
 

Из „Числото на звяра” от йеромонах Анатолий Берестов  

 

Драги читатели, установихме, че екстрасензориката е вид магия или 

заклинателство. Това заклинателство е свързано с тъмните демонични сили, 

на които заклинателят-магьосник предава душата си доброволно или по 

незнание (по-често доброволно). Предал душата си на дявола, той получава 

от него своите "свръхестествени" способности. Като действа на хората с 

дяволска сила, заклинателят, магьосникът, екстрасенсът, "делителят" 

предизвиква в тях въздействията, които наблюдаваме след сеансите на 

"целителство", с онези отрицателни техни последствия, за които вече 

говорихме. 

Разбира се, ние не винаги виждаме веднага отрицателните въздействия на 

екстрасенсите и "целителите". Не рядко виждаме само положителните 

резултати на такова "целителство", без да забелязваме отрицателните му 

последици. Рано или късно обаче, те се проявяват -или за самите 

"целители", или за тези, които са се обръщали към тях за такова 

"целителство". 

Ще посоча един пример. В юношеска възраст у Г. от само себе си се 

появили екстрасензорни способности. Като млада тя започнала да "лекува". 

При това били налице поразителни резултати и тя не може да каже, че у 

някого от лекувалите се при нея болестта по-късно се е възстановила или са 

се развили психически нарушения. Такива случаи не са й известни. 

Пострадала обаче тя самата. Нейният син на 10 години започнал "да 

контактува с „извънземния разум”. На 25 години се пристрастил към 

алкохола. Скоро след това започнал да чува "гласове", станал зъл, 

агресивен, несговорчив. Не могъл да живее с жена си и се развел. Лекарите 

установили тежко психическо заболяване. 

Разбира се, би било неправилно да обвиняваме всички екстрасенси и 

заклинатели в непосредствено, съзнателно общуване с дявола. По-често 

това става несъзнателно, поради незнание. В днешно време екстра-

сензориката и биоенергетиката навлизат активно под различни благовидни 

предлози в медицината като нелекарствени методи на лечение. Разработват 

се технически средства за екстрасензорно лечение, които се подкрепят с 

научни обосновки. При тази ситуация малцина се замислят върху 

истинските източници на окултни знания. 

Но дали това изобщо могат да се нарекат знания, след като всички те са 

свързани с дяволската сила и воля? Безусловно те са вид знание. В началото 

на нашата книга определихме окултизма именно като знания за тайните, 

скрити сили на природата. Без съмнение в него са скрити тънки знания за 

множество процеси и явления в природата, намиращи се на границата на 



духовното и най-ефирните сфери на материалното. Впрочем самото 

понятие за материалното в окултизма, както и в официалната съвременна 

наука, е размито и дори се унищожава. В рамките на нашето изследване 

това не е възможно, а не е и нужно да бъде показано. Във всеки случай, 

съвременната наука и основаващите се на нея технически разработки, 

въоръжени с окултни знания, извършват в последно време нова научно-

техническа революция. Но като правило всяка революция - социална, 

техническа, сексуална - води до неизчислими беди и трагедии, които днес, 

когато сме все още на прага на тази революция, трудно могат да бъдат 

осъзнати. 

Нека се опитаме да анализираме бъдещите беди и трагедии, които носи 

новата революция. 

1. Подтискане на личността и управление съзнанието на хората.  

2. Превръщане на човека в биоробот. 

3. Отчуждаване от Бога, грубо нарушаване екологията на духа. 

4. Нравствено разложение, тъй като без Бога нравствеността е немислима. 

5. Разрушаване на семейството, бездуховен начин на живот, неограничено 

развитие на индустрията, обслужваща наслажденията. 

6. Отчуждаване на хората един от друг. 

7. Живот на границата между две реалности -мнима и действителна. 

8. Рязко увеличаване броя на душевните болести и самоубийствата. 

9. Активно изграждане на нова религия, основана на поклонение на дявола 

и подготовка за приемане на антихриста. 

10. Приемане и поклонение на антихриста. 

Не е необходимо тук да разшифроваме тези точки. Те произтичат една от 

друга и от самата окултна наука. Защото окултизмът е наука, но на нивото 

на греховното състояние на човечеството, при което, по думите на св. ап. 

Йоан Богослов, "цял свят лежи в злото" (1 Йоан. 5:19). Овладяването на 

тази наука носи на човечеството неизмерими беди. 

Познаването на окултните науки дава възможност човек да влиза в 

непосредствен контакт със света на падналите зли духове. Оттук произтича 

важно следствие за духовното развитие на човека. Християнският път води 

към Бога и към усъвършенстване духовната същност на човека, като 

развива в него любов и вяра в Бога до степен на саможертва, стремеж да се 

помага на хората, вършене на всякакво добро и всичко това - върху 

основата на смирението. Пътят на окултизма води до развиване на най-

високо самомнение, заслепяваща гордост, която като антипод на 

християнското смирение, е начало и край на всеки грях. Затова не е чудно, 

че окултното целителство, гадаенето и астрологията развиват у човека и 

страст към парите, към лесната печалба. Екстрасензориката започна да 

служи на престъпни цели, като се свърза с престъпни структури. Те я 



използват за съвети и предсказания, но разбира се, не безплатно, а срещу 

огромни възнаграждения. Известно е, че в последните години различни 

престъпни групи наемат за нечистите си цели екстрасенси, ясновидци, 

предсказатели и заклинатели. Започна да се развива особен вид 

екстрасензорика - икономическата. 

Без да се гнусят, политическите партии и техните лидери също ползват 

услугите на ясновидци и предсказатели. 

По този начин окултизмът води до целенасочено развитие на 

свръхестествени способности у човека, без той да притежава нравствено 

съвършенство. Насочва го често и към престъпни цели. И тъй като 

окултизмът е основан на духовното насилие над човешката личност, той 

подтиска Божия образ в човека, пречи на неговото богоуподобяване и 

затова е не толкова духовна безизходица, колкото пряк път за поробване на 

човешката душа от дявола. 

Именно затова той води до тежки последствия -духовни, душевни и телесни 

болести и като логичен финал - до тежка духовна подтиснатост, депресия (в 

този случай като индуцирана проява тя може да се нарече и отчаяние, което 

е тежък грях - бел. прев.) и в крайна сметка - до самоубийство. Ето края! 

Дяволът е получил това, към което се е стремил: грабнал е неразкаяната 

човешка душа, след като я е отдалечил и откъснал от Бога. 

Опитахме се да представим всичко това на страниците на тази книга въз 

основа на собствения ни лечебен и духовен опит, на опита на други 

свещенослужители и неволните признания на самите окултисти. 

Окултният опит и по-специално окултните целителства, гадания, 

предсказания, ясновидство, чудотворство - всичко това е пряк път към 

сатаната и неговото войнство. Затова не е чудно, че сатанинските секти си 

служат с окултни методи и символика. Такъв е бил убиецът на двамата 

монаси и на йеромонах Василий в Оптинската обител през 1993 г. - 

сатанист, въоръжен с кинжал, върху който имало окултна символика: 

числото 666. При посвещението в сатанинските секти и в масон-ството тази 

символика широко се използва. 

В наше време различните тоталитарни секти също използват окултни 

методи, насочени към подтискане на личността на човека, на неговата 

свободна воля и следователно на Божия образ и богоподобието. Това те 

извършват чрез медитация, хипноза, внушение и др. под. 

Окултните целите ли, магьосниците и заклинателите считат, че тяхната 

дейност е насочена към добри цели - изцеление на болни, "освобождаване 

от уроки и магии", промяна на "съдбата" на човека, поправяне на лошите 

му наклонности и други подобни. В действителност, както виждаме, те не 

само не помагат на хората, но им вредят и най-важното — въвличат душите 



им в лапите на дявола, отдалечават ги от Бога и от спасителния път. Но 

точно това е основната цел на дявола и на неговото бесовско войнство. 

 

Как да се защитим от въздействието на окултните сили? 

 

Преди всичко — не се занимавайте нито с екстрасензорика, нито с 

магьосничество, нито с гадания! Предпазвайте от подобни занимания и 

вашите роднини, близки, приятели и познати. 

Св. ап. Павел в посланието си до Ефесяните казва: "Изпитвайте, що е 

благоугодно Богу. Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; 

напротив, изобличавайте ги." (5:10-11). Заради вършенето на подобни дела, 

по думите на светия апостол, "дохожда гневът Божий върху синовете на 

неверието; и тъй, не ставайте техни съучастници" (Еф. 5:6-7). Помнете, че в 

екстрасензориката и в другите окултни методики и учения човек се 

сблъсква със света на бесовете, а контактът с този свят е гибелен за човека - 

не само за психическото и физическото му здраве, но и за неговото 

душевно спасение. 

Ако се занимавате с окултизъм, трябва да се покаете в църква, както и да 

поискате прошка от тези, които сте "лекували". И, разбира се, повече 

никога да не се връщате към тези пагубни занимания. 

Не прибягвайте към помощта на екстрасенси, магьосници, шамани, врачки, 

"делители", астролози, уфолози и други подобни, в противен случай ще 

навлечете върху себе си и своите близки големи беди. В случай, че вече сте 

прибягвали към такава "помощ", обърнете се с покаяние към вашия 

изповедник. 

Който не е кръстен, преди всичко трябва да приеме Тайнството св. 

Кръщение, т. е. да стане член на Православната Църква. 

Задължително е съпрузите да се венчаят. 

Трябва ежедневно да се обръщаме с молитва към Бога и да Го молим за 

помощ. При дяволски изкушения е необходимо по-често да се 

причастяваме със св. Христови Тайни, а преди това е задължителна 

искрената изповед, при която да се каем не само за греховните постъпки, но 

и за недостойните мисли и чувства. 

При тежки обстоятелства трябва по-често да прибягваме към четене на 

молитви, чиято цел е да бъдем защитени от злите бесовски въздействия - 

например 90-ти псалом, молитвата "Да воскреснетъ Богъ..." и молитвите 

против магии. 

За премахване последиците от ходене при екстрасенси или занимания с 

екстрасензорика и други видове окултизъм може да се обръщаме молитвено 

за помощ към св. свещеномъченик Киприян и св. мъченица Юстина, да 

поръчваме молебни към тях, да четем техния акатист. 


