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Няма друга духовна практика, която толкова да е подигравана, омаловажава-

на и подценявана, колкото йога. И няма как да е иначе. Западните „йоги” си заслужа-

ваме всичко това.  С нашите скъпи, безвкусно и неподходящо шарени клинчета, скъпи 

и шарени постелки, чиа семена и смутита, екзотични ритрийти, кристали, седене с 

кръстосани крака навсякъде, не е трудно да намериш повод за подигравки и изобщо 

материал за критика.  

Допреди около 200 години, йогите в Индия също са били подигравани.  Още 

през 1689 г Джон Овингтън описва „болезнените и неестествените” пози на покрити-

те с пепел персийски аскети, наречени факири. Те били приравнявани с индийските 

йоги.  Същото е било и с Нага Санясите – въоръженият и строго организиран орден на 

аскети, считани за опасни и за заплаха към хегемонията на Източноиндийската ком-

пания в Бенгал.  

Неразбиращите западняци разбира се слагат всички под един знаменател и 

може би това е една от причините йога да изпадне в немилост през  1700-1800 г.  Йо-

гите били считани за опасни и нечистоплътни мошеници, но въпреки това, някак-си, 

практиките и философските достижения на йога оцелели, за да се възродят  в делото 

на Шри Кришнамачаря, Свами Шивананда и др. Може би Индия никога не е губила 

връзката си с йога, но е факт, че през 1990 г в Майсор е имало само 2-3 йога училища, 

а днес са над 50. Днес  Майсор се счита за една от йога столиците в Индия и това се 

дължи до голяма степен на Шри Паттабхи Джойс. 

Днес милиони практикуват йога. И само за някакви-си 30 години, йога изглеж-
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да съвсем различна. Ако в началото  всичко е тръгнало като „Изток среща Запад” с 

хипи движението, днес е по-скоро „Запада поглъща Изтока“...Свободното разбиране 

на духовността е прераснало в консуматорско отношение – точно обратното на оно-

ва, което йога е обещавала.  

 Сблъсъкът на цивилизациите започва със сблъсъка на съдържанието в собст-

вените ни глави. Ако ни пука за света и наистина искаме да допринесем с нещо за 

развитието му, трябва да започнем  с нашите дълбоко вкоренени привързаности и 

страхове, които ни причакват в собственото ни и колективното съзнание и под-

съзнание. Съвременната психология работи върху ума и личността, за да подобри не-

що в тях. Древната психология, вплетена в ученията на йога майсторите изследва ума 

и личността, за да открие какво не сме, но по погрешка приемаме, че сме. Едва когато 

открием това можем да кажем, че умът ни е ясен, чист и разбиращ.  

Един от най-големите проблеми, които имаме ние човешките същества е 

идентифицирането – фалшивата идентификация с неща, които не са и няма как да са 

наша същност. Бихте поспорили, че така е устроен езикът ни и казвайки „Аз съм учи-

тел (лекар, пилот, спортист...)“ ние казваме само професията си, но не е така. Онова, 

което казваме отразява онова, което е в ума ни и с годините езикът ни се е нагодил 

да изказва нашите общоприети идентификации. Но кои сме не зависи от колата, про-

фесията, статута в обществото и всички онези неща, които приемаме за част от нас. 

Това е процесът на авидя, невежеството, незнанието за същината ни. 

Във ведическата литература и традиция често се цитира една махавакя 

(mahavakya – букв. велико съзерцание, велико прозрение): Brahma satyam jagan 

mithya – Само Браман е реален, всичко останало не е реално или е само относител-

но реално. За първата част, че само Браман е реален (независимо какво означава 

Браман за всеки от нас) горе-долу всички са съгласни, но втората част често остава 

пренебрегната, а тя може би за нас е по-важна, защото засяга корена, откъде тръгват 

всички наши проблеми и търсения. 

Психологията като наука често търси някаква централна личност или център на 

личността, която да е онова „Истинско Аз“ на най-дълбоко ниво. Различни психолози 

наричат това истинско Аз с различни имена – реално, същинско, дори ядрено, а само-

то аз – Аз  или Същност. Нашият български език дори няма дума за Self и в повечето 

случаи това си е „Аз“. Но дори търсенията на психолозите са повърхностни в сравне-

ние с ведическите търсения на истинската природа. За съвременната психология – 

дори най-напредналата от тях – винаги има някаква личност, която е истинската. За 

ведическата психология, личността и нейните аспекти са фалшива идентификация. 

Тук изобщо не става въпрос за Бог или вяра в нещо като Бог. Става въпрос за нас са-
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мите и хилядите фалшиви идентификации, с които сме обгърнали и затлачили фината 

истина за нас самите.  

Нека вземем един пример. всички сме гледали филми, в които алкохолик или 

наркоман е изпратен да се лекува от зависимостта си в – да кажем – АА (Анонимни 

Алкохолици). Там хората се насърчават да казват „Аз съм...алкохолик/наркоман/

пристрастен към секса....“ И тук се случват две неща. Първо, някакво определено по-

ведение по всеобщо негласно договаряне се е превърнало в болест и второ, самите 

ние си утвърждаваме и внушаваме, че тази болест съм аз. Това е порочно, много мно-

го опасно. Ние не сме болести. 

Механизмът на създаване на фалшиви идентификации е същият във всеки ас-

пект на живота ни. Всеки от нас е задавал на дете глупавия въпрос: „Какъв искаш да 

станеш като пораснеш?“. Макар това да е на пръв поглед невинен въпрос, зададен от 

добронамерени хора, той тънко внушава, че трябва да се стане нещо, което в момен-

та не си. Така масовото безумие се изгражда добронамерено още от детска възраст. 

Съвсем различно би било да попитаме „Какво искаш да правиш?“, но много малко 

хора съм чувала да задават въпроса по този начин.  

Действията се превръщат в идентичности, но всички те са фалшиви идентич-

ности. И ние ставаме роби на тези си идентичности. като кажем; „Аз съм майка, дъ-

щеря, учител...“ започваме да служим на тези си идентичности, за да ги укрепим. 

Държим се по определен начин, който считаме, че отговаря на тази идентичност. За-

почваме да говорим за „моята майка, моята дъщеря, моят дом, моята работа, моята 

кола, моите слабости, моите мисли, моите проблеми, моето минало, моето бъдеще, 

моята карма....“ Всичко е „мое“.  

Пак ще кажете – езикът е такъв, няма как да кажем тези неща по друг начин. 

Но нима всеки от вас върши нещо, което извира от сърцевината му? Нима всичко, ко-

ето правите, за да живеете, наистина извира от онова най-дълбоко и съкровено място 

във вас? Повечето навярно са избрали професия не защото наистна желаят да правят 

това, а защото им е внушено от семейството или обществото, че тази професия е 

престижна, изкарваща пари или наследствена...Онези, дръзнали да следват мечтите 

си пък често не са съвсем приети в обществото, защото не желаят да робуват на (поне 

някои) всеобщи заблуди.  

Ако бръкнем в себе си, ще открием, че всички ние робуваме на собствените си 

фалшиви идентификации и живеем така, че да ги защитаваме. Това обаче води до 

вътрешен сблъсък на конкуриращи се идентификации и неизбежно поражда страхо-

ве, гняв, отвращение, омраза, които подхранват тези ни идентификации. 
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За да разберем тези идентификации, как възникват и как да прекъснем пороч-

ния кръг на фалшиво идентифициране, на първо място трябва да разберем и как ра-

боти умът и какви са функциите на четирите му съставки: буддхи, ахамкара, манас и 

читта. Това са различни функции на онова, което наричаме „ум“ или „съзнание“. 

Когато ги разберем ще е по-лесно да тренираме себе си и другите да не попадат в 

капана на фалшивите идентификации. Това е задачата на йога. 

Всички наши действия, които са се превърнали в идентификации са складира-

ни в читта. Те са погрешно оцветени с „аз и мое“ от ахамкара (егото). Функция на 

буддхи е да разпознае кое какво е и той има този капацитет, но буддхи е постоянно 

претоварен с много такива идентификации, затова се обърква и не се справя. А функ-

цията на манас е да доведе всички наши вътрешни действия, мисли и фалшиви иден-

тификации до край като използва органите ни на действие и ги превърне в поведе-

ние. Всичко това се повтаря хиляди пъти ежедневно, защото сетивата ни получават 

постоянно нова информация, която формира нови идентификации и умът ни трябва 

да се справи с нея по гореописания начин. Превръщаме се в маймуна, която бяга в 

колело. 

 

 

 

 


