... да видя или както там го наречете. 
Това ми помогна да напредна, макар че по онова време не го осъзнавах. 

В началото видях, че чувствата и усещанията не са нищо повече от чувства и усещания, 
но „азът“ остана твърдо вкоренен. Вчера обаче седнах да погледам, преди да прочета 
имейла ти. 

Този път се появиха много емоции. Видях се като малко момче, което бе наранено, което 
търсеше и се мъчеше. Можах да си кажа: „Всичко е наред. Съжалявам, че те нараниха, 
това не беше правилно, ти свърши страхотна работа и се справи с всичко. Аз ще бъда 
онзи голям брат, когото винаги си искал, грижовният родител, който искаше да те 
подкрепя, аз ще ти помогна”. Беше много истинско, от очите ми се стичаха сълзи, а 
тялото ми трепереше. Тогава казах (или възникна мисълта, както и да го наречем) 
„Искам да се прибера у дома, искам да се прибера сега“. Таймерът звънна и котката 
започна да се гали в ръката ми. „Добре, в момента котката е тук“, казах си аз и прекарах 
няколко минути с нея. След това станах, изключих таймера, видях мейла ти на телефона 
и го прочетох. 
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Разбира се! 

Аз съм Дядо Коледа! 

Обикновено давам на думите ти известно време да потънат, но този път нямаше нужда да 
го правя. Директно седнах на компютъра и знаеш какъв беше отговорът. 

И така, как се случи „това“? Наистина как! Хахаха. 

Просто се случва. 

С радост приемам благодарности и прегръдки! 

Елена: Така е, така е. 

Радвам се, че успях да съм от полза. 

Но, но, но. 

Имам нужда от ясни отговори, за да потвърдя, че си видял истинското нещо. 

Щом веднъж го видиш, не може да престанеш да го виждаш. 

Трябва да знам това със сигурност, в противен случай ще продължа да ти задавам 
въпроса. И така, съществуваш ли „ти“? 

А съществувал ли си преди? Благодаря. 

Брайън: Не и не. Имаше ли ме „мен“ преди? Искаш да кажеш, преди да видя, че „аз“ е 
просто илюзия, която НИКОГА НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛА В РЕАЛНОСТТА? 

Елена: Прекрасно. 

Дейв 

Разговорът с Дейв беше първият, който проведох на новия ни сайт - 
www.liberationunleashed.com. Повратният момент настъпи, когато той надлежно 
погледна свидетеля. Има една често срещана представа, че „азът“ е свидетелят. В 
действителност обаче е налице само действието засвидетелстване. За мен бе 
удоволствие да напътствам Дейв. - И.Ц. 

Илона: Здравей. Нека започнем, като ми опишеш къде точно се намираш в момента. 
Съществуваш ли ти? 

Дейв: Дали съществувам ли? 

Знам, че „мен“ ме няма. Никога не ме е имало, никога няма да ме има. Свършил съм 
достатъчно работа или мислене/медитиране по темата, за да знам наистина, че това е 
така. Независимо от това обаче, „аз“ попадам в капана на негативните мисли. Сигурен 
съм, че си чувала това стотици, може би хиляди пъти! Имам „разбиране“, че няма такова 
нещо като „аз“, но изглежда не мога да стигна до „портата“, да не говорим да премина 
през нея... Не съществувам като отделен обект, не. 
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В един от постовете на сайта прочетох следното: „Значи разбираш концепцията, но не си 
я видял.“ Мисля, че това отговаря точно на състоянието, в което се намирам. Какъв 
страхотен сайт! 

Илона: Знам точно къде си. Гледаш право в портата, но не си сигурен как да преминеш. 
Проблемът е, че те няма „теб“, който да я премине. Преминаването се случва от само 
себе си, щом настъпи виждане. Това става, въпреки че няма „ти“, който да видиш, 
защото „ти“ не си необходим, за да има виждане... така че погледни и виж. Изследвай 
реалността. 

Има ли свидетел или засвидетелстването се случва? Кажи ми каквото можеш. 

Дейв: Има ли свидетел или засвидетелстването се случва? 

Хммм... Изобщо не съм сигурен. Чувствам, че има свидетел, който наблюдава всичко, но 
това може да се дължи на натрупаното от миналото ми с будизма? Може би то е пречка. 
Ако няма „аз“, тогава „кой“ е свидетел? 

Чувствам, че отговорът е едновременно и „да, и не“. Наясно съм, че този отговор не е 
най-добрият, но в момента идва само той. 

Илона: Погледни тук, налице е четене, което се случва, фокусиране, което се случва. 
Какво се крие зад всичко това? Има ли самостоятелно обособен субект, който гледа 
случващото се? Или това е просто отминаваща мисъл: „Аз съм свидетел...“ Може ли „аз“ 
да направя нещо? 

Отговори ми, когато си 100% сигурен. 

Дейв: Ха! Разбира се! „Аз съм свидетел“ е само поредната мисъл, не по-различна от „аз 
пиша“, „аз вървя“, „аз дишам“, „аз съм лош“, „аз съм добър“ и т.н... Когато поставим 
нещата по този начин, става съвсем очевидно. Идеално. 

Илона: Значи има ли те „теб“ като отделен субект? Имало ли те е някога? Какво тогава е 
„аз“? 

Дейв: „Значи има ли те „теб“ като отделен субект?“ 

Не, всъщност никога не е имало отделен субект. „Аз“ съм получил име, казали са ми, че 
съм момче, понякога добро, понякога лошо, „аз“ съм бил обусловен от семейство, 
учители, приятели и общество да вярвам в отделно обособено „аз“... и, естествено, в 
онзи момент не съм имал причина да не вярвам в „аз“. 

„Имало ли те е някога?“ 

Не. Сега, поглеждайки назад, знам. Психологическото обуславяне е на ТОЛКОВО дълбоко 
ниво, чак в мозъка на костите. Хората, местата и събитията „възникват“, но “аз“ никога 
не съм съществувал като отделен обект. 

Може би затова се чувстваме едни и същи отвътре, въпреки че телата ни остаряват. 
Просто вътре няма никой, който да се чувства различен. Винаги съм усещал това, но 
никога не съм го гледал от тази „гледна точка“... или „без гледна точка“. 

„Какво тогава е „аз“?“ 
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„Аз“ е пакет от мисли и обусловености. Въпреки това, когато има емоционална или 
физическа болка, усещането определено е такова, сякаш страдам „аз“ (в момента 
преживявам имено такова страдание). Това става, когато „аз“ приемам болката „лично“, 
а съм склонен да го правя, дори да „знам“, че няма персона, която да бъде сполетяна от 
болката. 

Знам, че това е просто „болка, която се случва“ и трябва да престана да я приемам лично 
като „аз“. Наясно съм, че тя ще продължава да съществува, но ще е доста по-слаба, 
когато знам, ама наистина знам, че е просто усещане, което не се случва никому. 

Надявам се, че не прекалих с обясненията си, Илона... 

Илона: Не, не, прекрасно е. Говори всичко, което ти идва. И така, какво е усещането да 
бъдеш освободен? 

Дейв: Ако става въпрос за мен в момента, не знам. Все още не вярвам, че съм освободен. 
Ако обаче питаш, както съм чел да правиш, какво си представям, че би трябвало да се 
усеща освобождението:  

Освободеният човек се държи като всички „нас“, но не е вкопчен в нищо, което се 
случва. Събитията идват и си отиват и въпреки че някои от тях могат да се възприемат 
като добри или лоши, за освободения човек те просто са събития, които се „случват“. Не 
са нито добри, нито лоши, нито непременно имат нещо общо с него/нея. Няма кой да 
съди и да прави подобни преценки. 

Предполагам, че така би трябвало да стоят нещата. Житейските събития не спират да се 
случват... От гледна точка на освободения човек животът живее сам себе си, и то доста 
добре. Както прекрасно се изразява Буда: „Делата биват извършвани, но извършител 
няма.“ Животът бива живян, но никой не го живее. 

Тъй като ми даде разрешение да говоря всичко, което ми дойде, казах какво чувствам за 
момента, Илона ... 

Искам мир. Истински, вечен мир. Искам освобождение от бягащата пътека на „аза“. Тя е 
толкова уморителна и жалка. Искам да се освободя от осъдителността и да престана да се 
виждам в негативна светлина. Понякога ми се иска да не знам нищо, тогава нямаше да се 
укорявам за страданията си, защото би трябвало да „знам“, че няма нужда да страдам. 
Дали невежеството наистина е блаженство? Не ми се иска да го вярвам. 

Знам, че е безумие да вярвам и в двете неща едновременно, но в момента ги вярвам. 
Моментите, в които съм в зоната „без мен”, са най-щастливите и най-освобождаващи в 
живота ми. След това се връщам към „реалния“ свят (проблеми, самосъжаление, сметки 
и т.н. и т.н.) и всичко се връща. Веднъж ти се изрази ПРЕКРАСНО: „Светът е реален, ТИ 
не си.“ Просто, но съвършено. Защо не мога да го приема?  

Защо тази истина не може да се „вкорени“? Знам какво ще попиташ, тъй като някак 
„изучих“ твоите писания... 

„Какъв е страхът, който ме държи в блокаж... какво стои зад страха...“  

Илона: Всичко е наред, няма проблем, почти си стигнал до края. Случва се. Просто 
забележи. Няма „ти“, който да вярва на мислите. Мисли като „това е лошо“, „това е 
добре“ или „така трябва да бъде“ просто се появяват и изчезват без усилие. Няма те  
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„теб“, който да ги мисли. Няма те „теб“, който да им вярва. Няма „теб“, който да вика за 
помощ. 

Това няма нищо общо с вярата. 

Кажи ми какво можеш да знаеш със 100% сигурност точно сега. Погледни мислите и 
забележи: мислите са реални, а съдържанието им - не. 

И да, какво се крие зад този страх? Позволи му просто да е. Има ли те изобщо „теб“, че 
да го позволяваш, или не? 

Забележи как всичко се случва. Да се довериш на този процес означава да се предадеш. 

Дейв: Ще отговоря на въпросите, но ми иска да споделя нещо, което се случи наскоро. 
Имахме връзка с една жена близо година и наскоро решихме да я прекратим. Преживявах 
това много тежко, докато не започнах разговора с теб. Не знам дали точно нашата работа 
е причината, не съм сигурен... 

Но за пръв път от известно време наистина се чувствам добре във връзка с тази ситуация. 
Просто ми просветна, че „това е абсолютно наред... всяка тъга, която изпитваш, не е 
нищо повече от мисъл, напълно нереална.“ 

Кой съществува, че да бъде тъжен? Това беше много странно преживяване, едва ли не от 
типа „извън тялото“, защото за първи път почувствах, че наистина, ама наистина, „няма 
никой вкъщи“. Няма кой да бъде наранен. Легнах с това усещане и в момента, в който 
пиша в 8:45 сутринта, определено се чувствам по същия начин. Много се радвам, но без 
да възкликвам „Леле! Виж какво направих“, или „Виж къде съм стигнал“. То е по-скоро 
като тихо „не-събитие“. Не съм сигурен какво да правя, но ми харесва това усещане или 
начин на „съществуване“... 

Знам, че е малко извън темата, но ТРЯБВАШЕ да го споделя ... Благодаря, Илона. 

Илона: Изобщо не е извън темата. Тази история е тук като част от естествения поток на 
нещата. 

Чудесно е да чуя, че „няма никой вкъщи“, който да се разстрои... това е страхотно. 
Всичко, което вече не служи, започва да отпада и всичко, което е вярно, идва на мястото 
си. Довери се на процеса. Аз го наричам Падане. 

Няма за какво да се хванеш и няма кой да се хване. Всичко се случва. 

Благодаря за споделянето. Сега да се върнем към въпросите. 

Дейв: „Кажи ми какво можеш да знаеш със 100% сигурност точно сега. Погледни мислите 
и забележи: мислите са реални, а съдържанието им - не." 

Това, което може да се знае на 100%, е, че животът ни е направен от мисли и не е нужно 
да им вярваме. Днес го видях МНОГО ясно, тъй като му обръщах внимание, след като 
вчера преживях „пробива“, за който ти споделих. 

Всеки път, когато изскочи нещо, например... „Защо се разделихме? Сгреших ли нещо? 
Защо се случи това?”, се отдръпвам, поглеждам тези чувства и какво се крие зад тях, и 
откривам, че те не са нищо друго освен мисли. Пълни измислици в главата ми, дошли кой  
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знае откъде! Това веднага изважда от тях жилото, което ме кара да приемам случилото 
се лично. 

Нещата се „случиха“, точно както слънцето изгря днес, а след това малко поваля. Няма 
никаква разлика. Малко съм учуден, тъй като не знам защо вече не чувствам връзка с 
болката, това е доста ново преживяване. 

Да, мислите са истински. Не може да се отрече, тъй като те постоянно идват и си отиват. 
Те започват да изглеждат реални, когато създаваме историите около тяхното съдържание 
и им вярваме. Ние им вдъхваме живот. Май съм прекарал целия си живот, вярвайки в 
лъжа... пълна измислица... тъжната приказка за „горкия аз“. (Такава е поне „моята“ 
история... но няма да остана в нея!) И да, какво стои зад този страх? 

Страхувам се да не загубя „напредъка“, който „привидно“ съм постигнал. Чувствам, че 
този път „наистина схванах нещата“ и се страхувам, че по някакъв начин ще се подхлъзна 
обратно... Това може да стане без конкретна причина. А може и да се случи нещо, което 
да възприема като „лошо“ или „нещастно“ и да се върна към историята „горкия аз“. Не 
искам това. Не искам да се връщам там. (Знам, че реално няма „там“, но съм сигурен, че 
разбираш какво имам предвид.) 

Говорейки с теб и други съмишленици тук, се чувствам „в безопасност“, но „навън“ в 
света искам да живея от позицията, че „няма никой вкъщи“. Надявам се разполагаш със 
система за подкрепа в случай на подхлъзване към стария режим на съществуване... На 
теб случва ли ти се да се подхлъзнеш, след като си усетила, че наистина си „разбрала“? 
Тази вероятност остава ли? 

„Позволи на страха просто да е. Има ли те изобщо „теб“, че да го позволяваш или не?“ 

Когато позволя на страха да съществува, той отива директно във второто ти изречение. 
Чувствам, че няма „аз“, който да го позволявам или не. В момента съм много сигурен в 
своето „знание“. Няма нужда да правя каквото и да е. То е точно тук, където винаги е 
било. Понякога се хващам, че се смея на глас колко е очевидно (в момента се смея...). 

И все пак ... на рамото ми е кацнало едно малко дяволче, което нашепва, че това няма да 
продължи. Всъщност не е точно така. Малкото дяволче, което да ми нашепва съмнения, 
го няма, но аз си представям, че в даден момент ще се появи. Може би е остатък от 
„аза“, който се опитва да се задържи? Дали това е причината? 

„Забележи как всичко се случва. Да се довериш на този процес означава да се 
предадеш." Точно това трябва да направя. Доверие. Да се доверя на процеса (както и 
правя!). Казах на един мой приятел днес, че през последната седмица съм постигнал по-
голям напредък по отношение на разбирането кой съм всъщност, отколкото за 25 години 
медитация. Не казвам това с лека ръка, тъй като обичам медитативната си практика. Все 
още медитирам... всъщност го правя още по-добре без „аз“. Навлизам много по-дълбоко 
и ако не давам на мислите вниманието, което желаят, процесът става много по-
ефективен. 

Накъде да продължа оттук, Илона? Как да се доверя повече? Вероятно като просто се 
„доверявам“? Как мога да съм сигурен, че това е реално и ще остане? В тъмните ъгълчета 
на обусловения ми ум се таи съмнение, че осъзнаването няма да остане трайно.  
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Илона: Тук си, гледаш право в целта. Остава един последен тласък. Погледни и виж 
своето „аз“ - вярно ли е, че го няма ? Нека истината ти се разкрие. 

След като разбереш, че Дядо Коледа не съществува, можеш ли пак да повярваш в него? 
Наистина може да възникне съмнение. Но щом веднъж си видял нещо, то никога не може 
пак да стане невидимо. И да, имаме група за подкрепа след осъзнаването – предстои ти 
изследване на изцяло нов свят и не е нужно да го правиш сам. И така... какво е 
усещането да бъдеш освободен? 

Дейв: „Погледни и виж своето „аз“, вярно ли е, че го няма ? Нека истината ти се 
разкрие.” 

Разбира се, няма истинско „аз“. В момента това звучи нелепо ... Имам предвид, как ли би 
изглеждало „аз“, ако съществуваше? Аналогията с Дядо Коледа е страхотна. 

След като „разбереш“, че той не е реален, как би могъл отново да повярваш в него? 

Няма да си искрен, ако кажеш, че вярваш. Как би могло да има „аз“? 

Когато погледнеш „аза“ директно, по правилния начин, без религия, вярвания и всякакви 
други глупости... къде остава той? Няма го. „Мен“ ме няма. И все пак аз съм всичко. Не 
съществува разделение. Казвам неща, които съм чел, без да съм ги вярвал или 
„разбирал“, но сега не е нужно да вярвам, защото просто ЗНАМ, по дяволите (извинявам 
се за ругатнята). Как измислихте този „директен начин“ за насочване на хората? Защо 
понякога на практикуващите дзен, а и други учения, са им нужни години наред, за да 
схванат това? Знам защо на мен ми бе нужно толкова време... но какво да кажем за 
хората, които „са предали живота си“ на своите „учители“, и за какво? Заради техните 
обещания за Освобождение... които все остават на една ръка разстояние? 

Какво толкова различно правиш ти? Винаги съм чувал, че когато най-накрая човек 
„схване“ за какво става въпрос, не трябва да се изненадва, че „светът не се променя 
изобщо, но се променя изцяло начинът, по който гледаш на света“. 

"Е, какво е усещането да бъдеш освободен?" 

Точно както казах в последното изречение. Все още имам сметки за плащане, все още 
съм сам, все още живея на старото място, работата ми е същата... все пак „виждам“ 
всичко от съвсем различна гледна точка. Защо не изпитвам познатата тъга и 
самосъжаление? 

Не разбирам... причината ТРЯБВА да е, че най-накрая осъзнах, че ме няма „мен“, който 
да се чувства по този начин. Чувствам се леко и някак безгрижно... може да звучи 
странно, но всъщност не ми пука и не се чувствам „лично свързан“ с каквото и да дойде в 
живота. Каквото и да дойде, да идва. Точка. Не контролирам живота. Кой, по дяволите, 
съм аз, че да мисля, че мога да контролирам всичко, което се случва? Това е пълен 
майтап. Нямам подобна сила и не я искам. 

Мисля, че ако препрочета някой от класическите текстове, като Даодъдзин или Рамана 
Махарши, вече няма да се губя в тях, а ще „разбера“ за какво говорят. Това може да ми 
промени живота. 

Трябва да попитам отново: дали сегашното ми виждане ще остане трайно? Има ли нужда, 
както казваш ти, от последващи грижи? Не искам да загубя тази свобода, макар че може  



129 

би не мога. Но тя е твърде нова, не съм наясно с нея. Какво препоръчваш да направя? Бих 
искал да помагам на хората, след като се „стабилизирам“. Как бих могъл да не предам 
нататък това, което ти ми „показа“? 

Илона: Благодаря! Отговорът ти много ме развълнува. 

Какво по-различно правим? Е, внасяме яснота на портата. Човек не може да задълбочи 
своята свобода, ако я няма. Много учения и учители се опитват да задълбочат свободата 
на своите ученици. Това не работи. Ученикът трябва да е свободен, преди свободата да 
може да се разрасне. 

А след това, разбира се, те подтиквам да погледнеш и да видиш къде е твоето „аз“. Не 
става дума да вярваш в едно или друго. Дори не става въпрос да се обучаваш да гледаш - 
бебето не се нуждае от обучение, за да отвори очи, така че защо да те уча да гледаш? 

Това е достатъчно, за да разбиеш стената. Един поглед и всичко свършва. 

Да, имаме невероятна група, в която се грижим за хората, след като са видели 
отсъствието на „аза“. Наистина е полезно да се говори с хора, които са преминали през 
същия процес, защото с времето се появява съмнение. Необходимо е период на улягане, 
възстановяване баланса на системата, за да може тя да работи безпроблемно. 

Няма от какво да се страхуваш, няма какво да губиш. Това е период на падане... 

И така, в края на нашия разговор можеш ли да отговориш на следните няколко въпроса: 

Съществува ли изобщо „аз“ в някакъв вид или форма? 

Какво ти даде последния тласък? 

Какво представлява „азът“ и как работи? 

Какво би казал на някой, който за пръв път чува за това? 

Дейв: „Подтиквам те да погледнеш и да видиш къде е твоето „аз“. Това е достатъчно, за 
да разбиеш стената. Един поглед и всичко свършва." 

Разбира се! Всеки наистина освободен през вековете винаги е казвал неща като „това е 
по-близо от дъха ти“, „ти вече си свободен, но не го знаеш“... Трябва да кажа, макар 
това да е само „моето“ мнение, че има огромна разлика да може да говориш с някой, 
който „знае“ как да те води. Да, трябва сам да погледнеш, но има голяма разлика, когато 
някой ти „посочва“ къде и какво да гледаш... поне за „мен“ (или не-мен) е така. 

Между другото, депресията ми изчезна. Този разговор действа като вид терапия, може би 
тя е още един от аспектите на вашата работа? 

„Съществува ли изобщо „аз“ в някакъв вид или форма?“ 

Не, не съществува, и виждам, че никога не е съществувал. Животът тече много по-гладко 
и безпроблемно без „аз“ да се пречка на пътя. „Мислех“, че има „аз“. Сега „прогледах“ 
за тази илюзия. Наистина няма какво повече да се добави. 

„Какво ти даде последния тласък?“ 
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Някъде в началото, когато попита „Съществува ли свидетел? Или засвидетелстването 
просто се случва?”, ти отговорих, че всъщност не знам. Казах нещо от рода на „Мисля, че 
и двете съществуват.“  

Тогава ти не ме остави да се измъкна лесно и каза: „Дали когато си кажеш „аз 
засвидетелствам“, това не е просто преминаваща мисъл? Мога ли „аз“ да направя каквото 
и да е?“ В този момент изведнъж ми просветна и аз „знаех“, че наистина, за първи път 
разбирам за какво става въпрос. Всичко изглеждаше толкова очевидно, че беше направо 
смешно... 

Може би последният тласък беше, когато позволих на страха да съществува и осъзнах, че 
всъщност няма „аз“, който да му позволява каквото и да е... тогава ме напуши смях, 
защото всичко беше толкова очевидно и просто, достатъчно явно и очевидно, за да го 
пренебрегваш и да прекараш цял живот в търсене. 

„Какво представлява „азът“ и как работи?“ 

„Азът“ е пакет от обусловености, наследени от родителите, училището, приятелите и 
обществото, който ти казва „кой“ си и в какво да вярваш. Много бързо се научаваш да му 
вярваш. Когато вярваш на мислите си, били те добри или лоши, създаваш „себе си“, с 
всичките си страхове, несигурност, и усещане за превъзходство: „Аз съм по-добър от 
другите“. 

Когато вярваме в това „аз“, то управлява живота ни, контролира нашите действия и 
решения... а всъщност истината е, че човек може да упражнява ИСТИНСКИ контрол, само 
когато „пусне“ себе си. Под „контрол“ имам предвид, че позволява нещата да се случват 
както се случват, не се опитва да контролира нищо, и тогава не е и „контролиран“. 

Вече не приемаш лично „събитията“ в живота. „Азът“ иска да повярваш, че те защитава, 
като се храни от страха ти... и нека си признаем, че има достатъчно страх за всичко, ако 
човек реши да му повярва. В природата не се случва нищо лично. Всички събития в 
живота са уникални, но не и лични. И защо ли трябва да е по-различно? Заради „мен“ и 
„мислите“. 

Какво бих казал, ако трябваше да споделя това с някого? Същото, което вече казах на 
най-добрия си приятел. Ако все още търсиш, първо трябва да отидеш на този сайт или на 
„Белязани и вечни“ и да прочетеш какво правят там... да преминеш през страницата 
„Започнете оттук“ и да отговориш сам на въпросите. Сайтът е безплатен. Голям плюс е да 
видиш, че тук няма никаква „далавера“ с пари. Просто бих казал - дай шанс на сайта! 
Няма какво да губиш (освен „себе си“!). Е, не казвам това още от началото... Просто 
споделям, че съм намерил вътрешен мир и за кратко време съм видял как животът може 
просто да „тече“, ако отстраниш „аза“ от пътя и просто позволиш потока. 

Надявам се, че съм отговорил на въпроса по начина, по който искаше, Илона. Не съм 
много сигурен. 

Чувствам се наистина добре. Малко изнервен, както казах, да не би да се „подхлъзна 
обратно в илюзията“. Искам да споделя всичко това с хората, но ми се струва, че 
повечето от приятелите ми наистина не биха разбрали. 

Всичко, което мога да кажа е: много благодаря! Накъде отивам „аз“ оттук? 
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Илона: Това е просто идеално! Радвам се за теб. Харесва ми твоята яснота. Много 
оценявам споделеното. 

Моля, присъедини се към нашата група и наминавай в нея. Ще идват въпроси, съмнения 
и всякакви други неща. Те са част от падането, но ти си готов и отсега нататък животът 
става интересен. 

Благодаря ти, че си изпратил приятеля си тук. Истинско удоволствие е да му съдействам. 
Ако искаш да получиш някои съвети как да водиш други хора да прогледнат за илюзията, 
си добре дошъл да се присъединиш към нашия екип. Това, което правим, не е магия. 

Засега обаче просто си почини, остави нещата да улегнат. Приятно пътуване! Юхууууу! 

Дейв: Благодаря ти Илона! Ти беше страхотна! 

Питър 

Питър беше медитирал дълго време: трансцендентална медитация, дзен, випасана. 
Когато попитах какво желае от нашата работа, той каза, че се стреми да живее в 
настоящия момент. Видяхме, че настоящият момент е единственото, което 
съществува, и не е необходимо да го търси. — Е.Н. 

Питър: Би ли могла да работиш самостоятелно с мен по метода „Директно насочване“? 
Ще съм ти много благодарен. Ангажиментите ми може да са малко непостоянни, тъй като 
съм зает в лятното училище, но ще отделям нужното време. 

Елена: Разбира се. Нямам проблем с непостоянните ангажименти, тъй като и аз съм 
малко заета, но ще отделя време за теб. Хареса ми как изрази благодарност от самото 
начало. Как бих могла да не ти помогна?! 

Предлагам следното. Докато разговаряме, бих искала да се опиташ да не четеш 
дискусиите в Интернет и да оставиш книгите настрана - прекарвай времето си в гледане. 
Това е причината да сме тук заедно и нека направим разговора продуктивен. Става ли? 

Питър: Здравей, Елена. Да. Добре. Благодаря ти, че се съгласи да разговаряме. 

Е, последната седмица прекарах известно време в гледане и бих искал да опитам да 
продължа по-нататък чрез вашата практика на диалог. Мисля, че така може да стигна по-
далеч, отколкото чрез обикновен размисъл върху „себе си“, така че мисля, че трябва да 
опитам. 

Установявам, че има моменти, когато гледайки, за да видя „себе си“, осъзнавам „своето“ 
отсъствие. На негово място няма „нищо“, което по някакъв начин е изненадващо. 

То е все едно да ходя цял ден с убеждението, че имам пари в джоба, да посегна да платя 
за нещо и да установя, че всъщност нямам пари. Малко е дезориентиращо и е 
съпътствано с определени физически усещания. 

Когато погледна към „себе си“, доста често преживявам това. То не е напълно ново, 
забелязвал съм го да се появява от време на време и преди, но не е нещо, което  
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специално съм култивирал. Случва се по време на практики като випасана, но също и в 
ежедневието. 

Елена: Кажи ми какво търсиш? Вгледай се внимателно и ми напиши точно какво търсиш. 

Петър: Искам да живея в настоящия момент. Звучи като клише, но вярвам, че търся 
именно това. 

Елена: И какво ти липсва? 

Питър: Може би всъщност живея в настоящия момент, но през голяма част от времето 
поведението ми не отразява това. То често е доминирано от истории: мисли за 
настоящето или миналото. Фантазии, притеснения, размишления. Така че не знам дали 
липсва нещо или има нещо „в повече“. 

Елена: Погледни и виж, че съществува само настоящият момент. Нищо друго. Всички 
останали неща, които споменаваш, са мисли/чувства. Това истина ли е? 

Имам нужда само от отговори, които идват от врата надолу. Преди да отговориш, спусни 
ума в сърцето си. След това погледни добре. Едва тогава ми пиши. 

Питър: Прекарах известно време в гледане. Установих, че всеки път, щом погледна, има 
промяна. Така че, ако продължавах да гледам, усещането течеше непрекъснато и 
заприличваше на състояние. Все едно камбана, която бие постоянно и в крайна сметка 
нейният звън се слива в един звук. Това продължи няколко часа. Това ли имаше предвид? 

Елена: Не. 

Въпросът ми е много прост: какво търсиш тук, чрез своята практика, чрез работата, която 
вършим в момента? Какво се стремиш да постигнеш? Какво ти липсва в момента? 

Питър: Разбира се. Що се отнася до духовните практики, аз медитирам от дълго време, 
но не твърде дисциплинирано! Започнах с трансценденталната медитация, когато бях на 
тийнейджърска възраст (сега съм на четиридесет). За мен тя бе много положителен опит, 
въпреки че взаимодействията ми със самата организация не бяха толкова положителни. 

Най-важното от тази практика според мен бе, че потапянето в медитативно щастие ми 
помогна да се справям със стреса. То ме въведе в блаженството и други неща от този 
род. Мисля, че след известно време спрях да напредвам и така загубих мотивация. 

В крайна сметка преминах към по-будистки видове медитация - дзен и напоследък 
випасана. Започнах да се интересувам повече от тези неща преди няколко години и 
оттогава имам нови резултати, които ме мотивираха да изследвам допълнително. 

Никога не съм имал голям успех с дихателна медитация (предпочитам мантри), но в един 
момент тя изведнъж ми стана по-лесна и изпитах чувството, че дъхът е отделен от тялото 
ми, че заема пространство, което не беше ограничено в тялото и дори не е особено 
привързан към него. 

След като прочетох книгата на Даниел Инграм, започнах да забелязвам преходността 
много по-лесно. Освен това осъзнах преживяванията, които се случват в пространството, 
в което няма „аз“. Така например усещането, че ходя, лесно се разпадаше на много фини 
гранули от усещания, като снежинки. 
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Стана ясно, че тези гранули идват и си отиват сами, без аз да полагам усилия, и че и те 
не са привързани към така нареченото „аз“. Също така започнах да осъзнавам 
възникването и преминаването на тези събития като непрекъснат поток и пространството 
около тях. 

Малко след този момент осъзнах „нищото“. Не знам как да го опиша по друг начин, но 
понякога получавам усещане за отсъствие, вместо за присъствие. Сигурен съм, че то 
винаги е било там, но по някаква причина го виждам едва сега, докато преди не можех. 

Понякога се усещам като наблюдател, като камера, записваща цялото ми преживяване. 
Друг път (и това е доста трудно да се обясни!) сякаш камерата и разглежданият обект са 
едно или пък има безкраен брой „камери“ на осъзнатостта, които се насищат чрез всички 
явления. 

Обикновено това ми се случва след като някоя практика със задаване на въпроси като 
„Как преживявам живота в този момент“ (haietmoba), „Какво е това?“, „Къде е азът?“ И 
т.н. 

Както казах, медитативната ми практика не е много строга - много от тези неща виждам 
по време на разходки, физически упражнения и т.н., както и в медитация. Надявам се 
този отговор да е бил от полза! 

Елена: Какво е „азът“ за теб? 

Петър: Бих започнал с живото тяло – ако няма живо тяло, няма и „аз“. Следователно аз = 
тяло. 

Елена: Наистина ли смяташ така? Или просто правиш предположения? Наистина ли 
вярваш, че си тялото? 

Целта ми не е да влизам в дискусия с теб. Ти си този, който трябва да погледне. Така че, 
ако вярваш, че си тялото, тогава погледни по-внимателно. Коя част от тялото си ти? Коя 
точно? 

Ако не, опитай да изрежеш отделните части от тялото и да видиш какво остава. Можеш ли 
да откриеш в тях „себе си“? Направи го. 

Питър: Няма друг начин за комуникация освен с език и понятия. Не мога да ти предам 
своето преживяване. Добре - ако погледна, не мога да видя „себе си като тяло“. 
Гледането и преживяването на „себе си“ са несъвместими дейности. Ако погледна, 
всичко, което преживявам, е гледане. Така че може би „азът“ е „моята уникална гледна 
точка“. 

Но, разбира се, няма как да погледна гледната си точка. Ето защо от тази гледна точка 
бих могъл да кажа, че моята гледна точка не съществува. Или пък, че е като муха на тила 
ми - нещо, което съществува, но не може да се види директно. 

Елена: Ако животът на семейството ти зависеше от това доколко честно гледаш 
реалността, нямаше да говориш с концепции. Щеше да общуваш директно, да вложиш в 
това всичките си сили. Да, общуването би се изразило чрез концепции, но фокусът би бил 
върху установяването на истината, върху предаването й на другия човек. 

Така че спри да бълваш концепции и погледни. 
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„Уникалната ти гледна точка“ е част от реалността, а „ти“ - не. „Ти“ не съществуваш. 
„Ти“ е мисъл за „теб“. Мисълта съществува. Ти - не. 

Провери дали това е вярно. Отдели време. Установи лично. Това не означава, че гледната 
точка не е уникална и че не съществува. Но кой я притежава? Чие е това възприятие? Чия 
е тази уникалност? 

Кой е нейният титуляр? Разбери това. Задълбай се. Изследвай усилено, направи го сега и 
не спирай, докато не откриеш истината. 

Питър: Гледам и виждам явления - там няма „аз“. 

Виждам обаче и поведение, което като че ли предполага наличие на „аз“ – по същия 
начин, по който изглежда, че молитвата предполага съществуването на Бог. 

Когато бях дете и започнах да се съмнявам в съществуването на Бог, молитвата ми се 
стори загуба на време и спрях. Но еквивалентното поведение, което виждам в себе си, 
т.е. „да бъда себе си“, просто продължава, независимо дали вярвам в „аза“, или не. 

Елена: Хубаво. Ако молитвата спре, Бог като мисъл ще изчезне, но Бог като Самото 
Съществуване няма да изчезне, нали? 

И с „аза“ е така. Можеш да спреш поведението, да го промениш и т.н., но азът няма нищо 
общо с това. Той е просто мисъл, етикет. Съществуването се самоизгражда под формата 
на всички тези уникални въплъщения. 

Виждаш ли, че животът си е просто живот? Теб никога не те е имало в него като обект. 
През цялото време (ако боравим с времето) тече единствено потока на живота, който 
приема формата на „Питър“, на „теб“. 

Виж дали ще успееш да откриеш еднорог в стаята си. Ако ти кажа да го направиш, дори 
няма да се опиташ – знаеш, че не съществува. Защо да продължаваш да търсиш „себе 
си“, което е същото – само мисъл, етикет? Вгледай се по-дълбоко. Кажи ми какво 
виждаш. 

Питър: Това, което виждам днес, е: няма никаква разлика между вътрешността и 
външността. Просто материята взаимодейства с материя. Така че във вътрешната част 
няма нищо особено. 

Това ме накара да се замисля – дали не е като да си робот? Роботът не се различава от 
нещата, от които е направен – в него няма нищо „допълнително“. Ако той има усещане за 
себе си, то е просто програма, която се изпълнява. 

Но тогава си казах - не, роботът все пак е нещо отделно от неговата среда, неговия 
контекст. Но ако вътрешността е същата като външността, наистина няма начин да се 
направи разлика - няма основание за подобно разделяне. Така че робот всъщност няма. 

Всички тези думи и етикети (не само свързаните с „аз“, но може би всички) може би не 
означават нищо. Май виждам, че те са просто модели, които се повтарят в различни 
варианти, като птичи песнопения. Има модел на движение напред-назад и по някакъв 
начин от него възниква „аз“. 
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Виждам, че усещането е много загадъчно. Как така се случва от само себе си? Защо се 
случва тук, а не там? Не търся отговори, просто забелязвам, че това е нещо много 
странно. 

Елена: Само внимавай да не съсредоточиш изследването си върху гледането на 
концепции. Разглеждай реалността. Идеята за вътрешно и външно е нещо, което си чувал 
и сега се опитваш да впишеш реалността в концепцията. Правилно се справи с робота, но 
това е по-скоро дедуктивно разсъждение, отколкото гледане на реалността. 
Наблюдението с птичите песни беше добро. Разрови се повече в него. Харесва ми. 

Не може обаче да кажем „Има модел на движение напред-назад и по някакъв начин от 
него възниква „себе си“ - не, няма „себе си“. Не. Не. Не. Кое е това „аз“, за което 
възниква „себе си“? 

Виждаш ли това? Етикетът възниква от мисълта, но не обозначава нищо реално. Вярно ли 
е това? Разбери сам. 

Що се отнася до това, защо усещанията се случват тук, а не там – какво значение има? 
Това е разсейване от главния въпрос, фокусирай се. По-добре попитай и разбери откъде 
идват те? Къде отиват? Идват ли от „аз“? Отиват ли към „аз“? 

Усещанията са част от реалността. Те съществуват. Точно като плътта, мисълта, 
чувството – всички те са част от реалността, от съществуването. Нямаш никакъв проблем, 
ако трябва да забележиш усещане, чувство или мисъл. 

И така, защо е трудно да забележиш себе си? Защо е толкова неясно, илюзорно? Не 
можеш да го напипаш ясно, както лесно правиш с усещанията, мислите или чашата на 
масата си. 

Открий отговорите на тези въпроси. 

Питър: Добре, сега като погледна, виждам усещане за инверсия на течението. То протича 
в обратна посока, в сравнение с преди. Идва ми наум заглавието от албума на една група, 
която харесвам - „И тогава нищото се преобърна наопаки“. 

Елена: Погледни непосредственото си преживяване и ми пиши отново. Има ли „аз“ в 
действителност? 

Питър: На работа съм и сме доста заети. Поглеждам през прозореца и виждам светлина, 
движение и т.н. В тялото има топлина, усещане и т.н. Чувство за приемственост от едно 
към друго. Без собственост или причинно-следствена връзка. Това е всичко. 

Същото усещане като вчера, че нещо е наопаки спрямо преди - трудно е да се опише по-
ясно. Усещането обаче е много хубаво. 

Елена: Добре, идеално. Без собственост. И какво е „аз“? 

Петър: Няма отговор на този въпрос - думата „аз“ няма референт, който да е реален. 

Елена: Хубаво, добре, но ми звучи малко папагалски. Влез в повече подробности, повече 
дълбочина. Задълбай. Разбери дали това е реално и как е реално, виж контурите на тази 
реалност. Става ли? Това е нещо, което отива далеч отвъд интелектуалното съгласяване с 
концепции, то е на изцяло ново ниво, то е изследване. 
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Питър: Ще го направя, няма проблем. 

И така, като погледна през прозореца светлината в короните дърветата... Сега, както 
говорихме, в действието „гледане“ няма преживяване на гледащия, няма нищо друго, 
освен цялостно гледане. 

И тъй като няма гледащ, няма и изживяване на миналото или бъдещето, защото тези 
неща са просто препратки към гледащия. Има и куп други неща, които вече не са 
актуални по същата причина. 

Така че много неща, които бихме могли да наречем „страдание“, остават извън 
картината, защото наистина няма къде да се захванат в този смисъл на просто 
пребъдване. 

Това е много по-добро и по-вярно от старото поведение, изграждано от детството и 
изглежда доста странно от гледна точка на простото съществуване. Нещо повече – излиза, 
че всъщност е болезнено да се съзерцава идеята за „аз“ и всичко, което той включва: 
неща като вина, срам, безпокойство. 

Елена: Страхотно, страхотно. 

Дай ми определение за „аз“, моля. Какво е „аз“? Какво е „себето“? Дали то живее 
живота? 

Питър: Ами, да си „себе си“ всъщност е поведение. То е основно вербално/когнитивно/
дискурсивно поведение, основано на езика. Така че от тази гледна точка „аз“ е дума. 
Това обаче не означава, че сочи към нещо, което съществува. 

Предполагам, че както може да има етикет, зад който не съществува нищо, по същия 
начин може да се напише чек без пари в банката. Поведението не се подкрепя от 
онтологията. 

Значи има ли „някой“, който живее живота? Не, животът се случва само като изживяване. 
Той е безличен процес. Има преживяване на този процес, но преживяването не е 
съвместимо с неговото притежание или идентифицирането с него. 

Елена: Има ли те „теб“ под някаква форма или в някакъв вид в действителност? 

Питър: Не! 

Елена: Хахахаха! Това да не е някаква шега?! Кажи ми, скъпи приятелю, как си?! 

Питър: Да - няма „аз“ - странно е. Всичко е различно, но си е същото. Няма велики и 
сложни думи, които да го опишат. Всъщност изобщо няма думи. Ала това определено е 
освобождаващо. 

Елена: Да. Погледни го по следния начин - животът е бил там преди, а „азът“ никога не е 
бил. „Аз“ е бил просто концепция, мисли, умствена конструкция. Така че Животът през 
цялото време си е живял без теб, така да се каже. Сега пак живее сам себе си. И така, 
какво се е променило за живота? Нищо. Ето защо е толкова просто, толкова ясно, толкова 
обикновено. Удивително е, че не сме го виждали! 

Така че няма никаква експлозия и фойерверки, не си станал нито светец, нито ангел. 
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Ти стана естествен. Това е всичко. Свободен човек - въплъщение, освободено от 
концепция за „себе си“. 

Разбира се, годините на самосъхранение са създали много напрежение/съпротива/
ограничаващи вярвания в тялото/ума. Нужно е известно време, за да се разтворят тези 
„резервоари на напрежение“. 

Това беше страхотно, Питър. Наистина оценявам как направи стъпките. И ако си спомняш 
колко неясен бе в началото, може да направиш сравнение с яснотата и простотата на 
това, което осъзна. 

Благодаря ти много за освобождаването на съзнанието - всеки път, когато има отпускане 
във въплъщението, то разпраща вълни, които се разпространяват и докосват другите, ако 
бихме могли да го опишем по този несъвършен начин. Ето защо сега е толкова лесно да 
се събудим - това е вълна, цунами. Изпращам ти много любов! Прегръщам те топло. 

Петър: И аз те прегръщам! Яснота и простота, да... Изчаках един ден, преди да ти 
отговоря, само за да видя какво се е случило. Разбира се, всичко си е все същото - няма 
какво друго да се случи. Благодаря за цялата работа, която свърши, Елена, тя наистина 
ми помогна. 

Гарсий 

Гарсий схващаше нещата на интелектуално ниво; оставаше само да ги види ясно. Не 
му отне много време да осъзнае, че „аз“ е просто етикет и празнотата не е лична. 
Истински се радвам, че му помогнах, тъй като той е от родната ми страна. Разкрих 
му това едва накрая; той много се изненада. – И.Ц. 

Илона: Здравей, Гарсий. Как си днес? 

Гарсий: Здравей. 

Днес е мързелив ден. Не правя нищо и ми идват много идеи - трябва да направя това, да 
направя онова, само и само да не съм неподвижен, да не се оставя просто да 
съществувам... Повечето от тези идеи биват видени и засвидетелствани. Някои биват 
пропуснати. Както и да е, този ден е красив. 

Сега като погледна, виждам промяна, при която „аз“ преминава от „извършител“ в 
„извършител и свидетел на извършването“. Тази промяна се случва много често, 
понякога няколко пъти в минута. Усещам силна необходимост да се ровя повече в 
духовни неща, като да чета блога на Елена или да гледам онлайн сатсанги. Въздържам се 
от това, както поиска Елена. 

Както и да е, докато пиша за „аз“, „мен“ и т.н., е налице разбирането, че тук няма „аз“, 
а само възникващи мисли. Проблемът е, че разбирането е интелектуално и всъщност е 
допълнителна мисъл за „не-мен“. 

Илона: Разбирам. Добре, чудесно е, че разбираш нещата интелектуално. Нека сега ги 
видиш наистина. Откъде идват мислите? 
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Гарсий: От празно място в средата на гръдния ми кош. 

Илона: Можеш ли да ги контролираш? 

Гарсий: Не. 

Илона: Знаеш ли каква ще бъде следващата мисъл? 

Гарсий: Понякога. Има някакъв вид знание каква мисъл ще дойде скоро предвид 
обстоятелствата около мен. Трудно е да се опише. Няма смисъл в това. 

Илона: Какво влияе върху мислите? 

Гарсий: Мисълта идва, когато времето и мястото са подходящи за нея. Когато се случва 
едно и също нещо, възниква същата съответстваща му мисъл. И ако си съзнателен за 
това, то може да продължи да се случва. 

Илона: Възможно ли да спреш мисълта по средата? 

Гарсий: Да, изглежда че е възможно. Ако осъзнаеш мисълта, тя спира по средата. Но така 
или иначе аз знам каква ще бъде втората й част. 

Илона: Погледни самата мисъл и напиши какво виждаш. 

Гарсий: Мисълта възниква от празното пространство, поражда едно или друго чувство в 
тялото и изчезва. Понякога мога да остана толкова неподвижен, че да гледам това и 
напълно да го осъзная. Мисълта не съм аз. Този, който гледа мисълта, сякаш трябва да 
съм „аз“. 

Илона: Добре, нека погледнем това по-внимателно. Забележи, че мислите са само 
етикети и че умът е машина за етикетиране. Възниква усещане и следва мисъл, чува се 
звук и следва етикет. Огледай се в стаята, обърни внимание на различни неща в нея и 
забележи как умът ги етикетира автоматично. 

Гарсий: Да. Това се вижда лесно. Не се случва за всички обекти, но за много от тях - да. 
Например гледам снимка на слънчоглед и възниква мисълта: „слънчоглед“. Всъщност 
това е образ, а не самото цвете, нали? 

Илона: Сега погледни самите етикети. Някои думи сочат към реални неща. Други сочат 
към символи и въображаеми неща. 

Гарсий: Да. И това не може да се контролира - случва се автоматично. Дори ако се 
опиташ да се принудиш да гледаш без етикетиране, заместваш мисълта за етикета с 
мъртва, празна мисъл или нещо подобно. 

Илона: Погледни думата „маса“ и виж масата пред себе си. Можеш да я докоснеш; тя е 
реална. 

Вземи думата „университет“. Съществува ли университет в действителност? Има сгради, 
хора, бюра, компютри, книги, но няма такова нещо като университет. Така че думата 
„университет“ е етикет, който използваме, за да общуваме; такова нещо обаче няма. 

Разгледай етикета „аз“. Какво обозначава той? Сочи ли към нещо реално? 
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Гарсий: Той сочи към комплекса от тяло, мисъл и чувство. Дали е реален? Трудно ми е да 
определя. 

Илона: Какво ще кажеш за Дядо Коледа? 

Гарсий: Няма Дядо Коледа, има само представи за него. 

Илона: Какво ще кажеш за себе си? 

Гарсий: Не, „мен“ ме няма. Съществува само представата, че това тяло и мисловен 
комплекс съм аз. 

Илона: Прекрасно, нека да разгледаме заедно мисълта „аз“. 

Тя сочи към мисли за „аз“, но там няма „аз“. Провери - има ли друго „аз“ в тялото, освен 
мисълта за „аз“? 

Гарсий: Вътре няма „аз“, освен мисълта за „аз“. Тогава „аз“ иска да остане като 
наблюдател, който наблюдава мисълта „аз“ и всички други вътрешни и външни неща. 

Илона: Думата „тяло“ сочи към тялото, „мисъл“ сочи към мисълта, „чувство“ - към 
чувството. Все реални неща. 

„Аз“ сочи към мисли за „аз“, но няма реален обект „аз“. Провери - има ли някакъв „аз“ в 
тялото, освен мисълта за „аз“? 

Какво диша? Ти ли дишаш, или самото тяло? 

Има ли дишащ? 

Има ли ходещ или ходенето се случва? 

Има ли храносмилащ? Или храносмилането се случва? Има ли чувстващ? 

Мислещ? Свидетелствщ? Пиещ? Хранещ се? 

Гарсий: Всички тези неща се случват от само себе си. Просто мога или да ги съзнавам, 
или - не. Кой съзнава тогава? Да, виждам, че осъзнаването също се случва от само себе 
си... Кой осъзнава осъзнаването тогава? По дяволите, това е объркващо...  

Илона: Виждаш ли накъде отивам с тези въпроси? 

„Аз“ е етикет, който се използва за комуникация, за да можем да се разбираме чрез 
езика. Но той е само етикет, а не реален извършител. 

Осъзнатостта просто си е. Нужно ли й е „аз“, за да е осъзната? 

Гарсий: Не, не е необходимо „аз“, за да има осъзнатост. 

Илона: Имаш ли домашен любимец? Погледни животните, виж как те съзнават околната 
среда. Но имат ли „аз“, което да е съзнателно? 

Какво ще кажеш за мухите? А за птиците? В тях има ли мениджър, който е осъзнат, или 
осъзнатостта съзнава сама себе си? 

Гарсий: Очите на животните са празни. В тях няма „аз“. 
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Илона: Има ли наблюдател? Наблюдението се случва, наблюдаваното, наблюдателят и 
наблюдението са един процес. Има ли отделно същество, което наблюдава? Провери това. 

Виж как всичко се случва от само себе си. Мисълта изниква, пръстите пишат, на екрана 
се появяват думи. Има ли наблюдател извън случването на това действие? 

Какво се забелязва? Има ли забелязващ? 

Гарсий: Забелязвам, че празнотата осъзнава мислите. Мислите възникват в тази празнота 
и свършват в нея. Следователно това означава, че аз съм празнота? 

Изглежда този наблюдател, тази осъзнатост е локализирана по някакъв начин в тялото. 
Всичко се наблюдава от телесната гледна точка. 

Илона: Какво може да се забележи? Има ли забелязващ? 

Гарсий: Пустотата е забелязващата. 

Илона: „Празнотата осъзнава мислите. Мислите възникват в тази празнота и свършват в 
нея. Следователно това означава, че аз съм празнота?" 

Не, това не означава, че си празнота. Означава, че празнотата е, но изобщо няма „теб“. 
„Ти“ си пълна нула. Това истина ли е? 

Гарсий: Не знам. 

Не. Честно казано знам: няма „аз“. 

Ала това усещане за „аз“ продължава да е налице. Да, огромен етикет „аз“. Уфф, искам 
да се отърва от това етикетиране... 

Илона: Етикетирането се случва и тук няма никой, който да се отърве от него. То 
възниква и ще продължава да възниква както винаги. 

Това, което отпада, не е етикетирането и усещането за съществуване, а вярата, че има 
някакво „ти“, на което се случва всичко. 

А тя отпада, защото виждаш истината, виждаш, че в действителност в реалния живот 
наистина няма „аз“. Така че проучи най-вече това. Животът е. „Ти“ не си. Направи 
простата сметка. 

Гарсий: Забелязвам наличие на апатия. Усещането е „да, да, вярно е, но какво от това, 
все тая“. Понякога има моменти на странно щастие, след които всичко се връща по 
старому. 

Илона: Добре, добре, всичко се случва. Не можеш да видиш някакъв „аз“, който да 
вижда, но виждането се случва. Това истина ли е? 

Гарсий: Да, вярно е - няма „аз“, който да вижда, а само чувството, че „азът“ вижда, но 
виждането се случва от само себе си. 

Илона: Чувството, че „аз“ вижда - погледни към него. Има чувство за виждане + 
етикетиране = „аз виждам“. Погледни това чувство отново. Захвани се смело с него. 
Навлез в него, погледни света от тази гледна точка. Виждането се случва.... 
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Илона: Как изглежда всичко днес? 

Гарсий: Мирно, тихо и никой не се интересува дори от тези прекрасни неща. Днес няма 
апатия. Днес има... нищо. 

Илона: Какво е чувството да бъдеш освободен? 

Гарсий: Като някакво начало или нещо подобно. Налице е силна нужда да покажа това и 
на другите. Има тиха благодарност без цел. А умът казва: „О, трябва да съм много 
щастлив“, след което изчезва. Има и любов - тиха топлина към всички: към теб, към 
Елена, към масата, към дъжда... 

Илона: Страхотно! Благодаря ти. Изпитвам голяма благодарност. 

Остават няколко въпроса, през които трябва да преминем, само за да изясним, но вече 
виждам, че си преминал Портата. 

Отговори ми, когато си готов. 

Съществува ли изобщо „аз“ където и да е, по какъвто и да е начин или форма? 

Гарсий: Не, изобщо няма „аз“. 

Илона: Обясни подробно какво е азът и как функционира. 

Гарсий: Не знам как става това. По някакъв начин „аз“ е свързан с всяка възникваща 
мисъл. Той звучи по следния начин: „Аз съм това, аз съм онова, аз чувствам това, аз не 
чувствам онова“. Някак си има поверие, че човек е еквивалентен на твърдението „Аз 
съм...“. 

Сякаш човек е вътре в мисълта. Доволен е от тази мисъл и действа, без да я поставя под 
въпрос. Ако възникне въпрос, той веднага се превръща в „аз“. По този начин, Илона, 
бръщолевенията на „аза“ продължават безкрай. 

Илона: Какво е усещането да бъдеш освободен? 

Гарсий: Сега има просто възприемане на всичко, което се случва, гледане на мисълта 
„аз“, без да си докоснат от нея. Всъщност нищо не те докосва. Няма „ти“. Има нищо, 
всичко, но не и „аз“. Дори и „азът“ е в това всичко. 

Илона: Как би описал случилото се на някой, който никога не е чувал за „отсъствието на 
аза“? 

Гарсий: Спонтанно. 

Няма „аз“. Погледни и виж, че има тяло, мисли, чувства и т.н., както и всички останали 
неща в света. Възприемането на тези неща се случва, но няма възприемащ. Мисълта „аз“ 
е навсякъде, но тя не е тъждествена на теб. Провери лично и разбери дали е така. 

Всичко, с което може да се идентифицираш, докато се опитваш да направиш това, е 
фалшиво. Няма как да бъдеш това, което гледаш. Погледни слой по слой това фалшиво 
„аз“ и го обели, докато нищо не остане от „теб“. 

Илона: Брилянтно! 
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И последен въпрос: Остана ли някакво съмнение? 

Гарсий: Не, няма съмнение. „Аз“ може да се върне, но винаги е ясно, че това не съм аз. 

Илона: Идеално. Можеш ли да ми кажеш какво ти даде решителния тласък? Какво ти 
беше най-полезно, какво те накара наистина да погледнеш? Би ли се върнал назад, за да 
се опиташ да определиш този преломен момент? 

Гарсий: Не мога да кажа. Може би това осъзнаване ще дойде по-късно. Ти и Елена просто 
кастрихте, кастрихте, кастрихте. В един момент някаква съпротива просто се разпадна и 
нищо не остана... Хм, сега потичат сълзи. Изпитвам много любов. 

Тази сутрин, когато отворих очи, имаше пълна яснота. По-късно се подхлъзнах обратно и 
пак не разбрах какво стана и как. (Имаше разбиране, но също така и мисъл, че не 
разбирам нищо.) Не остана нищо, с което да се идентифицирам, дори с празнотата. След 
това се появи апатията: „О, добре, все тая“, а по-късно някак се предаде. Нямаше къде 
да отстъпи. Случи се виждане. 

Благодаря ти. 

Грег 

Грег сериозно практикуваше теравада будизъм. В разговора ни поставих под въпрос 
най-основните му духовни вярвания: защо трябва да медитираме, има ли причина и 
следствие, има ли карма – все неща, които вървят в пакет с класическата медитация 
и обикновено не се поставят под въпрос. Но когато се зае да размисли над тях, той 
видя истината. – Е.Н. 

Грег: Здравей, Елена. 

Казвам се Грег. Приятелят ми Шейн ми препоръча да говоря с теб и имам въпрос относно 
моята практика. Готов съм за помощ и насоки. 

Надявам се, че нямаш нищо против да отделиш малко време за разговор с мен. Ще кажа 
накратко къде се намирам, но първо искам да се уверя, че си отворена за това. 

Елена: Здравей, Грег. Да, моментът е идеален. Моля, напиши ми всичко, което искаш да 
знам. 

Грег: Благодаря ти много, че доброволно отделяш време за това! Последните няколко 
седмици наистина бяха много интересни. В нощта на петък, 26 август Доминик, с когото 
мисля (надявам се), че сте разговаряли, изнесе лекция, в която обяви, че вече няма „аз“. 

Докато той говореше забелязах в себе си промяна – преминах от дълбок скептицизъм към 
сладка обещаваща увереност. Скептицизъм, защото нищо от казаното не ми бе чуждо, но 
все още не съм се отървал съзнателно от „себе си“. Обещаваща увереност заради факта, 
че „щом Доминик е свободен, а аз съм имал същите преживявания, тогава може и аз да 
бъда свободен.“ След като всички останали си тръгнаха, с Доминик си говорихме още 
няколко часа. 

Той ми зададе няколко въпроса от рода на „Какво е „азът“?“ и „Кой е Грег?“ Въпреки че 
имах собствено абстрактно разбиране за тези въпроси, нямах отговори вследствие на  
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действително директно изследване. Изглеждаше толкова нелепо да се изправя пред 
подобни въпроси. 

Вътрешно усещах следното: „Какво е Грег? Няма Грег, хайде това е очевидно! Защо 
трябва да изразявам това с думи?“ Формулирах някакви отговори с помощта на думи като 
илюзия, воал и дори „погрешно схващане, което си присвоява изживяването“. Всичко 
беше съвсем неочаквано. Спомням си как в миналото отговорът ми щеше да е много по-
различен. Какво се беше променило и кога се промени? 

Дните след тази вечер бяха изпълнени със смущаващо объркване, съзерцание и 
безкомпромисно изследване. Сега объркването изгоря. Моля, не се притеснявай да се 
противопоставяш на заключенията, до които стигам. Дори и най-суровата оценка на 
заблудата е добре дошла. 

Няма Грег, който да се разстрои, има само процес от психически и физически явления, 
които този ум някога е приписвал на „себе си“. Въпреки това все още има някакво 
поведение, сякаш има Грег! 

Това е моментът, в който настъпва объркването. Какво е отпаднало и какво остава? 
Вярата, че „има Грег, има устойчиво ядро, което е в основата на цялото преживяване“, е 
изчезнала, вероятно до края на живота ми. Въпреки това продължава да съществува 
цялата структура, подкрепяща тази вяра в продължение на 33 години - привичното 
поведение, дълбоко запаметените модели на действие, дори неизказаните натрапчиви 
егоцентрични мисли. 

Преди вторник, 30-ти, нямах разбиране за това разграничение и затова посоката на 
практиката ми беше донякъде произволна. Сега разграничението е ясно и посоката към 
напредък изглежда възможна. „Азът“, който е отражение на цял живот, прекаран с това 
„Аз“, трябва да бъде дефрагментиран. 

Започва бавна, постоянна практика на разграждане на обусловеното поведение на „аза“. 
Дали това е правилно? Има ли по-бърз или по-директен начин? Или по-добър, по-малко 
конфронтационен подход? Доколкото разбирам, щом възникне обусловено поведение, 
което някога е подкрепяло „аза“, мога единствено да го разпозная като такова, да 
отбележа, че няма „аз“, откъдето следва, че поведението вече не е актуално, и да 
изчакам следващата му проява. 

Понякога се случва мислите да възникват, без да имат за център „аза“, докато преди той 
винаги беше техен център. Например, спонтанно идват думите „налице е глад“ вместо 
„аз съм гладен“. 

Друг път думите са „аз съм гладен“. Тогава биват последвани от „Кой? Кое „аз“?" А 
понякога е по-скоро „аз съм гладен“, след което идва... по дяволите, просто ме мързи. 
Готов съм да напредвам по този начин, но изглежда малко досадно. Отворен съм за 
всичко, което би ми предложила. Много благодаря! 

Елена: Защо медитираш? 

Грег: Медитирам, за да внеса в този живот някаква осъзнатост за „не-правене“. 

Елена: Значи ти и животът сте две отделни неща? Трябва да направиш нещо, за да го 
внесеш в живота, който така или иначе си Е? 
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Грег: Изобщо нямам предвид това, не съм сигурен как го разбра по този начин. Как бих 
могъл да съм отделен от живота? Идеята е абсурдна. 

Няма нито едно доказателство, че съществува отделно „аз“. Освен това в тази вселена е 
невъзможно да има реално разделение, то е само илюзорно, измислено от хората. 

Елена: Това са просто приказки на интелектуално ниво. Заливаш ме с догми и теории. 
Трябва да погледнеш истински, да започнеш за изследваш лично действителността. Само 
това може да донесе свобода. 

Грег: Ако умът получава своето през цялото време и е активен и необуздан, той става 
като разглезено дете, на което му дават всичко, което поиска. 

Елена: И ти си мислиш, че можеш да промениш нещо в това отношение? Не съществуваш 
„ти“. 

Грег: Има причина и следствие. Няма значение дали има „аз“, или не. 

Елена: Всъщност няма причина и следствие. Това е нещо, което умът приписва на потока 
на случващото се. Когато хората гледат на живота през призмата на причината и 
следствието, в резултат възниква представата за „себе си“. 

Грег: Медитацията има много и големи ползи, някои от които са ми познати от личен 
опит, други от външна информация. Въпреки това, в момента като че всичко се свежда 
просто до отваряне на пространство за чиста осъзнатост. 

Елена: Какво имаш предвид? Съществува ЕДИНСТВЕНО чиста осъзнатост. Не е необходимо 
никакво отваряне. Погледни по-дълбоко. Има ли нещо извън чистата осъзнатост? Има ли 
каквото и да било? Какво е то? Ум? Обусловеност? Нещо извън нея? 

Не е необходимо допълнително отваряне. 

Трябва просто да видиш, че това, което „ти“ искаш да отвориш, вече си е. Няма „ти". 

Грег: Вярно е, не може да се докаже, че има нещо извън осъзнатостта. И все пак това не 
доказва, че ВСИЧКО е само осъзнатост. Как скачаш направо на това заключение? Наистина 
се вглеждам по-дълбоко. 

Елена: Не ти доказвам нищо. 

Трябва да се убедиш сам. Кой е този, който трябва да бъде освободен? 

Грег: Кой е освободен? Аз (моля, не се захващай за традиционния изказ) знам само какво 
е усещането да не вярвам в „аз“. Всички чувства са си същите, каквито бяха по времето 
на вярата в „аз“. Но тъй като „азът“ никога не е съществувал, защо трябва чувствата да 
бъдат различни след освобождението? 

Тялото става леко нервно от факта, че ми задават въпроси. Ммм-хмм! Безполезна условна 
реакция. 

Елена: И какво точно искаш? 

Грег. Грег! Това не е дискусия. Моите въпроси нямат нищо общо с логиката, знанието или 
интелекта. Не е нужно да ми доказваш каквото и да е. Не е нужно аз да ти доказвам 
каквото и да е. Ти си този, който ми писа. Защо? Какво искаш? 
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Какво продължаваш да търсиш? 

Какво се опитваш да намериш? КАКВО ОЩЕ ЛИПСВА? 

Грег: Това, което искам, е да настъпи край на моето страдание. Когато казвам „моето“, 
знам, че всъщност то не е „мое“. И все пак като че има временно страдание и в такива 
моменти изглежда, че има „аз“, който го изпитва. Тогава страданието се изпарява и 
усещането, че „аз“ страда, също изчезва. Може би това разбиране е само на 
интелектуално ниво. 

Елена: Как виждаш края на страданието? 

Грег: Какво се опитвам да намеря? Предполагам, че търся помощ, за да успея да погледна 
по-дълбоко. 

Елена: За какво ти е необходимо това? Какво движи търсенето ти? Погледни и виж, 
разглоби го на съставните му части, какво е то? 

Грег: Какво още липсва? Нямам добър отговор за това. Поне когато се успокоя и 
притихна, не ми се струва, че нещо липсва. 

Елена: И така, когато не си спокоен и притихнал, липсва ли нещо? 

Грег: Здравей, Елена, отделих малко време в изчакване да не съм „спокоен и 
притихнал“, за да мога да отговоря на въпроса ти. Това обаче не се случва, тъй че ще ти 
отговоря сега. 

„Как виждаш края на страданието?“ 

Добър въпрос. Предполагам, че моят идеал е някакво дълготрайно фантастично 
състояние на ума, в което нищо не предизвиква реакция в мен. Поне такава е била 
представата ми за края на страданието досега. 

Докато писах последното съобщение до теб, разбрах, че сега съм объркан от 
страданието, за разлика от преди, когато имах яснота. Преди то изглеждаше много 
плътно и можех да кажа „да, има страдание, как да намеря изход от него?“ Сега обаче ми 
е трудно да кажа това със сигурност. 

Сега знам, че няма „аз“ и това знание присъства в условия, които преди определено биха 
ми причинили страдание. 

Когато усещам нещо неприятно и умът реагира неприятно, предишното страдание е по-
скоро... просто това неприятно нещо, последвано от неприятната психологическа 
реакция, вероятно съпътствана и от неприятна физическа реакция. След това всичко 
избледнява и малко се обърквам. 

Питам се дали всъщност съм страдал? Преди това бе страдание, а сега не съм сигурен. 
Изглежда по-скоро просто нещо, което се случва и „неприятното“ усещане е част от него. 
„Неприятното“ страдание ли е? Как би могло да бъде? То е просто нещо неприятно. 
Тогава къде отива страданието? Дали то беше просто неприятната психологическа 
реакция? 

Преди си мислех, че това е страданието, о, да! Но сега правя пауза и поглеждам. 
Виждам, че страданието не изглежда по-различно от „неприятното“ усещане. Просто още  
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нещо „неприятно“ с различен вкус, но то бързо изчезва. Тогава къде остава страданието? 
Питам сериозно! Виждал съм страданието преди, къде отиде сега? 

Съжалявам, че се повтарям, просто е странно, че сега този въпрос ме обърква и ми е 
трудно да се изразя. Как бих могъл да намеря окончателно края на страданието, при 
положение, че не мога да открия достатъчно категорично самото страдание? Не мога да 
открия никакъв смисъл във всичко това. 

Какво се опитвам да намеря? 

„Предполагам, че търся помощ, за да успея да погледна по-дълбоко. Елена: За какво ти е 
необходимо това? Какво движи търсенето ти? Погледни и виж, разглоби го на съставните 
му части, какво е то?“ 

Още един добър въпрос. Когато за първи път почувствах необходимост да помоля за 
помощ, бях изключително разтревожен. След това настъпи тази промяна в разбирането и 
вече изобщо не бях объркан. 

Тъй че точно когато Шейн ми каза за теб и предложи да те помоля за помощ, отчаяната 
нужда от помощ изчезна. А-ха, ето че най-накрая отговарям на въпроса ти. Нямам нужда 
от помощ. Но не виждам нищо лошо, че осъществих първоначалното си намерение и да се 
свържа с теб. 

„Поне когато се успокоя и притихна, не ми се струва, че нещо липсва.“ 

Уау! Опитах се да отговоря „какво липсва“ три пъти, реших, че последният ми отговор е 
добър, запътих се да си лягам и изведнъж събрах 1 + 1 = боже господи, какво 
откровение! 

Всеки път, когато нещо сякаш липсва, мисълта, която възприема липсващото, съдържа в 
себе си „аз“! 

Ако има нещастие, то е просто нещастие. Но ако аз съм нещастен, „аз“ трябва да бъда 
щастлив - липсва щастие! Ако изплава усещане за несигурност, има голяма несигурност. 
Но когато аз съм несигурен, аз трябва да знам със сигурност - липсва знание! По 
дяволите! Не мога да повярвам, че не съм видял това по-рано! Преди да се появи „азът“, 
нищо не липсва. Самият „аз“ създава липсата. 

Страхотно! Леле, тук има МНОГО неща. Има толкова за гледане... прекалено съм 
развълнуван, че да спя. Хехехеее. 

Елена: Абсолютно невероятно! Грег, браво! Страхотно! Сега ми отговори на няколко 
въпроса: 

„Ти“ съществувал ли си някога? 

Можеш ли да откриеш „себе си“ под някаква форма в действителност? Какво е „аз“? 

Грег: Здравей, Елена, съжалявам, че не отговорих по-рано, кога успяха да се изтърколят 
пет дни? Благодаря ти, че ми задаваш тези забавни въпроси. 

Колкото и смешно да звучи (все още звучи наистина смешно), трябва да заключа, че „аз“ 
не съществувам и никога не съм съществувал. Причината за това заключение е именно,  
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че не мога да открия „себе си“ под каквато и да е форма в реалността на моето 
преживяване. 

Освен това не мога да намеря никого, който да оспори това твърдение със значими 
доказателства. Единственото, което излиза при по-продължително и задълбочено гледане 
на „аза“, обещан от мисълта, е неговото отсъствие, накъдето и да е насочено търсенето. 

И какво означава това? 

Това, че „аз“ никога не съм съществувал, не означава, че нищо не съществува, нито пък 
че Грег не съществува. То означава, че не съществува този Грег, който се възприема от 
мислещия ум. 

Този Грег е само въображаем, измислица на ума, която е не по-реална от детайлите на 
някой спомен например. Вярно е, че условията, които пораждат спомена, са реални, но 
неговото съдържание не е. По същия начин, съдържанието на мисловния образ, 
обещанието за Грег, не е реално. Тъй като съдържанието на този мисловен образ на Грег 
се очаква да бъде реално и да съществува, а сега е известно, че то е илюзорно, може да 
се каже, че Грег не съществува. Обещанието е било празно. 

„Аз“ е представа в главата, умствена концепция, нищо повече. Така че „аз“ съществува 
само дотолкова, доколкото съществува въпросната представа. Ако продължа още с 
разсъжденията, отварям възможност за прекалено мислене, а именно то е създател на 
илюзията за „аз“. 

Има някои въпроси, които възникват от зададените досега. Ако „аз“ не съществува, какво 
остава тогава? Тази част наистина ми харесва. Няма значение. Навлизането в размисъл за 
други възможни последици би било просто излишна умствена гимнастика, създаваща 
възможност за илюзията за „аза“ да продължи. 

„Аз“ е нереално, така че това, което е след „аза“, е загуба на енергия. Всъщност 
необходимостта от „след аз“ е просто още една проява на „аз“. Къде отива „аз“? Може 
отговорът „пуф“ би бил достатъчно добър! Възможността, която се предоставя във всеки 
момент, е да съществуваш в този момент, а не да се дистанцираш от него по някакъв 
начин. Има ли нещо по-важно от това? Добре, усещам, че тук навлязох в привичния си 
режим на отплесване. Буда характеризира четири етапа на просветлението. 
Проглеждането за илюзията за себе си е един от елементите от първия етап, заедно с 
отпадането на необходимостта от ритуали и изкореняването на съмнението. 

Вече казах обаче, че все още не е постигнато пълно освобождение, тъй като продължават 
да присъстват едва доловими форми на самонадеяност. Доколкото помня, една от 
формите на тази надутост е желанието да живееш или умреш, нещо такова. 

След като преминах първия „контролен пункт“, възнамерявам да продължа да 
практикувам както преди, като наблюдавам отсъствието на „аза“ пряко и косвено. 
Разбирам, че обуславянето на „аза“ е започнало доста по-отдавна, отколкото съм в 
състояние да си спомня. 

Старите спомени се активират внезапно от определени условия, напомнящи условията в 
миналото, при които са възникнали. Оттук следва, че ехото на „аза“ може да продължава 
да присъства в латентно състояние и да се активира, когато възникнат съответните  



148 

условия. Ако това стане, ще има ново осъзнаване, което да ги посрещне. Колко яко! 
Елена, много ти благодаря. Тук има огромна любов и признателност към теб. 

Толкова е велико! Често избликва смях без абсолютно никаква причина, само заради 
чистата наслада и е страхотно! 

Моля, не спирай да помагаш на хората. Какъв дар е твоята помощ! 

Кeрълайн  

Керълайн дойде много готова. Изпитваше някаква тъга и ние я преодоляхме. След 
това й трябваше само един малък тласък и започна да се смее. Тя търсеше нещо 
различно, нещо голямо и вълшебно, точно както всички останали. Затова когато 
видя реалността, избухна в смях. Трансформацията й бе красива - от тъга към 
любов и благодарност. Хубаво и просто. – И.Ц. 

Керълайн: Здравей, Илона! Благодаря ти, че отдели време да говориш с мен. Вълнувам 
се като малко момиченце и съм малко уморена. Но да, искам да стигна докрай. Преди си 
мислех, че трябва да се подготвя, трябва нещо да знам, за да успея да се справя с твоите 
въпроси. Сега чувствам, че най-доброто е да не знаеш. Така че нека започваме. Готова 
съм да бъда честна. С любов, Керълайн. 

Илона: Страхотно. Кажи ми тогава: какво е „азът“, според сегашното ти разбиране? 
Просто отговори така, както го виждаш. 

Керълайн: „Аз“, „мен“ и „себето“ са мисли. 

Илона: Към какво сочат те? 

Керълайн: Към нищо. „Аз“, „мен“ и „себето“ не сочат към нищо като мисли. 

Илона: Откъде идват мислите? Можеш ли да ги контролираш? Можеш ли да ги спреш по 
средата? 

Обърни внимание как мислите „аз“ и „мен“ просто идват и си отиват, подобно на всички 
останали мисли. Може ли една мисъл да мисли? 

Керълайн: Не мога да установя откъде идват мислите. Не, не мога да ги контролирам. Не, 
не мога да ги спра по средата. 

Да, да, да, „аз“ и „мен“ са мисли, също като всички останали. Леле! Толкова енергия ми 
е изтекла през пръстите. Не, мисълта не може да мисли. 

Илона: И така, ако кажа, че в реалния живот изобщо няма „аз“, това вярно ли е? Какво 
изниква в теб като отговор? Провери какво чувстваш. 

Каролин: Тази сутрин се събудих със силна контракция в горната част на гърдите. Стори 
ми се, че тя е „азът“. Тогава видях, че това е само мисъл, възникваща във връзка с 
усещането. Сякаш мисълта казва „тази контракция не трябва да я има“. 
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Когато четох написаното от теб, бях някак съсредоточена върху това усещане, сякаш си 
казвах „да, има „аз“ и той се намира тук. Пишейки сега, усещам облекчение. 

В реалния живот няма аз. Появяват се чувства, като например усещането за контракция в 
горната част на гърдите. Появяват се и мисли, като „контракцията в горната част на 
гръдния кош е моето „аз“, такава контракция не трябва да има“... Всичко това са само 
мисли. 

Сега забелязвам тъга. Често усещах, че когато се фокусирам върху „отсъствието на 
аза“... възникват мисли като „Какво ще загубя?“ Да, само мисли. „Не мога да престана да 
приемам тези мисли и контракции като „себе си“; „Какво ще се случи?" Възниква 
етикетиране на контракцията в горната част на гърдите. Има и някакъв вид вкопчване, че 
това съм „аз“. Нека ти изпратя написаното дотук. 

Илона: Да, мислите и чувствата просто идват и си отиват. 

Забележи колко добре са свързани помежду си - мисълта предизвиква чувство, чувството 
бива етикетирано, това отново предизвиква чувство и така нататък. 

Но можеш ли да погледнеш самото чувство, да забележиш къде го усещаш, да го 
приближиш и да го почетеш? Кажи: „Тъга, моля те, приближи се. Усещам те. Какво ми 
показваш? Уважавам те и ти се покланям.” 

След това погледни какво се крие зад тъгата. Има ли някой, който е сполетян от тъгата и 
страда, или тя е просто чувство, дошло на посещение? Кажи ми какво установяваш. 

Керълайн: Да, Илона. Благодаря ти. Нека продължим. 

Благодаря ти много за начина, по който ми каза да се обърна към чувството. Не се получи 
веднага... Имаше свиване, желание за бягство. Активира се и убеждение, че ще се 
проваля. Така че да, забелязах как чувствата и мислите пораждат едни други, както ти 
каза. 

Тогава се опитах да попитам „тъгата“ дали обича да е тъга. И тя отговори: „Не“. После 
ме помоли да я освободя. В този момент започнах да усещам дълбоко отпускане. Прииска 
ми се да й кажа „Обичам те“. Тъгата отпусна хватката си. Имах чувството, че аз съм 
любовта, която контракцията търси. 

А може би е по-точно да се каже, че любовта е винаги тук. Не мога да намеря никого или 
нещо, което да е любов. Това изглеждаше странно за съзнанието, но усетих импулс да се 
предам на начина, по който възникна реакция срещу контракцията. Всичко беше много 
фино. 

Не можех обаче да отрека чувството за дълбока релаксация, топлина и любов. Тогава се 
появи чувство, което изглеждаше по-силно от тъгата - съмнение. На него му бе нужно 
повече време, за да отпусне хватката си. Но сега изглежда, че и това стана. Появиха се 
отново и други чувства, като например усещането за провал. 

Какво се крие зад тъгата? Само мисъл. Не, тъгата не сполетява никого. Да, тя просто се 
появява. 

Почувствах импулса да проверя какво усещане ще изникне, ако кажа: „В реалния живот 
изобщо не съществува „аз“. Да, това е вярно. Сега усещам радост в горната част на  
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гърдите, като желание да се смея вместо контракция, тъга и съмнение. С други думи, 
чувствата все още се появяват, но няма никой, комуто това се случва. 

Преди ми се струваше, че искам да се отърва от функционирането на ума, от 
етикетирането, от чувствата... Сега изглежда, че тези неща нямат значение, тъй като не 
се случват на никого. В същото време частите, в които има контракция и които все още 
търсят нещо, са по-видими от преди. Към тях възниква спонтанен отклик под формата на 
любящо присъствие. 

В момента изглежда, че тук някак винаги има спокойствие, каквото и да възникне. Няма 
за какво да се вкопчвам. В същото време, въпреки че съмнението не може да се задържи 
и не означава нищо, забелязвам мисли като „не, освобождението не може да бъде само 
това, твърде е просто“. В отговор възниква лек смях, никакво голямо вълнение или нещо 
особено. Винаги съм си представяла, че ще почувствам нещо специално. Очаквала съм 
някаква красива история за това как „аз“ и „мен“ са изчезнали. ~ смях ~ 

Виждам, че „аз“ като реалност никога не е съществувало... ~ смях ~ Но „аз“ търсех нещо 
по-различно от Това. ~ усмивка ~ Случващото се сега не прилича на нито една от моите 
представи. Преди имаше подобно виждане, но сега установявам, че имаше и някой, който 
контролира това виждане. Невероятно е. Налице е усещане, че в раменете ми се 
освобождава енергия, има топлина. Виждам вярата в Керълайн като конструкция, тя не е 
нищо реално... о, боже... 

Нека спра дотук и да ти изпратя написаното. Много ценя помощта ти. Може да има нещо 
скрито, което не виждам. (Сега е налице умора, което също може да е показателно.) 

Илона: Ехааа! Радвам се за теб. 

Да! Това е страхотно. Харесва ми какво си написала за смеха. Не е ли невероятно 
смешно? Освен всичко разбра как да се справяш с чувствата. 

Останаха ми няколко въпроса към теб. 

1) Съществува ли изобщо „аз“, където и да е, под каквато и да е форма и начин? 

2) Обясни подробно какво е азът и как работи. 

3) Какво е усещането да бъдеш освободен? 

4) Как би го описала на някой, който никога не е чувал за „отсъствието на аза“? 

5) Какво е реално? 

Керълайн: Идеално. ~ усмивка ~ Всичко, точно както е. В Париж е прекрасен слънчев 
ден, изпълнена съм с възхита от бриза, който минава през стеблата на моя бамбук. Все 
още ми е мързеливо. 

Да, нека отговоря на последните въпроси. 

Аахахаха... Първият въпрос пак ме разсмива. 

Няколко пъти усетих импулса да отговоря по забавен начин. Но тогава дойде мисълта: 
„Не, отговори сериозно“. 
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Е съжалявам, но нищо не мога да направя по въпроса. Така че отговорът е: не, не, не. 
Не, „мен“ изобщо ме няма. Аахахаа. Няма ме изобщо никъде, по никакъв начин и под 
никаква форма. 

Азът е чиста конструкция, вяра в съществуването на отделна персонална единица. Той 
функционира чрез идентифициране със спомените, мислите, усещанията и с мисълта 
„аз“. 

Какво е усещането да си освободен? - ~ усмивка ~ Този въпрос толкова много пъти ме е 
напрягал. Чудесно е да виждаш всичко такова, каквото е. Не изпитваш необходимост 
нещата да бъдат различни. Усещането е, че нищо не оставя следа. Всичко просто се 
случва, прясно и живо. Мислите се случват, етикетирането се случва и въпреки това то не 
може да определи това, което е. Не е ли прекрасно? 

Да, механизмът на тялото и ума е направо невероятен. Всички тези думи и етикетиране 
не могат да спрат. Налице е някакъв мързел да отговарям на въпросите. И все пак, идват 
думи, има радост и съм изумена от това. 

„Как би го описала на някой, който никога не е чувал за „отсъствието на аза“?“ 

Всичко просто се случва, но не се случва на никого. Никой не прави нищо. Правенето се 
случва. Мислите и усещанията се случват. Но никой не извършва всичко това. (не съм 
сигурна, че бих казала подобно нещо на баба ми, но кой знае. ~ усмивка ~) 

„Какво е реално?“ 

Реален е настоящият момент такъв, какъвто е. Виждане, писане, усещане. 

Е, това е. Засега не виждам какво друго да кажа. Благодаря ти. 

Илона: МНОГО КРАСИВО. Да, промяната определено е настъпила. Сега предстои нещата 
да улегнат. Еха! Изумена съм, че го направи толкова бързо. Благодаря ти. 

Имаме и група, в която се подкрепяме след виждането. Всички участници са прогледнали 
за илюзията и общуването с тях наистина помага, когато възникват казуси. Ще те добавя 
там, просто си нагласи настройките. Остани в групата за малко. Ще ти бъде от полза. 
Обичам те! 

Керълайн: Очите ми се пълнят със сълзи, Илона... Вчера също се просълзих от 
благодарност към теб. Не мога да обясня това чувство. 

Аз също съм изумена. Вероятно пътят вече е бил достатъчно ясен. Бил ми е необходим 
съвсем малък тласък. Животът прекрасно ме насочи към блога на Елена. От тогава 
започнах да усещам, че нещо вътре се усеща сериозно заплашено. След това прочетох 
твоя блог. Изпитах дълбока съпротива, страх от смъртта, усещане за недостиг, за липса 
на освобождение, за „Няма никакво значение. Аз съм си добре." 

Когато четох как някои хора критикуват теб и Елена, си казах, че и на мен са ми хрумвали 
същите мисли, същата критика. Но нещо непрекъснато ми показваше, че се 
самозаблуждавам и съпротивлявам. Наистина изглежда бе нужно смирение. Сега обаче 
виждам, че всичко това е едно нищо. 
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Знаех, че вече не мога да продължа да живея в лъжа, колкото и недоловима да изглежда. 
В същото време възникваше съпротива а и учудване относно реакциите ми към вашата 
работа с Елена. В нея имаше толкова неизвестни. Бях скептична и към двете ви. 

Знаеш ли, сякаш държим толкова много на миналото, на старите си подходи, че се 
преструваме, че знаем как трябва да изглежда освобождението. Както и да е, вярвам, че 
както вече преживях, съпротивата ще си изпее песента, след което ще настъпи ден, в 
който няма да можем да не откликнем на призива. 

Да, трогнах се от четенето на текста за „падането“ днес. Толкова съм благодарна, че ви 
има вас и останалите, за да ме подкрепите. Никъде другаде не съм откривала подобна 
подкрепа. Тя е изключително ценна. Освен всичко, вършите цялата тази работа 
безплатно. Хмм. Сърцето ми се изпълва с дълбока признателност.  

Вече съм включена в група, в която не съм предполагала, че ще бъда. Ха! Но така или 
иначе, това ми бе полезно, преди да прозра илюзията. Определено ми помогна да видя, 
че разговорите с гид вършат работа и се вдъхнових от честността на другите. Днес видях 
поста ти в една друга група. Чудесно. И аз съм вдъхновени да започна да помагам. 

Имах това желание още преди да прозра илюзията. Беше очевидно обаче, че не мога да 
помагам на другите да видят нещо, което аз самата не съм видяла. Вярвам, че оттук 
нататък животът ще ме води. Също така усещам необходимост нещата да се улегнат. 

И аз те обичам, моя прекрасна приятелко. Колко съм благодарна, че ти се доверих. Както 
казваш, нещата стават интересни, когато започне „падането“. Нека видим какво 
предстои. 

Илона: Благодаря. Тук има голяма признателност и много любов. 

Бях изключително заета с организирането на новия ни сайт www.liberationunleashed.com. 
Пуснахме го и ще бъде страхотен. Когато нещата около него се уредят, може да се 
присъединиш, за да помагаш на други хора да прогледнат. 

Засега почивай, Керълайн. Това е като да се преродиш и нищо от старите неща вече няма 
смисъл, а новите все още не са улегнали. Просто се довери на процеса и ако някога 
възникне нещо, за което ти с прииска да поговориш с мен, аз съм на разположение. 

С много любов, Илона 

  

  

Благодарности 

Тази книга нямаше да бъде възможна без невероятния екип, участвал в нейното 
създаване. 

Дълбоко сме признателни на всички, с които водихме записаните в книгата разговори. 
Благодарим ви, че споделихте своя път с читателите. По този начин протягате ръка за 



помощ на тези, които все още търсят. Много хора казват, че при тях промяната се е 
случила, защото са чели нашия блог. Надявам се, че тази книга ще спомогне за още по-
голямо разпространение на посланието и ще достигне до всеки, който може да се 
възползва от него. 

Благодарим на всички, които работиха по книгата, предоставяйки редакция, дизайн и 
съвети. Благодарим, че направихте това издание възможно, Чанди Риаз,  Кирън Хийли, 
Алексей Стивънсън, Вив Уестбрук, Джаф Монтгомъри, Матю Браун, Диего Старгейзър, 
Бони Онгъл и Нона Пери. Допълнителни благодарности на Деймън Камда и Тина Хюбнер 
Патлиек за административната помощ по време на проекта. 

Илона и Елена


