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Глава	IV	

КАКВИ	СА	ЕЛЕМЕНТАЛИТЕ?		
ФОРМИ	И	ПРОЯВЛЕНИЯ 

 
 
 

За	 да	 следваме	 целите	 на	 тази	 кратка	 книга, сега	 ще	 разгледаме	 как	 се	 появяват	
Елементалите	пред	погледа	и	възприятията	на	хората.	

В	 предишната	 глава	 казахме,	 че	 телата	 на	 Духовете	 на	 Природата	 са	 направени	 от	
енергия	и	не	са	точно	физически	или	материални	в	обичайния	смисъл	на	думата,	въпреки	
че	енергията	също	е	материална	и	постоянно	демонстрира	своето	въздействие	върху	най-
плътните	нива	на	активност.	Например	това,	което	наричаме	електричество,	е	енергия	и	
нормално	е	невидимо,	но	когато	се	движи	по	повърхността	на	метална	жица,	е	способно	
да	създава	материални	явления	като	придвижването	на	тежки	части	в	машина,	която	след	
това	може	да	движи	или	пренася	тонове	материя.	Също	така	всички	сме	запознати	с	онези	
метеорологични	явления,	които	например	приемат	формата	на	светкавица	или	„Огъня	на	
Св.	Елм“.	

От	 друга	 страна	 фактът, че	 съществуват	 вибрационни	 нива,	 които	 са	 някъде	 между	
невидимата	 енергия	 и	 видимата	 материя	 е	 причината	 –	 когато	 се	 преминават	 тези	
граници	отгоре	надолу	–	да	се	увеличава	възможността	човек	да	види	Елементали,	дори	
без	съзнателни	усилия	да	го	постигне.	Нормално	най-плътната	част	от	Елементалите	или	
тяхното	 „тяло“	 е	 на	 енергийното	 ниво,	 но	 при	 определени	 благоприятни	 условия,	 които	
вече	споменахме,	те	могат	да	се	явяват	в	по-плътна,	почти	телесна	форма.	Това	се	случва	в	
етерните	зони,	които	са	смесица	и	връзка	между	това,	което	можем	да	наречем	енергия,	
характерна	с	липса	на	всякаква	възприемлива	за	нашите	сетива	форма, и	материя,	чиито	
характеристики	 са	 за	 нас	 явни	и	 лесно	 забележими.	От	 това	можем	да	 заключим,	 че	 на	
Елементалите	 им	 е	 присъща	 много	 по-голяма	 пластичност	 в	 сравнение	 с	 нас,	 тъй	 като	
техните	 форми	 са	 по-нестабилни	 и	 динамични.	 Когато	 тези	 форми	 се	 забавят,	 те	 се	
материализират	 като	 телесни	 и	 стават	 по-лесно	 видими,	 било	 заради	 природните	
фактори,	 които	 споменахме	 по-рано	 или	 заради	 волята	 на	 този,	 който	 иска	 да	 ги	 види.	
Тази	воля	 трябва	да	бъде	силна,	но	неагресивна,	 тъй	като	и	най-малката	нестабилност	в	
нея	 ще	 бъде	 усетена	 от	 Духовете	 на	 Природата	 и	 ще	 ги	 подплаши	 обратно	 в	 техните	
енергийни	 убежища	 и	 в	 оптичните	 илюзии,	 които	 са	 плод	 на	 тяхната	 способност	 да	 се	
маскират	в	самите	Елементи,	които	обитават.		

Макар	че,	както	всички	живи	същества,	те	се	срещат	в	почти	безкраен	брой	вариации,	
могат	да	се	споменат	няколко	класически	примера	за	Елементали:	 

 
ЕЛЕМЕНТАЛИ	НА	ЗЕМЯТА:		

Гноми,	Феи	и	Джуджета		

Думата	 „гном”	 произлиза	 от	 гръцкото	 genomos,	 което	 означава	 „този,	 който	 живее	 в	
земята“.	Има	толкова	 голямо	разнообразие	сред	тези	Духове	на	Елементите	че	могат	да	
варират	 от	 определени	 чудовища	 (които	 бихме	 нарекли	 така, изхождайки	 от	 латинския	
смисъл	 на	 „феномени“	 или	 „отклонения	 от	 нормалното“),	 за	 които	 твърдите	 скали	
представляват	не	по-голяма	пречка	от	тази, която	силният	порив	на	вятъра	представлява	
за	нас	 (тъй	като	за	 тях	 твърдата	земя	е	средата,	в	която	се	движат,	както	ние	хората	във	



въздуха),	 до	 малките	 джуджета,	 описани	 във	 фолклора	 на	 всички	 народи.	 За	 първите	
можем	да	кажем,	че	са	в	постоянно	движение,	разширяващи	се	и	свиващи	се,	и	достигащи	
размери,	 сравними	 с	 най-големите	 познати	 бозайници.	 Другите	 споменати	 са	
човекоподобни	на	външен	вид	и	обикновено	не	са	по-големи	от	няколко	педи.		

Последните	 са	 най-добре	 познати:	 джуджета	 или	 невинни	 човечета,	 добродушни	 и	
жестоки,	 като	 деца.	 Те	 нямат	 никаква	 етична	 осъзнатост	 и	 би	 било	 погрешно	 да	 ги	
наричаме	добри	или	лоши.		

Пакостливи	 по	 природа,	 те	 обичат	 да	 се	 забавляват	 с	 хората,	 които	 ги	 търсят	 без	 да	
знаят	как,	докато,	от	друга	страна,	те	са	покорни	служители	на	истинските	Маги.	Въпреки	
че	 би	 трябвало	 да	 има	 представители	 на	 двата	 пола,	 нито	 историите,	 нито	 моите	
наблюдения	 са	 регистрирали	 такива	 от	 женски	 пол;	 като	 външност	 те	 изглеждат	 в	
напреднала	 възраст,	 въпреки	 че	 това	 не	 отговаря	 на	 онова,	 което	 ние	 разбираме	 под	
„възраст“,	тъй	като	живеят	с	векове	и	не	преживяват	като	нас	етапи	на	детство,	зрялост	и	
старост.	Външният	им	вид	не	се	променя.	 


