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ДЕЛ 1 
  
 ОКУЛТИЗАМ И МИСТИЦИЗАМ

Прашање: Дали може да научиме за окул-
тизмот со читање книги?

Шри Чинмој: Многу од моите ученици 
проучуваат книги што се занимаваат со окулти-
зам. Јас сум потполно свесен за тоа. Но моe 
искрено барање до вас е да не проучувате книги 
за окултизам ако не се напишани од духовни 
Учители или реализирани души. Повеќето од 
книгите напишани за окултизам се колекција на 
фиктивни идеи што немаат ништо со реалноста. 
Потоа, само со проучување на книги за окулти-
зам, личноста не може да се стекне ни со трошка 
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окултна моќ. Книгите никогаш нема да ја дадат 
вистинската тајна на окултизмот. Личноста ќе 
развие окултни моќи ако отиде длабоко внатре 
и со проширување на нејзината свест. Или ако 
има сериозен, искрен плач за да ги изнесе тие 
скриени сили на површина и да ги искористи за 
доброто на Божественото, тогаш може да развие 
окултни моќи.

Исто така може да се научи окултизам од 
духовни Учители што ги имаат и двете, и окултна 
моќ и духовна моќ. Ако некој сака да практикува 
окултизам за да му служи на човештвото или 
за да ја разбуди свеста на човештвото, тогаш 
најпрво треба да го победи стравот. Треба да 
ги победи сите видови на страв на физичко, 
витално, ментално и психичко ниво. Исто така 
ако се практикува окултизам за да му се служи 
на Севишниот, Божественото во човештвото, 
личноста треба да го победи понискиот витал или 
секс-силата. Можеш да го наречеш нечистиот, 
непросветлен нагон во нашата човечка природа. 
Тие сили треба да бидат победени во потполност. 
Потоа, личноста треба да почувствува дека го 
живее вечниот живот во минливиот живот. Ако 
некој има реализација дека го живее вечниот 
живот во минливиот живот, тогаш Бесконечноста, 
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Вечноста и Бесмртноста што ги постигнал во 
неговото внатрешно битие или свест, може да  
бидат искористени за да му служат на чове-
штвото на сопствен Начин на Севишниот. Тогаш 
окултизмот не е проклетство; благослов е.

Посакувам моите посветени ученици што  
се заинтересирани за окултизам, да имаат во  
предвид дека прво доаѓа духовноста, а потоа  
окултизмот; прво Божественото, а потоа чо- 
вештвото. Божественото не е надвор од чове-
штвото; Божественото е внатре во човештвото. 
Но се додека не го запознаеме Божественото, не 
можеме да му служиме на човештвото. Треба да 
останеме внатре во Божественото и само тогаш 
ќе можеме да му служиме на човештвото.

Прашање: Каков вид на окултизам кори-
стат духовните Учители?

Шри Чинмој: Вистинските духовни Учите- 
ли не користат окултизам за да имаат улога во 
надворешното човечко општество. Највисокиот 
окултизам ќе биде употребен во внатрешниот 
живот за да му помогне на искрените трагачи и да 
му помогне на човештвото. Мое лично мислење 
е дека окултизмот треба да биде виден како 
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нешто многу свето и драгоцено. Треба да биде 
резервиран за човештвото што тежнее бидејќи 
ако влезе во социјалниот и политичкиот живот 
и така натаму, таму веднаш ќе ја изгуби својата 
чистота и спокојство. Тогаш нема духовно да 
му служи на човештвото. Духовниот окултизам, 
чистиот окултизам за кого говорам, треба да 
биде употребен само за човештвото што тежнее.

Прашања: Која е разликата помеѓу окул-
тист и Јогин?

Шри Чинмој: Окултистот прави огромна 
бучава. Јогинот се обидува да го промени лицето 
на светот.

Прашања: Повеќе пати кажуваш дека 
гледаш кога личноста има малку окултна моќ. 
Како изгледа кога гледаш нечија окултна моќ?

Шри Чинмој: Тоа е како поседување. Ако 
видам дека некој има пари, можам многу лесно 
да кажам дека има пари. Го гледам капацитетот 
што тој го има; ја гледам неговата окултна моќ 
во неговиот капацитет. Може да заземе каква 
било форма. Тоа е нешто внатре во тебе.
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Прашања: Дали е слична на нешто?

Шри Чинмој: Може да заземе материјал- 
на форма. Понекогаш окултните моќи изгледаат  
како остра стрела; може да се движат како 
куршум. Додека окултната моќ дејствува, може 
да заземе каква било форма што ќе посака, но не 
мора да заземе надворешна форма. Окултната 
моќ или духовната моќ не мора секогаш да 
биде во форма во која ти би ја препознал. Тоа 
е како свест. Свеста може да биде многу цврста 
и опиплива. Можеш да ја допреш, изедеш, по- 
чувствуваш. И повторно, може да биде многу 
рамна како вода. 

Грутка шеќер може да заземе која било 
форма - може да изгледа како планина или 
да биде многу рамна, но сепак е шеќер. Шри 
Рамакришна велеше дека мразот и водата се 
едно исто. Ако видиш мраз, реалност е; ако 
видиш вода, исто така е реалност. Тоа се две 
форми што можеш да ги видиш. Но окултната 
моќ може да биде видена во невидлива форма. 

Прашања: Од каде доаѓаат различните 
видови на моќ?
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Шри Чинмој: Тие сите доаѓаат од Божјата 
Милост; целата Моќ е од Божјата Милост. Ако 
сакаш окултна моќ, можам да ти дадам; ако 
сакаш интуитивна моќ, можам да ти дадам. Но 
ти ќе ја добиеш само врз основа на силата на 
твојата идентификација, врз основа на силата 
на твоето единство со мене.

Прашања: Што треба да правиме ако 
сакаме да развиеме окултни моќи?

Шри Чинмој: Од стриктна духовна гледна 
точка, развивање на окултни моќи воопшто не 
е неопходно. Бог е единствената Реалност што 
ни треба. До Него е ако сака да ни даде каква 
било моќ, било тоа да е физичка, ментална или 
духовна моќ. Ако е Негова Волја, ќе ни даде моќ 
кога ни е судено да направиме нешто за Него 
на Негов сопствен Начин. Ајде да се молиме 
на Бог да ни даде Светлина. Во спротивно, кои 
било моќи што ќе ги добиеме на окултно ниво, 
може да направат проблеми за нас. Ако се 
молиме и медитираме само за Светлина, тогаш 
кога Светлината ќе се спушти, ќе ја просветли 
нашата свест. Во тоа време ако Бог сака од нас 
да развиеме некои духовни моќи за да бидеме од 
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поголема помош за човештвото, природно ќе ни 
ги даде. Тајната за највисоката Вистина е ова - не 
посакувај ништо, освен Бог Севишната Светлина. 
Мора да почувствуваме во најдлабоките катчиња 
на нашите срца дека Севишната Светлина е тоа 
што ни треба за да ја промениме нашата природа 
и да го задоволиме Бог, да го исполниме Бог, 
да му служиме на Бог во човештвото и да му 
служиме на човештвото што страда.

Прашања: Дали може да ни кажеш што 
претставува мистицизмот?

Шри Чинмој: Постојат три главни патишта 
на духовност: Карма Јога, Бакти Јога и Џнана 
Јога. Џнана Јога е патот на знаење и мудрост. 
Внатре во Џнана Јога постои посебна гранка 
наречена Раџа Јога или Кралскиот Пат, на кој  
некој трча најбрзо. Можеш да го наречеш покра- 
ток пат. Се занимава со огромно тежнение, вол- 
ност и постојана посветеност. Мистикот го следи 
патот на Раџа Јога.

Мистик не е некој што е нејасен или што 
живее во свет на фантазија, но, за жал, и покрај 
тоа луѓето го поистоветуваат мистикот како та- 
ков. Мистик е трагач кој сака да ја открие Висти- 
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ната на најбрз начин со динамична енергија, 
преку интуитивна моќ. Користејќи го третото око, 
тој ќе ја види Вистината побрзо од што било, 
побрзо од куршум. Но ако некоја личност сака да 
има таков вид на оружје, тогаш природно треба 
да се одрече од сè што е небожествено во неа. 
Сè што е божествено ќе прифати и ќе се обиде 
да го негува во нејзиниот живот.

Мистик е оној што сака да ја види Висти-
ната што е можно побрзо на најпросветлен и 
исполнувачки начин. Мистик не е некој што 
одбива сè што е практично. Но овде на Запад 
и исто така во Индија, луѓето не му оддаваат 
внимание на мистикот. Едноставно велат: „Тој не 
е практичен. Нему му е гајле само за Бог; нему 
не му е гајле за светот. Тој само гледа во сонцето, 
гледа во месечината, гледа во ридовите. Тој не 
е за овој свет.“ Но вистински мистик е оној што 
сака да ја види божествената мистерија во сè, 
во природата и во човечките битија.

Тој сака да оди до суштината, до Изворот, 
побрзо од кое било друго човечко битие што се 
осмелува да замисли. Тоа е вистински мистик.

Извадок од „Окултизам и мистицизам“  
www.knigi.mk


