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„Едно време, книгите ги пишеха писатели и ги четяха читатели, а 
днес - книгите ги пишат читатели и никой не ги чете.“ (цитат от 
случайно прочетен разказ). 
Имаше и един виц за чукчата който написал книга без да е 
прочел нищо предварително. Обяснението му за това било: „Чукча 
писател, не читател!“ 
Тази книга е любителска и е подчинена на горните цитати. 
Разказът, на места, може да се стори 'плосък' на читателя, но все 
пак, не е лошо да бъде прочетен - вмъкнати са интересни идеи... 
*** 
Имам силно развито въображение. Толкова силно, че често не 
мога да различа фантазии от спомени. 
Разликата ни със звездите в бранша е, че те са 
професионалисти в писането и, че пишат една книга за няколко 
месеца, дори година, а аз сътворих настоящата за две седмици. 



Фантазиите от своя страна, не ги измислям сам, а сами си 
нахлуват в главата ми. Когато се заинтересувах от окултизъм и 
магия, преживях в ума си една изключителна фантазия която е 
напълно възможна в реалността (другите са интересни, но са 
шантави - навсякъде съм магьосник в стил 'Хари Потър' и имам 
много приключения). Хрумна ми, да я запиша ей-така - за себе си. 
После я споделих накратко с един чат-приятел, той я определи 
като 'впечатляваща' и без да съм му казал за намерението си, ми 
даде съвет да напиша разказ по нея. Започнах разказа си, но в 
процеса на писане се 'поукраси' и прерасна в настоящата малка 
книжка. За съжаление, бедните ми писателски умения правят 
историята не чак толкова интересна колкото е в ума ми. 
Въпреки, че книгата е написана в първо лице, аз не съм 
преживял лично описаните събития. 
Героят в книгата е събирателна личност. Приписах му 
способности които са постигнати от различни хора в една или друга 
степен, а описаните събития, са плод на въображението ми. Също 
вмъкнах и някои свои идеи и разсъждения. 
Това, че сюжетът е изфантазиран, не означава, че историята е 
нереална - почти всичко описано е напълно възможно да се случи 
и постигне в реалността. 

 
 
 
 
 

 
 

1. 
Роден съм в що-годе нормално семейство. 
Баща ми беше шофьор, а майка ми, счетоводителка в частна 
фирма. 
За мое нещастие, Природата ме е ощетила с тъпо изражение на 
лицето - от този тип хора съм, които останалите наричат 
'мухльовци', заради което, съм пренебрегван и подценяван от 
всички - както деца така и възрастни. В училище, хулиганите се 
забавляваха като ме удрят, а аз не се оплаквах, защото вече бях 
опитвал веднъж, а учителката само ми се усмихна и погали 
хулиганина понеже, той беше къде-къде по-красив и авторитетен 
от мен. 
Около 70%, ако не и доста повече от хората мислят, че 
мухльовците: не ни боли - значи могат да ни удрят колкото си 
поискат; нямаме чувства - могат да си играят с нас, да ни обиждат 
и да ни се подиграват без проблем; безсмъртни сме - ако ни 



поставят в ситуация която е опасна за живота само за забавление 
или защото са счели, че премахването ни няма да се отрази на 
човешката цивилизация като цяло, това не е проблем за нас; 
милиардери сме - всичко наше е и тяхно - и да ни го вземат, нищо - 
ще се оправим някак си и, че ако ни има нещо, значи се 
преструваме. 
Баща ми, под надслов 'да се научиш', ме караше да върша почти 
всичката работа вкъщи. Него не го бях виждал да прави друго, 
освен да поправи някой електроуред или нещо друго което е явно, 
че аз няма да мога да свърша. Бях изумен, когато веднъж, той 
пренесе един буркан с компот. Трябваше аз да ги пренеса 
всичките, но накрая остана един и той го взел. Казах му: 
- Остана още един. - и тръгнах да го взема. 
- Аз го донесох. - ми каза той, но не му повярвах и отидох. 
- Компотът го няма! - казах когато се върнах аз. 
- Нали ти казах, че го донесох?! - ми отговори баща ми. 
- Добре ли си? - с изумление го попитах аз. 
Той повдигна рамене. 
Освен това, разбирам 'да се научиш' - лошо няма, но той ме 
оставяше да се науча сам. Просто казваше „Направи това!“ и 
заминаваше, а на мен ми се налагаше, по метода на опита и 
грешката да налучкам правилния начин по който да го направя. 
Докато стигна до вярното решение, вече съм се ударил два-три 
пъти и са ми се насмели другите деца... Така се подсилваше 
първото впечатление което правих с тъпото си изражение - на 
глупак. 
Веднъж, когато за пореден път, баща ми, ми възложи да направя 
нещо, аз го попитах „Как?“, и той ми отговори „Измисли нещо!“, аз 
го попитах: 
- Ти ходил ли си на училище? 
- Разбира се. - каза той, присвивайки рамене. 
- И там какво? Учителката влиза, казва „Добър ден деца. Урокът 
е на 25-а страница в учебника. Научете го, следващия път ще 
изпитвам!“. Така ли? Нали първо тя трябва да обясни урока на 
учениците, и тогава да има претенции да изпитва? Аз как да се 
науча, след като ти не ми обясняваш нищо? 
Баща ми се оказа в доста сконфузено положение, защото това 
се случи пред жилищния ни блок и имаше и други хора. За щастие, 
той не сметна за необходимо да ме набие за това, защото знаеше, 
че съм прав, но и нищо не се промени особено много. 
Много хора постъпват така и по този начин спират прогреса. 
Представете си няколко успоредни линии. Когато се родите, вие 
се намирате на първата линия и докато станете, примерно, на 40 
години, сте направили крачка напред в живота си и сега сте на 
втората линия. 
Да, но на 40 години, вие вече имате деца които са на по 15, и 



започвате да ги карате да ви помагат. Когато възложите някаква 
работа на детето си, и то ви попита „Как се прави това?“, вие му 
отговаряте „Ъ! На мен да не ми е казал някой? Сам съм научил 
всичко.“ Така децата ви, започват развитието си от същата линия 
от която сте го започнали и вие. Когато те станат на 40 години и са 
направили крачката напред в живота, те ще се намират на втората 
линия - същата тази на която стоите вие сега. Те на свой ред, по 
ваш пример, ще постъпят по същия начин с техните си деца и т.н. и 
т.н. Човечеството ще тъпче до безкрай между първите две линии и 
няма да има никакъв прогрес. И точно така е било, преди да са 
изобретени училищата. 
Другия вариант е, вие да предадете на децата си всичките 
знания които вече сте натрупали за живота, а професионалните, 
можете да си ги спестите - ако децата ви не ги влече вашата 
професия, а се интересуват от нещо друго, няма нужда да им 
натрапвате професионалните си знания. Така децата ви, ще 
започнат живота си, не от първата линия, а от тази до която сте 
стигнали вие, и когато направят своята си крачка напред в живота, 
ще са се придвижили с още една линия напред. Техните деца пък, 
ще тръгнат от третата линия - тази до която са стигнали вашите 
деца, и те ще направят крачката си напред до следващата линия и 
така прогресът върви с пълна скорост. 
Но в днешно време, със съвременните технологии, децата 
намират нужната им информация от други места и все по-рядко се 
консултират с родителите си. Това обаче, не ви дава право да ги 
пренебрегвате - много практически неща от бита, няма как да се 
научат от интернет или друго място... 
От друга страна, само да обясните на децата си нещо, а после 
вие да го свършите, пак няма да даде резултат - децата ви ще го 
знаят, но когато им се наложи да го направят, ще си начупят 
пръстите... 
Баща ми казваше „Теория без практика е нула, а практика без 
теория е нищо - теорията и практиката вървят ръка за ръка!“. 
Изглежда обаче, това за него бяха само думи, защото както вече 
споменах, не си падаше много по обясненията и теориите - да съм 
се научил сам. 
Имам сестра, която се въртеше предимно около мама. С нея не 
си споделяхме много, но това не пречеше да се обичаме и 
разбираме. 
Обичах и да чета книги. Предимно фентъзи и приключенски 
романи. Харесвах книги за индианци, мореплаватели и 
корабокрушенци, магьосници и свръхестествени способности у 
хората и т.н. Мечтата ми беше, да стана велик магьосник, да мога 
да се телепортирам и сумати други неща и да оправя света. 
Имах и други любими занимания. Много обичах да се разхождам 
из гората с някой приятел (живеехме в краен квартал и наблизо 



имаше гора), също и да ходя на село през летните ваканции. 
На село, също имаше много работа и ме караха да работя, но ми 
харесваше чистия въздух, въпреки, че миришеше на животинска 
тор; натуралната храна; кукуригането на петела; обичах да си играя 
с животните и да ги наблюдавам какво правят; също и се учих на 
неща които нямаше как да науча в града. 
 
 

2. 
Един ден, когато бях на дванайсет години, в началото на лятната 
ваканция, баща ми ме поведе към близката поликлиника. Нищо не 
ми каза - просто ме заведе там. 
Отидохме до лабораторията и баща ми, поиска да му направят 
тест за бащинство. Взеха ни кръв и на двамата и се прибрахме 
вкъщи. 
Тогава не ми беше много ясно какво става, но по-късно реших, 
че вероятно баща ми е разбрал, че майка ми му е изневерявала, 
или още му изневерява... На сестра ми не направи тест, понеже, 
на външен вид, тя прилича на него. 
Два дни по-късно, отидохме да получим резултатите от теста, и 
лаборантката съобщи на баща ми, че тестът е отрицателен и аз не 
съм негов син. Баща ми, започна да премига 'като ударен с мокър 
парцал' и беше много отчаян и ядосан. 
След разговор с майка ми, са уточнили чий син съм всъщност. 
Баща ми го е издирил къде живее, хвана ме за ръка и ме заведе 
във вилната зона, в една малка барака. Казаха си няколко думи с 
един мъж и ме остави там. 
Този мъж, се оказа родният ми баща, но беше много беден. 
Живееше сам в една дървена барака, в която имаше само една 
стая, а в стаята, легло, маса, стол и шкаф за дрехи - най-вероятно, 
полупразен. 
Баща ми, седна на стола, сви се безпомощно, замисли се, като 
ме поглеждаше от време на време и реши да ме върне на майка 
ми. 
На свой ред, той ме хвана за ръка и ме поведе обратно към 
дома ми. Когато пристигнахме, каза, че няма възможност да ме 
издържа. Бащ... хм... мъжът на майка ми, му отвърна, че няма 
намерение да храни нейното копеле... И така останах на улицата. 
Казах на мъжа на майка ми: 
- Дай ми поне един нож! 
Той влезе в къщи, след малко излезе и ми подхвърли ножа за 
рязане на хляб. 
- Ъ! Защо такъв нож? - го попитах аз. 
- Ти какъв искаш? 
- Ловджийски. 
Мъжът на майка ми махна пренебрежително с ръка в смисъл на 



„Я се разкарай!“ и си влезе вкъщи. 
Как изведнъж, в рамките на няколко дни, се промени целия ми 
живот. До преди няколко часа, имах дом, семейство, всичко 
необходимо за живот, и изведнъж - сам на улицата само с дрехите 
на гърба си (анцуг и маратонки) и един нож за рязане на хляб в 
ръка. 
Очите ми се напълниха със сълзи от безпомощност. 
Изчаках няколко минути за да се успокоя, а и се надявах, поне 
майка ми да излезе и да ме прибере обратно - е, не излезе. 
Огледах се, зачудих се какво да правя сега... Тъй като обичах да 
се разхождам из гората, а и бях чел много за индианци и 
корабокрушенци на необитаеми острови, реших, че в гората ще 
намеря храна, а и мога да си построя някаква колиба... 
Тръгнах към гората. Вървях с наведена глава и насълзени очи... 
Когато навлязох сред дърветата, се почувствах по-добре, а колкото 
по-навътре влизах в гората ставах все по-спокоен, чувствах се все 
по-свободен и ми се искаше да отида колкото се може по-далеч от 
хората. 
Вървях и не спирах докато свърши черния път по който бях 
тръгнал. Тогава поседнах край него на шумата за кратка почивка. 
После, продължих като си пробивах път сред шубраците което 
ставаше бавно, защото внимавах да не си скъсам дрехите - нямах 
други. 
Намерих малка полянка на която растяха горски ягоди и трънки, 
но за съжаление, още не бяха узрели. Имаше и малко печурки. 
Спрях да похапна - изядох всичко каквото намеря, понеже бях 
доста гладен - дори погълнах гъбите сурови. Отстрани на 
полянката, имаше едно местенце, покрито със сухи листа което ми 
се стори удобно за нощуване. Реших да остана там за през нощта, 
понеже започваше да се смрачава. 
Докато си подготвя мястото за спане, се стъмни съвсем и аз си 
легнах. Заспах веднага, защото бях изморен от пътя и 
предшестващите го събития... Не сънувах нищо. 
Събуди ме една нахална муха която лазеше по лицето ми. 
Дрехите ми бяха влажни от утринната роса и побързах да изляза 
на припек за да не настина. Позамислих се, дали да си съблека 
дрехите, да изчакам да изсъхнат и тогава да продължа, но реших, 
че не са чак толкова мокри и си спестих времето. 
Огледах се за място където може да се е събрала вода. Видях 
малка локва. Наведох се и пих, а после, с пръст, имитирайки четка 
за зъби, си 'измих' зъбите, дори остана малко вода да си освежа 
очите. 
Всичко беше добре и можех да продължа, като реших, че по 
пътя ще намеря нещо за закуска, ако не бях объркал посоката и не 
знаех на къде да тръгна. Тук на помощ ми дойдоха приключенските 
романи. Тъй като бях в гора, навсякъде около мен имаше дървета, 



а до корените на дърветата винаги се образува мъх, а мъхът пък, 
винаги е от северната страна на дървото понеже там постоянно е 
сянка и е влажно. 
Огледах дърветата - мъхът на всички беше от една и съща 
страна. Това означаваше, че натам е север. Набързо прецених от 
коя посока би трябвало да съм дошъл и на къде трябва да вървя. 
След тази ориентация, потеглих отново. 
За щастие, намерих боровинки и още гъби. и успях да закуся. 
Така вървях цял ден и ядох каквото намеря по пътя. 
Привечер, намерих удобно за нощуване място. Този път, за да 
не ми се мокрят дрехите, успях да наглася така клоните на 
близките храсти, че да образуват нещо като заслон и да го покрия с 
листа още преди да се е стъмнило. 
Когато се стъмни напълно, въпреки, че луната светеше, заради 
многото дървета на повечето места беше съвсем тъмно. 
Започнаха да вият вълци - беше пълнолуние. Треперих от страх 
и се молих някой вълк да не ме намери и изяде. След време, се 
смях на този мой страх - та нали вълците в момента са заети да 
вият. Не могат да вият и да ядат едновременно. 
Доста време не можах да заспя, но умората ме надви и се 
унесох въпреки воя на вълците. 
Сутринта си помислих, че ден и половина път навътре в гората, 
не е чак толкова отдалечено от града и ще трябва да продължа 
още ако искам да не срещам никого и се надявах, да не изляза при 
някое село от другата страна на гората. 
Когато се освежих със събрала се тук-таме вода от сутринната 
роса и се ориентирах в посоката, аз продължих пътя си на същия 
принцип като предния ден - вървях и ядох в движение каквото 
намеря по пътя. 
На смрачаване, целия изподран от клонки и трънаци, стигнах до 
една малка рекичка. 
Водата беше достатъчно бистра за да става за пиене и реших да 
пренощувам там. 
Направих си легло сред шубраците от сухи листа и трева, легнах 
си и се замислих върху положението си: „Вече съм сам. Повече 
няма да видя мама и кака. Налага се да живея в тази 'джунгла'... Но 
за сметка на това, повече няма да ходя на училище, напълно 
свободен съм и никой няма да ми казва какво да правя...“ Така се 
утешавах и с такива мисли заспах. 
 
 
 
 

3. 
Събуди ме крясъкът на някаква птица. 
Станах, измих се, и потеглих по течението на реката. Прецених, 



че ще е добре да живея до вода... 
Вървях и се оглеждах за подходящо място за живеене, както и за 
горски плодове. Попаднах на някакви диви круши, но не бяха добре 
узрели и, понеже бях гладен, ги загризах зелени. Също открих 
малко трънки и шипки, но и те бяха още зелени. От тук малко-от 
там малко... позаситих глада си. 
Съзрях в далечината някаква пещера която беше наравно със 
земята, а не на някоя скала до където се стига трудно. Първо се 
зарадвах и тръгнах натам, но се спрях да поразсъждавам: „Бих 
могъл, да й направя една врата и да живея там, но скалата държи 
студено и зимата ще ми трябват доста дърва за огрев. Освен 
това, ако има отвор и от другата страна, постоянно ще става 
течение...“ Тези ми мисли ме отказаха от идеята да живея в 
пещера и продължих по течението на реката. 
Стигнах до малък водопад, а там по брега имаше пясък. Това 
беше дар от Природата понеже, пясъкът е 'сапунът на пустинята' 
и щеше да ми свърши добра работа за миене и пране. По-късно 
щях да открия и друго приложение на водопада, освен за къпане. 
Продължих надолу, и на не повече от десетина метра, съзрях 
сред храсталаците, малка кръгла полянка. Проправих си път до 
нея - оказа се, че отвсякъде е заградена с гъсти дървета с 
преплетени клони и храсти които образуваха естествени стени. 
Колко милостива беше Природата към мен - това ми се стори най- 
удобното място за живеене за което можех да мечтая. Отвсякъде 
заградено с гъсталак който го предпазва от вятър и студ, както и 
от хищниците... Само оставаше да си направя покрив, което никак 
не ми изглеждаше лесна задача, за това, я оставих за по-късно - 
трябваше да сътворя някакъв мислен проект със минималните си 
знания за строителството. 
Щом вече твърдо бях решил да остана да живея там, трябваше 
да проуча местността наоколо. Починах си за известно време и 
тръгнах на обиколка. Намерих хубави полянки; места с много 
гъби; един пчелин, от който се надявах някой ден да добия мед; 
видях паднало дърво чийто ствол премостваше реката и се 
зарадвах, че ще мога да минавам по него; търсих строителни 
материали за покрива на моята колиба и... ето го - следващият 
природен дар. 
„Какъв е този изключителен късмет който ме преследва?“ си 
помислих аз. 
Въпросният дар, се яви под формата на някакво твърдо 
образувание приличащо на излят цимент край брега на реката. 
Почуках го с дръжката на ножа - за щастие не се счупи. Ударих го с 
пета, и понеже беше тънко парче, се разчупи. Взех го, разгледах 
го, опитах да го натроша с ръце но се оказа здраво... 
Проучванията ми установиха, че дъното на реката на това място е 
от някаква кал, която, когато изсъхне, се втвърдява - точно като 



цимента. Зачудих се, дали вече втвърдената кал ще се разтопи 
ако се намокри и тикнах парчето във водата. Подържах го там 
около минута и го извадих - беше си твърдо и непокътнато. 
Тази кал, не беше лепкава като глина, а нещо подобно на 
циментов разтвор и можеше да се нанася лесно. 
Веднага съставих моя проект - да сплета вършини, да ги замажа 
отгоре с тази кал, за да станат като панели, а после, да ги 
монтирам някакси като покрив. 
Речено, в случая наумено-сторено. Следващата ми цел беше, 
да събера вършините. 
Тръгнах на разходка. Оглеждах се както за тънки и дълги 
клонки, така и за нещо за ядене. Открих някакво растение 
подобно на храст, състоящо се точно от такива вършини каквито 
ми трябват. Извадих ножа и започнах да режа и да ги събирам на 
снопове. 
Така събирах и пренасях до мръкване, а същевременно, 
събирах и гъби печурки които ядях сурови. 
Направих си ново импровизирано легло между храсталаците, 
което закрих с листа за да не се мокря ако завали, а и от 
утринната роса - наподобяваше дупка в която се шмугвах. 
На следващия ден, продължих със събирането на вършините. 
Забелязах някаква подутина на кората на едно дърво. Оказа се, 
праханова гъба. Зарадвах се, защото тя се пали лесно, всъщност 
само тлее, но и това е предостатъчно и ще мога да я ползвам за 
огниво. Отчупих я и я сложих на припек за да изсъхне колкото се 
може по-добре, а после продължих работата си. 
След обяд, се захванах да си направя кибрит. Бях чел из 
романите, а и виждал по телевизията, как в древността са палили 
огън. Намерих суха права клечка, заострих я в единия край като 
молив и бях готов за първия опит. Поставих огнивото (прахановата 
гъба) на земята, настъпих го в единия край за да не се мърда, 
опрях клечката вертикално в него с острото надолу и като я сложих 
между дланите си, започнах да я въртя наляво-надясно, все по- 
бързо и по-бързо. След учудващо кратко време, прахановата гъба 
започна да пуши и тлее. Дръпнах клечката за да погледна в 
дупчицата която се образува от въртенето и... там имаше тлеещо 
въгленче. Зарадвах се, че опитът ми беше успешен, занесох 
огнивото (прахановата гъба) до реката и с ножа остъргах 
тлеещата част за да падне и да я изгася във водата, защото това 
беше само опит и не се бях подготвил за по-нататъшно 
разпалване на огън. 
Легнах си доволен от постижението. Малко гладен, но доволен. 
На сутринта, преди да подновя работата си, трябваше да се 
запася с храна поне за целия ден, за да съм спокоен в това 
отношение и да не прекъсвам заниманието си. След като вече 
имах огън, спокойно можех да потърся месо и по-голямо 



количество гъби - вече нямаше да ги ям сурови. 
Тръгнах на лов. Беше доста трудно, защото нямах нищо освен 
ножа за рязане на хляб. Нямах въже с което да направя примка за 
зайци нито прашка с която да убия някоя птица... Видях един 
смок. Бях чувал, че змиите стават за ядене и му се нахвърлих. 
Лесно успях да го хвана и обезглавя, а още по-лесно и да го 
одера, а кожата я взех за да си направя колан от нея, понеже 
смокът беше достатъчно голям за целта. 
Занесох змията до моето убежище, оставих я за малко настрани 
за да приготвя огнище и да събера сухи трева и клонки за огъня - 
не се сетих да го направя предварително. 
Събрах камъни, подредих ги в кръг за да образуват огнището, 
разхвърлях в него сеното, а отгоре клечките и взех сътворения 
предната вечер кибрит. 
Въртях клечката няколко секунди, докато се запали огнивото. 
Сложих суха трева върху разгорилото се въгленче и започнах да 
духам с уста докато се запали. Тревата пламна, подпъхнах я под 
купчинката подготвено гориво в огнището, изчаках да се разпали и 
с ножа изчистих въгленчето от прахановата гъба в огъня за да не 
изтлее цялата. 
Когато огънят се разгоря добре сложих по-дебели клони. 
Докато чаках, изчистих змията и я подготвих за печене. 
Когато се натрупа достатъчно жар, а смокът беше почистен и 
нарязан, го метнах на жарта за да се изпече, като го побутвах и 
обръщах с ножа. 
Изпече се доста бързо, а аз, не по-бавно му се нахвърлих 
защото бях много гладен. 
Месото беше крехко, добре изпечено и с вкус наподобяващ 
пилешко месо. Когато изпекох и изядох целия смок, изгасих огъня, 
отметнах си наум, че змиите са добра храна и не трябва да ги 
пропускам ако ги срещна, но най-вече смоковете, защото не са 
отровни, а с останалите... не се знае кой щеше да оцелее при 
схватката. 
До тук добре, но това беше само закуска. Бях сигурен, че по 
някое време ще огладнея отново и за това, трябва да продължа 
лова си. 
Накратко, открих още, една костенурка и един голям, стар 
таралеж. И двете, доста трудни за побеждаване. 
Не ми беше трудно да пренеса таралежа, защото, докато бях на 
село през летните ваканции, често намирахме таралежи и си 
играехме с тях. Тогава си създадох свои правила които е 
задължително да се спазват за да може човек да носи таралеж с 
голи ръце. Изумявах селските деца, колко спокойно си нося 
таралежите, а те не ме бодат... 
Правилата ми са само три: 
Първо и най-важното правило е, да не ни е страх от таралежа. 



Ако ни е страх, той непременно ще ни убоде - всъщност, ще се 
убодем сами. 
Второто правило е, щом сме спазили първото и не ни е страх, 
да не се пазим, а спокойно да докоснем таралежа с целите си 
длан и пръсти. По този начин, тежестта на таралежа се 
разпределя по равно между всички игли които, за наше щастие и 
за беда на таралежа, са с еднаква дължина. За проба, дръпнете 
една от иглите на таралежа, а после наблюдавайте какво прави - 
по кожата му преминава вълна, така че, някои игли да станат по- 
дълги от другите и да се забият, но ние няма да му дърпаме 
иглите когато го носим... 
Третото правило е, да не държим таралежа, а да го оставим да 
си лежи на дланта ни! Ако го хванем със сила, ще се набучим на 
иглите. Ако таралежът помръдне, ще се изтърколи от дланта ни, 
но за щастие, той не се сеща да мърда. Просто го оставяме да си 
лежи на дланта ни. Всичките бодли ни бодат, но съвсем леко и се 
усеща само като сърбене... 
Като спазвах тези правила, аз успях да взема таралежа в 
едната си ръка и да го пренеса а в другата носих костенурката. 
Костенурката я счупих с един камък, а таралежа го промуших с 
ножа на мястото на сгъвката като се наложи, да го понасиля 
малко, за да открие част от корема си и да успея да го пробода. 
Когато животните бяха умъртвени и неспособни да избягат, ги 
скрих на сянка, надявах се, нещо да не ги изяде преди мен и 
продължих работата си по събирането на вършини. Реших, че 
докато не завърша строителството, няма да се занимавам с по- 
сериозен лов и ще се храня с влечуги и гризачи. 
Докато направих няколко курса с вършини, стомахът ми, ми 
сигнализира доста ясно, че е станало време за обяд. 
Запалих огъня. Костенурката и таралежът си бяха там където ги 
оставих. Избрах си костенурката за обяд което не беше правилно, 
защото влечугите се развалят по-трудно. Съжалих, че счупих 
корубата й по този начин - ако я бях запазил, можех да изпека 
костенурката в нея, а по-късно да я използвам за чаша или нещо 
друго. Наложи се, да изпека костенурката направо върху жарта и 
я дъвках доста време, защото месото се оказа жилаво и сухо. 
До вечерта, събрах прилична купчина вършини и реших, че съм 
готов да започна. Със сигурност нямаше да ми стигнат, но ми 
омръзна да се занимавам все с едно и също и за това смених 
дейността си, а когато свършат вършините, щях да се разнообразя 
отново като намеря още, защото мястото от което си ги набавях се 
изчерпа. 
Първо, влязох в 'естествената колиба без покрив' за да огледам 
какво е положението. Вече споменах, че е кръгла или полукръгла 
и щеше да се наложи, да направя и някои стенни панели за да 
придобие по-правоъгълна форма. 



Докато оглеждах и разсъждавах какво трябва да направя, 
изпитах някакъв вътрешен дискомфорт подобен на страх. Нещо в 
мен (душата ми?) ми подсказваше, че това което правя е грешно и 
по-късно ще съжалявам. Не се учудих, защото и без това не бях 
сигурен дали ще се получи нещо от цялата тази работа. 
Моето 'твърдо решение' да строя се изпари и беше заменено с 
идеята, все пак да огледам онази пещера. 
Отидох до нея. Не беше голяма. Измерих я на крачки - около 
шест метра дълбока и четири метра широка. В дъното имаше 
малко езерце с бистра вода, което щеше да ми спести излизането 
и носенето на вода за пиене и готвене. 
Започнах нов проект. Трябваше ми само преграда за входа и 
врата за оформяне на жилище и камина или огнище за огъня. 
Наложи се, да взимам мерки и ми трябваше мерилен 
инструмент. Избрах една права пръчка и отрязах около един 
метър от нея - точната дължина нямаше значение, тъй като нямах 
намерение да изготвям чертежи за пред хора, а щях да строя 
всичко според тази пръчка - вместо „метър и половина“, за себе 
си, си казвах „една пръчка и половина“. 
Разкроих и разчертах по земята къде ще трябва да са стенните 
панели и къде ще е вратата. 
Няма да се впускам в подробности, но самото преплитане на 
вършините, също се оказа доста труден процес. Получиха се два 
по-големи панела за стени които наклепах с кал и не станаха 
особено прави, защото нямах инструменти и цапах направо с голи 
ръце като оставих и отвор за комин - щом ще имам камина... и 
един по-малък и неизмазан панел за врата, а него го оставих и по- 
нисък, за да има отгоре отвор за проветряване и светлина. 
Докато чаках да се втвърди калта, разбира се, пак ми се 
налагаше да търся храна и същевременно да изследвам 
околността. 
Тръгнах нагоре по течението на реката и не след дълго, 
попаднах на глинест бряг. Дойде ми идея - да събера глина и да 
си направя грънци. 
Нищо не разбирах от грънчарство, а за грънчарско колело и 
дума не можеше да става, но както се играе с пластелин, така си 
направих някакви безформени грънци които се напукаха при 
съхненето, а после се и натрошиха съвсем. Опитах отново - 
мокрих ги докато съхнат за да не се напукат - така бях чувал при 
разговори на възрастни, че се прави когато се лее бетон в топло 
време, опитвах да ги пека на огън... накрая, получих една глинена 
купа в която да си готвя храна, по-малък съд за варене на чай 
въпреки, че нямах захар, и една чаша за вода - всичките 
безформени и с отпечатъци от пръстите ми. 
Проверих състоянието на моите панели чрез почукване с 
дръжката на ножа - бяха се втвърдили. 



Опитах се да повдигна първия, но се уплаших да не го натроша 
и го затеглих по тревата - плъзгаше се леко. 
Когато ги затътрих всичките до пещерата (замазвах ги с кал 
близо до реката за да не пренасям калта - нямаше в какво), ги 
изправих и ги подпрях на местата им. По-късно щях да ги замажа 
отстрани. Вратата също не я закачих защото нямах идея как да 
имитирам панти, а само я подпрях и я измествах на ръка за да 
минавам. 
Отвора за комина, оставих в средата на единия панел (в горния 
край, между вратата и стената на пещерата) за да не топля 
стената - ако го бях оставил съвсем в края, камината щеше да се 
падне плътно до стената и щеше да топли по-малко. 
Следващата дейност с която се захванах, беше издирване и 
пренасяне на камъни за камината. 
Разходих се, намерих камениста местност и събрах камъни. За 
да мога да ги пренеса, си сплетох от вършини и лиани нещо 
подобно на кош в който слагах камъните и го носих на гърба си. 
Два дни по-късно, бях готов да започна зидането на камината. 
Сега вече, нямаше как да не донеса кал до пещерата - не можех 
да направя камината си до реката, а после да я пренеса... 
Сплетох от вършини бегло подобие на кошница без дръжка и в нея 
пренасях калта. Използвах момента, първо да измажа добре 
стенните панели отстрани. 
Трябваше ми пълния капацитет на моето въображение за да 
съчиня точно какво трябва да се направи. 
Внимавах камината да не тежи на стенния панел за да не го 
съборя. Незнайно как, горния край на комина почти съвпадна с 
отвора в панела. Отстъпих назад за да видя резултата. Гледката 
беше плачевна. Камината ми беше грозна и крива. Спомних си, 
една детска книжка в която група деца се бяха заели да си строят 
кула. На картинката, готовата кула беше скована от дъски, но 
беше крива, тясна и нямаше прозорци. Тогава ми стана много 
смешно, но ето, че и аз се оказах в подобна ситуация... 
Бях забелязал отпреди, че думите 'хубаво' и 'красиво' въобще 
не са синоними. Нещо може да е много красиво, но да не е хубаво 
- да не върши никаква работа, както може и да е грозно, но хубаво 
- полезно и практично. Като му дойде времето, щеше да се 
разбере дали моята камина е хубава или не. 
До тук - добре! Реших да отпразнувам резултата от усилията си 
с една баня. 
Отидох до водопадчето, съблякох се, забелязах, че дрехите ми 
имат остра нужда от пране и започнах да ги пера с помощта на 
пясъка. Докато ги прах установих, че са в доста лошо състояние и 
в най-скоро време трябва да измисля как да се сдобия с нови. 
Прострях ги на близките клони да съхнат и влязох под студения 
водопад. Гребах с шепи пясък от брега и се търках с него. 



Дращеше, разбира се, но от къде да взема сапун?! 
Докато се къпех, се сетих: 
„Хей! Аз забравих да си отбелязвам дните.“ Когато къпането 
приключи, поседнах на тревата за да изчакам да изсъхнем аз и 
дрехите ми, а през това време се опитах да си спомня колко дни 
са минали. Броенето на пръсти показа, че са изминали около две 
седмици. Като си спомних коя дата беше когато дойдох тук, 
преброих приблизително коя дата трябва да е днес. 
Огледах се. Какво бях постигнал за тези две седмици - имах дом 
с камина, няколко грънци кибрит и една змийска кожа. Е, не беше 
никак зле за дете на моята възраст. Останах доволен от себе си. 
Преместих временното си легло в пещерата и започнах да се 
занимавам предимно с търсене на храна. 
Два дни по-късно, засвяткаха светкавици и затрещяха 
гръмотевици. Започваше буря. Аз се усмихнах, убеден, че имам 
сигурен подслон и се скрих в пещерата си и зачаках дъжда който 
не закъсня - изсипа се проливен и неспирен. Чувството навън да 
вилнее буря, а аз да съм на сухо и сигурно място беше страхотно. 
Известно време, държах вратата отворена за да мога да гледам 
дъжда. Въздухът беше наелектризиран и през тялото ми 
преминаваше особена тръпка. 
Валя цяла нощ, а на сутринта, грейна ясно Слънце и въздухът 
беше хладен и свеж. 
Разпръснах вършините които бяха останали за да изсъхнат от 
дъжда, а после ги използвах за да си сплета от тях шкаф за 
зимнина, който беше по-скоро ракла и ниско легло. Легнах да 
изпробвам новото си легло и заспах... 
 
 

4. 
На сутринта потеглих на лов. Не бях само аз. Чуваха се далечни 
изстрели и кучешки лай - изглежда, ловният сезон беше открит. 
Силно се надявах, да не се засечем с някои ловци защото не исках 
да срещам хора. 
Имах невероятния късмет да убия язовец. Занесох го в 
пещерата, одрах го, като внимавах да запазя кожата цяла - беше 
малка, но имах нужда от дрехи и нищо чудно да потрябва за 
някъде, изчистих го и го оставих на страни да чака да събера 
дърва за огъня. 
Дойде време да изпробвам новата си камина. Гореше добре, а 
димът излизаше през отвора което беше учудващо, защото 
мястото беше на завет и коминът не би трябвало да тегли. 
Изпекох и изядох около една трета част от язовеца, така че, щях 
да имам храна за поне още два пъти. 
Кожата я разпънах в дъното на пещерата за да съхне на сянка. 
Замислих се какво да правя по-нататък - трябваше ми по-голяма 



кожа от която да си направя дрехи, а също ми трябваше и храна. 
За обяд, изпекох и изядох още една част от язовеца и тръгнах в 
издирване на едър дивеч, като много внимавах да не се загубя и 
следях в каква посока вървя. 
Прецених, че съм вървял около петнайсет минути, но може да са 
били и по-малко, когато се натъкнах на сърна. Тя обаче, ме усети и 
понеже беше млада и пъргава, бързо избяга... 
След още десетина минути, съзрях от далеч един стар елен. 
Опитах се да се промъкна безшумно, но когато го наближих, една 
суха клонка изпука под маратонката ми и той ме чу. Уплаши се и 
щеше да хукне, но вече беше стар и бавен, а и аз бях близо, та 
успях да му се нахвърля. 
Метнах се на гърба му и забих ножа си отстрани в шията му, 
след което, отскочих настрани за да не падне върху мен. 
Еленът падна на земята и умря, а аз го хванах за рогата, като не 
забравих да прибера ножа си, и го затеглих тежко към пещерата, 
като често спирах за почивка и за да се ориентирам в посоката. По 
пътя, видях и един вълк, който ме гледаше някакси... със завист. 
До вечерта стигнах до пещерата си. Починах си малко и доядох 
язовеца. Сметнах, че имам нужда от още малко почивка и не 
подхванах веднага елена, а вместо това, взех въглен от камината, 
и като първобитните хора, започнах да си съставям календар по 
стената на пещерата. Първобитните, разбира се, не са си правили 
календари, но исках да кажа, че рисувах както са рисували те с 
въглен по стените на пещерите си. 
Просто написах месеца, преброих приблизително колко дни са 
изминали и отбелязах съответната дата. Тъй като тук със 
сигурност имаше грешка с някой и друг ден, а и винаги съм бъркал 
кои месеци бяха с по трийсет и кои с по трийсет и един дни - реших 
да ги отбелязвам всичките с по трийсет дни, календарът ми, не се 
очертаваше да бъде особено точен, но това не ме притесняваше - 
стигаше ми да знам, кога наближава даден сезон за да мога да се 
подготвя за него. Сега беше средата на лятото, така че, имах още 
малко време до есента и зимата за да мога да се запася с дърва и 
храна. 
На другия ден започнах дрането на елена, като много внимавах 
да не повредя кожата. Наложи ми се да спра, защото ножът се 
оказа недостатъчно остър и трябваше да намеря камък на който да 
го наточа. Язовецът се одра по-лесно и тогава не обърнах 
внимание на това. 
Завърших с дрането на елена и започнах да нарязвам месото на 
ленти за да го суша, по идея от траперите в дивия запад които са 
правили така за да се запасят с храна. Моите ленти, бяха криви и 
на места въобще на приличаха на ленти, но бях решил твърдо да 
не ги излагам на показ, съответно, едва ли някой щеше да ми се 
смее, а и точната форма нямаше особено значение за съхненето 



на месото. Едно парче обаче, си запазих за печене, а от кокалите 
мислих да си сваря бульон, за жалост, нямах сол. 
След това, се замислих, как ще си ушия дрехите без конци и ми 
дойде идея, да нарежа вътрешностите на елена на съвсем тънки 
ивици и с тях да закрепвам кожата за да наподобява дреха. С 
ножа, тази дейност се оказа страшно трудна. 
„Ех, сега да имах една ножица.“ - си помислих аз, но ножицата 
ми не се появи от нищото. Продължих да се мъча с ножа... Ивиците 
въобще не станаха толкова тънки колкото ги планирах и вместо на 
конци изиграха ролята на връзки. 
Лентите месо, ги провесих да съхнат на един клон до пещерата 
който беше в сянката и се надявах да не ги изяде нещо, за това се 
навъртах около тях за да си ги пазя. 
Кожата на елена, я разпънах до тази на язовеца и съжалявах, че 
нямам някакво масло с което да я смазвам докато съхне за да 
стане по-мека. А това което не можеше да се ползва или яде, го 
изхвърлих в едно дере не много далеч от пещерата което 
превърнах в сметище. 
С камък начупих ребрата и другите кокали за да се съберат в 
моята глинена 'тенджера'. 
Помислих си: „Да видим сега що за грънчар съм.“ - сложих 
купата за готвене на огъня, с помощта на по-малкия съд я 
напълних с вода от езерцето в дъното на пещерата и сложих 
кокалите вътре. Не се събраха всичките, но щях да ги варя на 
части. Разпалих огъня и зачаках да заври водата. 
Събрах още дърва. В пещерата взе да става доста топло от 
огъня и за това, предпочитах да стоя отвън като влизах от време 
на време да побутна кокалите с ножа за да проверя дали се е 
сварило малкото месце останало по тях. Когато се свариха, ги 
извадих от водата с помощта на ножа и на суров кокал и, в същата 
вода, заредих ново количество кокали. Долях още вода, защото 
беше поизвряла... А сварените кокали, ги изчаках да изстинаха и ги 
загризах за да ги оглозгам от месото по тях. Каквото остана от тях, 
го изхвърлих в дерето-сметище - ако иска нещо да ги яде, да си ги 
яде там. 
Сега вече, имах храна за известно време и можех спокойно да 
помисля за бъдещето си. 
„То не било чак толкова хубаво и лесно да си самостоятелен и 
независим. - казах си аз - Да, никой не ти казва какво да правиш и 
не те кара да работиш, но Природата те принуждава с глад и 
откритото си небе да работиш. Хубавото е само това, че не 
трепериш пред никого заради страх от наказание, не се чувстваш 
подтиснат от това, че някой те кара да свършиш нещо пряко 
волята ти, а и не чувстваш вина ако объркаш нещо. 
И храната която имах скоро щеше да свърши. Трябва ми храна, 
с която да се запася за зимата и да я добивам по-лесно. Примерно, 



някакви гъби - гледах по телевизията един който си беше направил 
гъбарник в някакъв изоставен тунел...“ Така си лежах и си мислих 
докато заспах. На следващия ден, веднага щом закусих с купичка 
бульон, тръгнах на изследователска експедиция в търсене на 
подходяща за съхранение храна. 
Намерих едни големи дървесни гъби. Сетих се, че когато гъбата 
се разчупи и вътрешността на счупеното място позеленее при 
контакта с въздуха, това означава, че гъбата е отровна. Отрязах 
едно парче, изчаках малко като се взирах в отрязаното място - не 
позеленя. Сметнах, че гъбите са ядливи и мога да 
експериментирам с тях. Занесох малко в пещерата и ги сложих да 
съхнат. 
Когато изсъхнаха гъбите, сварих малко вода, стрих ги на прах и 
ги сложих във водата за да се получи нещо като чай, защото си 
мислих, че изсушаването е добър начин за съхраняване и 
експериментирах как могат да се консумират сухите гъби. 
Изпих само една глътка от получената течност от страх да не ми 
стане нещо. 
След това, проверих състоянието на еленовата кожа - беше 
изсъхнала, но втвърдена. Огъваше се, обаче шумолеше много 
силно - като твърда хартия. Въпреки това, а и защото нямах друг 
избор, се захванах да я разкроявам за дрехи. 
„Ами сега? - помислих си аз - Като нищо не разбирам от шев и 
кройка? Пак ще трябва да карам на фантазия и... не се знае какво 
ще се получи.“ 
Взех от огъня една клечка с овъглен връх която да използвам 
като молив и започнах работа. Първо, трябваше да си взема 
мерки. Направих го с помощта на педите си - нещо като 
„Аха, това е дълго четири педи и пет пръста, малко отворени...“ 
Докато си взимах мерки, ми хрумна: 
„Хей, та аз нали имам анцуг на гърба си. Още не се е разпаднал 
чак толкова, че да не мога да взема кройката от него.“ Събух 
долнището, обърнах го наопаки, постелих го върху кожата така че, 
да спестя колкото мога повече кожа и започнах да го очертавам, 
като оставях малко 'аванс' за всеки случай, а и нали щях да 
порасна... 
Докато си чертаех и умувах, нещо ми се зави свят и ми прилоша. 
- От гъбите! - успях само да прошепна на себе си и загубих 
съзнание. 
Свестих се на смрачаване. Виеше ми се свят и имах 
халюцинации - предметите около мен се движеха, а стените се 
приближаваха заплашвайки да ме смачкат - изглежда, гъбата 
съдържаше някакво наркотично вещество. 
Изхвърлих остатъците от изсъхналите гъби, изсипах и чая от тях 
и изплакнах чашата. Изпекох месото което си бях оставил за целта, 
изядох го и си легнах: 



„Утре, ако съм по-добре, ще опитам пак!“. 
На сутринта, след закуска, тръгнах отново да издирвам 
подходящите гъби. Намерих други подобни и направих същото 
упражнение. Този път, само си изповръщах вътрешностите - нищо 
особено... 
Изстрелите на ловците се чуваха около седмица, но за щастие, 
не се приближаваха към мен. 
Довърших кожените си панталони. Изрязах кожата по 
очертанията, пробих множество дупки с ножа в близост до ръба и 
прекарах импровизирания конец през тях. 'Конецът', след 
изсъхването, беше втвърден и почти се чупеше, но... какво да се 
прави. Както споменах по-рано, го използвах не като конец, а като 
връвчици с които навързах шева на много места. 
Накрая, пробих по-големи дупки по колана на панталона, за да 
имитират гайки за колан и прекарах през тях змийската кожа която 
още си пазех, а аз си пазех всичко което можеше да издържи 
повече от два-три дни, защото не се знаеше дали няма да 
потрябва. 
Обух панталона. Беше съвсем като дървен. Едва можех да се 
движа и издаваше звуци заплашващи че ще се скъса, или по-скоро 
'счупи'. Добре, че не се чупеше, а само тракаше и реших, че когато 
го понося известно време, кожата ще омекне от движенията... 
почти познах - поомекна, но не достатъчно, че да заприлича на 
нормална дреха. 
Направих още един поход в търсене на желаните гъби, по време 
на който събрах и малко печурки които по-късно изпекох и нарязах 
в бульона. 
„Абе, този бульон защо още не се е вкиснал в тази жега? - се 
запитах аз - или имам страхотен късмет или Природата ме приема 
като свое дете и се грижи за мен, или някой/нещо ме пази. Храна 
си намирам сравнително лесно, 'случайно' попаднах на най- 
удобното място за живеене, еленът не успя да ми избяга... едва ли 
всичко това е случайност.“ 
По време на последния поход, намерих и друга гъба с която 
направих моя опит за трети път. Тази беше по-вкусна от 
предишните. От нея не ми стана нищо. Добре, не е отровна или 
наркотична, но се зачудих колко ли е хранителна. 
Нарочно не ядох повечко време за да огладнея, а после, изпих 
цяла чаша с 'гъбен чай'. То си беше бульон, но на мен ми беше по- 
лесно да го наричам 'чай' за себе си. Веднага се почувствах сит, но 
малко под напрежение да не взема да пострадам от по-голямото 
количество. 
'Нещото' пак се грижеше за мен. Чувствах се добре няколко часа 
- до времето за следващото хранене. Трябваше да продължа 
експеримента си още няколко дни, за да проверя дали бих могъл 
постоянно да се храня само с тези гъби. За целта, първо трябваше 



да унищожа всичката нетрайна храна която имам. Изпих бульона, 
доизядох месото което си бях оставил за печене (сушеното си го 
оставих) и печурките които бях събрал, а междувременно - защото 
не ги изядох наведнъж, а само във времето за храна, намерих 
сенчесто и влажно място където разпръснах скорбяла от гъбите 
(всъщност, не ми беше много ясно кое точно е 'скорбяла' и за това, 
просто размачках гъбите и ги размазах наоколо), и пръснах малко 
вода отгоре. После, покрих мястото с вършини и листа за да се 
спари и оставих гъбите да си никнат. 
Проверих какво става с месото. Беше добре изсъхнало и го 
прибрах в раклата. Пътьом, отрязах едно парченце за да го 
опитам. 
„Блааа! Прави са траперите от книгите като казват „Има вкус на 
подметка, но като няма друго за ядене...“. Е, аз щях да опитам да го 
сваря когато се наложи, а не да го дъвча сурово. 
Събрах и изсуших още от моите гъби за да продължа 
експеримента си. Пих своя 'гъбен чай' цяла седмица по три пъти на 
ден - през това време, нито се почувствах гладен, нито отслабнах. 
Значи, гъбите съдържаха необходимите хранителни вещества за 
организма и спокойно можех да ям/пия само от тях. 
През ден ходих до моя гъбарник за да го поливам и да обирам 
'реколтата'. Не исках да оставям гъбите да стават прекалено 
големи, защото бях чувал някъде, че когато някои гъби остареят, 
стават отровни - за това ги обирах млади. После ги сушах и ги 
прибирах в раклата, с изключение на тези, които изпивах, но 
събирах и по-нормална храна която си готвих... не ми се щеше да 
си увредя отделителната система от неизползване. Дивите круши 
които бях намерил по-рано, вече бяха узрели. 
По същия начин както панталоните, скроих и една горна дреха. 
Наложи се да си разпоря анцуга, защото нямах идея как да 
направя ръкавите... Като кройка, според мен, стана добре, но като 
дреха... беше по-зле от панталона, понеже, краката ми са по- 
здрави и по-не се усеща вдървеността, а по торса си имам повече 
меки места и като се прегъне кожата, примерно, на корема когато 
се наведа, убива, а и ръцете се движат по-трудно от краката. Както 
и да е - с времето се надявах да се поочупи. 
От остатъците от кожата, изрязах малки ремъчета с които си 
завързвах дрехата отпред вместо копчета - не опитах да сложа 
ципа от анцуга, защото, този път бях сигурен, че нямаше да излезе 
нищо и само щях да похабя труд и нерви. 
 
 

5. 
Така! Вече имах дом, дрехи, огън, грънци и събирах храна и 
дърва за през зимата. 
Имах повече свободно време и желание да се поскитам из 



гората. 
На следващата сутрин, след закуска, тръгнах да се разхождам. 
Видях една хубава полянка със свежа трева и цветя... Седнах в 
средата й, кръстосах крака 'по турски' и затворих очи. 
Дишах чистия горски въздух и не мислих за нищо. Чувствах се 
страхотно. Изпаднах в някакво състояние на пълна хармония и 
блаженство. Заслушах се в птичите песни и шумоленето на 
листата от вятъра... Седях така и нямах намерение да мърдам 
изобщо, ако твърдата земя не беше започна да ми убива на 
глезените и ме накарала да се размърдам. Станах и продължих 
разходката си, като събирах сухи клони по пътя. Когато събрах 
един наръч, се върнах в пещерата да ги оставя, а и беше станало 
време за обяд. 
Когато се наобядвах, ме налегна сладка дрямка, а когато се 
наспах, зажаднях за още едно посещение на полянката. 
Отидох, не можах да устоя, а и кой ще ме спре? 
Зачудих се, как да застана за да не ми убива на глезените. 
Легнал не се чувствах много добре и за това опитах като йогите - 
пак 'по турски', само че, ходилата се слагат отгоре на бедрата, а не 
отдолу - по-късно прочетох, че тази поза се наричала 'Лотос'. В 
началото ми беше неудобна, още повече с тези 'дървени' 
панталони, но реших да й свикна, като постоянно седя така 
навсякъде докато ми стане навик. 
Този път, не успях да постигна същото блаженство заради 
позата, но съм голям инат и не се отказах. Поседях така известно 
време и пак тръгнах за дърва. 
На следващата сутрин, поех в друга посока заради дървата - 
като събираш дърва само от едно и също място, те взимат, че 
свършват... Намерих си друга полянка, седнах и се отпуснах. Този 
път, не затворих очи, а съзерцавах храста пред мен. Просто си 
седях и го разглеждах, без да мисля за нищо. Съзнанието ми, 
отново се отплесна нейде в небитието... В периферното ми зрение, 
проблесна нещо. Веднага се обърнах да погледна, но нямаше 
нищо особено. Предположих, че някой слънчев лъч е проникнал 
между листата когато е подухнал ветрец и ме е осветил. 
Зазяпах се пак в храста. Скоро, отново нещо ми проблесна... 
„Абе, какво е това?“ - викам си аз. И реших да го издебна. 
Приложих номера на котката която си играе с мишката преди да я 
изяде, а именно - преструвах се, че не гледам натам. Погледът ми 
беше насочен към храста, а вниманието ми - съсредоточено върху 
периферното зрение. След десетина секунди 'дебнене' - „Ихаа!“ 
около растенията се появи странно сияние. беше много красиво, а 
и цветовете се виждаха по-ясни. Не можеше да е нищо друго, 
освен някаква енергия. 
Опитах да 'взема малко и за себе си'. Представих си я, как идва 
и се влива в мен... мисля, че се получи в известна степен. 



Това беше нещо ново и интересно - виждах енергията на 
растенията. Както научих по-късно моето 'дебнене', се наричало 
'разфокусиран поглед' - да гледаш в една посока, а да виждаш в 
друга с периферното си зрение. 
Започнах редовно да упражнявам това гледане на енергиите. 
Най-вече, гледах небето, а виждах очертанията на короните на 
дърветата и техните енергии. Зареждах се с тях и се чувствах 
страхотно. 
Доста време продължих така - като се наслаждавах на енергията 
на растенията, зареждах се с нея и събирах дърва. 
Един ден, докато си вървях в някакво дере и се оглеждах за сухи 
клони, седнах да си почина на една могилка. Седя си аз, а 
усещането нещо не беше същото като това когато седях на сухи 
листа. Опрях длан до себе си на могилката - беше мека и... 
космата, но студена. 
Станах, огледах въпросната могилка, побутнах я... оказа се, 
свита на кълбо мъртва мечка. Цветът й беше същия като на сухите 
листа наоколо и за това не я бях забелязал. 
Вероятно, беше умряла скоро, защото още не миришеше, но 
вече се беше вкочанясала. Дойде ми идея - да я одера и да взема 
кожата, но се оказа доста трудна задача, защото мечката беше 
свита, а и тежеше... Въпреки това, се заех с нелеката задача. 
Използвах един клон като лост за да мога да я обърна. 
„Уф, не можа ли да се просне на една страна и да умре като 
куче?! Защо й трябваше да се свива така? Изглежда, не е мислила 
за мен като е умирала.“ - с такива мисли и пот, аз намерих начин 
да взема по-голямата част от кожата й. Щеше да ми бъде добра 
завивка в студените зимни нощи. 
Опитах се да вдигна кожата - оказа се доста тежка и трудно щях 
да я замъкна до пещерата. Върнах се без нея и взех коша в който 
бях носил камъните за камината. Сложих кожата в него и го метнах 
на гръб. Така се затътрих към реката защото имах намерение да 
изпера кожата докато е още сурова: 
„Как не се сетих за това и за еленовата кожа.“ се тюхках, но вече 
нямаше значение. Проснах кожата на брега на реката, като я 
потопих наполовина във водата и започнах да търкам козината с 
пясък за да се изпере. След като я минах цялата, тя беше станала 
още по-тежка и ми струваше големи усилия за да я измъкна от 
водата. Оставих си я там, понеже нямаше как да я пренеса, а и не 
беше необходимо - мястото си беше добро за съхнене. 
И така... кожата изсъхна и от двете страни, също стана малко 
'дървена' защото, нямаше начин да знам как се обработват кожи, 
още повече - в полеви условия, занесох я в пещерата, и я постлах 
на леглото. Като за начало, щях да спя върху нея, а като се застуди 
- под нея. 
Мдааа, 'като се застуди' - скоро щеше да се застуди и трябваше 



да оправя всичко докато още е топло времето. Сетих се за вратата 
- така си стоеше както я бях сложил и я измествах за да мина. 
Първо, прецених, че ще е по-добре вратата да се отваря 
навътре - мястото беше на завет и, ако се отваряше навън, когато 
я затрупа снегът, нямаше да мога да я отворя.. После я внесох 
вътре и, поочупих калта от стенния панел на местата където 
трябваше да има панти за да се оголи плетката от вършини, и на 
три места завързах с кожени ремъци от кожата на елена вратата за 
страничния панел, вече споменах, че оставих вратата по-ниска за 
да има отвор отгоре за проветряване и да влиза светлина. Така 
вече имах врата която се отваряше нормално. 
Добре, бях почти готов за зимата. Подреждах дървата около 
стените така, че да остане пътечка в средата по която да стигам до 
езерцето, а там, малка площадка. Също и ги редих колкото мога 
по-високо, а до където не стигах, по-малките ги хвърлях... Щяха да 
ми трябват още малко дърва и... дано стигнат. 
Продължих упражненията си, които, по-късно разбрах, че се 
наричали 'медитации', но тогава не знаех думата. 
Медитациите ми се усложняваха все повече. Първо, само си 
седях и се наслаждавах на чувството. После, включих и 
съзерцаването. След това, виждането на енергиите и зареждането 
с тях. Сега, щом минех тези упражнения, смятах да добавя и 
'сливане с Природата'. 
Заредих се с енергия от растенията и отворих съзнанието си. 
Исках да почувствам цялата околна среда... 
След няколко дни медитации, започнах да чувствам всичко 
наоколо много близко. Заобичах всичко - растения, животни, 
камъни... всичко стана като част от мен самия, а може би, аз станах 
част от всичкото. 
Докато седях и увеличавах Любовта си, някъде в главата ми 
прокънтя някакъв глас, което е нормално, защото там и без това си 
е кухо: 
„Какво правиш?“ 
Стреснах се. 
- Кой каза това? - попитах аз на глас и се огледах. 
Не получих отговор. Нямаше нищо друго освен някаква птичка 
на един клон. 
- Ти ли каза това? - я попитах аз, но тя не ми отговори, защото 
птиците по принцип не говорят много човешки език, но ме гледаше 
'умно'. 
Опитах по телепатия: 
„Ти ли ме попита какво правя?“ 
„Ми да - седиш там и не мърдаш.“ - ми отговори птицата. 
„Ти как така говориш?“ - учудих се аз и се усъмних, да не би да 
полудявам. 
„Аз винаги така съм си говорила, но ти за пръв път ме чуваш.“ - 



ми каза тя. 
„Ами, ето - това правя. Опитвам се да стана част от гората и да 
разговарям с нея.“ - обясних с прости думи. Не, че се съмнявах 
дали птицата ще разбере по-сложно изявление, но аз не успях да 
съчиня такова. Запитах я: 
„А с другите животни дали ще мога да говоря така?“ 
„Не знам, аз мога.“ - ми отговори и имах чувството, че направи 
човешкия жест с вдигането на рамене. 
„Ще видим. Тук животни колкото искаш.“ 
Седнах си пак на мястото, но вече бях разконцентриран и ми се 
пообърка медитацията. 
В следващите няколко седмици, упражнявах телепатия и 
разговори с животните. 
Оказа се, че животните са същите като хората. И при тях има 
силни и слаби, тежкари и мухльовци, умни и глупави. Когато човек 
проникне в съзнанието им, се вижда как по време на разговор 
правят същите мимики като хората - усмихват се, мръщят се, 
гледат 'накриво' или с подозрение и т.н. Всичко човешко за което 
можете да се сетите. Който има куче и го е наблюдавал знае, че 
когато кучето се радва е с полуотворена уста и сякаш се усмихва... 
а когато е тъжно, е с наведена глава и гледа надолу. Но тези неща 
стават много по-ясни след осъществяването на контакт с него. 
Веднъж, две птички, решили да се позабавляват като кръжат над 
главата ми и цвъкат върху мен. Извиках ги, попитах ги защо го 
правят, а те, като дете без работа - само се изкикотиха и 'вдигнаха 
рамене'. Като ме усетиха, че съм добър и чрез медитации се слях с 
Природата и заобичах всичко живо и неживо в нея, та решили да 
ми се качат на главата - ама точно като хората... и те така правят. 
Като видят, че някой е добър, гледат да го изтормозят, оберат и 
дори убият. По-нататък, когато се върнах в града, ми се случиха и 
разни случки с хора... 
Някакси се оказах най-интелигентното същество в гората и, 
животните ме заобичаха и се събираха да ме слушат. Учих 
хищниците, да ядат само старите животни, а да оставят младите 
да се размножават. Дори се опитах да науча вълците да ядат гъби, 
от което зайците бяха много щастливи, но нещо не се получи. 
Също убедих хищниците, че кожата на животните не е особено 
вкусна и могат и да не я ядат, но на мен ми трябва и ще се радвам, 
ако преди да разкъсат плячката си, ми позволят да взема кожата, в 
следствие на което, по-късно пет вълка бяха довлекли един елен 
пред пещерата ми, и като излязох и ги попитах: „Какво има?“, те 
отговориха „Да му вземеш кожата.“ Взех я, но нали, за да ме 
слушат и уважават, и аз трябваше да съм коректен с тях, за това 
направих точно това - само взех кожата, а елена си им го върнах 
цял целеничък - даже и едно парченце месо не си рязнах. 
Предпочитах, сега да остана без това месце, отколкото, после да 



бъда осъден на смърт от глутница вълци. А на вълците казах, че 
когато животното е голямо, няма нужда да го влачат - достатъчно 
е, един вълк да дойде при мен за да ме извика, а аз ще отида там 
където са убили животното и ще го одера на място. 
Един вълк ме попита: 
„Защо хората ни убиват щом не ни ядат?“ - спомних си за 
ловците които бях чул. 
„Защото, вие ядете месо, а те искат месото за себе си. Убиват 
ви, за да не им ядете дивеча и да има повече за тях. Освен това, 
се е случвало вълци да нападат хора в гората и ги е страх от вас.“ - 
опитах се да обясня, но не знам до колко се получи. 
Учих тревопасните животни, когато преценят, че вече са стари, 
не могат да бягат бързо и им е дошло времето да умират, сами да 
ходят при хищниците за да им послужат за храна - вълците много 
се зарадваха на това. А тревопасните стигнаха до там, че един 
доста стар сръндак дойде при мен и, като го попитах какво става, 
той ми отговори „Да ме изядеш.“ 
Така вече бях подсигурен с кожи и месо за дълго време напред. 
Дойде есента. Започна да се застудява и да вали често. 
Веднъж, докато си седях в пещерата, чух отвън ръмжене и удари 
по вратата. Излязох - беше мечка - моята пещера не беше само 
моя и, на мечката и е дошло времето да си легне за зимния си 
сън... нямаше как, примирих се да си имам съквартирант/ка. 
Пуснах я да влезе. Тя подуши мечата кожа на леглото, изгледа 
ме с подозрение и ме попита: 
„Мечка ли си убил?“ 
Казах оправдателно: 
„Не, намерих я умряла и й взех кожата защото ми трябва.“ За 
щастие, мечката се съгласи с това обяснение и се запъти към 
вътрешността на пещерата за да си намери свободно място където 
да се свие, а по пътя, огледа дървата от двете страни и попита: 
„За какво са ти толкова много дърва?“. 
„За да се топля през зимата.“ 
„Няма ли да спиш?“ - попита тя. 
Не й отговорих. Нямах намерение да й изнасям лекция за 
разликата във физиологията на човека и мечката. Едва ли щеше 
да ми повярва, че през зимата ми става студено... Намери си 
местенце зад дървата и се сви на кълбо. Повече не я усетих. 
Започна зимата. Стана студено и се налагаше да паля огън. За 
щастие, по време на скитанията си, предвидливо се сетих да си 
събера и прилично количество огниво. 
Чак сега се сетих, че някъде бях виждал по-лесен начин за 
въртене на клечката от кибрита. Състоеше се от един уред 
подобен на малък лък. Струната на лъка се увива веднъж около 
клечката, а после се движи напред-назад, а клечката се върти 
наляво-надясно. 



Тъй като вече почти не излизах от пещерата заради студа 
(раклата ми беше пълен с изсушени гъби и месо), реших да се 
позанимавам и да си направя нещо такова. 
За жалост, всички клонки от дървата за огрев които бях събрал 
се оказаха сухи и се чупеха при огъването. Наложи ми се да изляза 
навън. Облякох останките от анцуга си под кожената дреха и 
набързо притичах до гората. Намерих жилава вършинка която 
щеше да ми свърши работа и я отрязах. Тогава усетих и резултата 
от медитациите си. Бях заобичал всичко толкова много, че сякаш 
усетих как се чувства храстчето с отрязано клонче, как му е 
студено и го 'боли' на отрязаното място... чак ми се насълзиха 
очите. 
Както и да е. Върнах се в пещерата, постоплих се на огъня и 
започнах да си играя. Намерих по-мека част от кожите които бях 
събрал (вече имах еленови, заешки, онази от язовеца, дори от 
глиган) и отрязах една лента от нея за струна на 'лъка'. Направих 
го, опитах как ще работи, но трябваше да държа клечката 
изправена с другата ръка, а тя се въртеше... Това ме накара да си 
спомня, че имаше и още нещо - в другата ръка се държеше парче 
дърво с вдлъбнатина в която се слагаше горният край на клечката. 
Избрах по-дебел клон, счупих едно парче от него, направих 
вдлъбнатина с ножа и готово. Вече ми беше по-лесно да паля огън. 
Заваля сняг. Вече стана дума, че входът на пещерата е на завет 
и за това, пред него започна да се натрупва сняг. Добре, че 
вратата се отваряше навътре. Веднъж реших да погледна какво 
става навън и отворих вратата. Пред нея беше натрупал много 
сняг и ако я бях оставил да се отваря навън, сега нямаше да мога 
да я отворя и щях да си стоя затворен в пещерата заедно с 
мечката... С подръчни инструменти, разчистих снега, колкото да 
има място от къде да мина ако реша да излизам. От тогава, всеки 
ден отварях вратата и почиствах снега пред нея, а останалата част 
си я оставих затрупана, защото усетих новият природен дар - 
снегът ме топлеше отлично. 
Запалих си огън за да си сваря вода. Но за беда, камината силно 
се разпуши. Цялата пещера се задими... С кашляне изхвърчах 
навън и видях, че снегът е запушил дупката на комина. 
Точно тогава, след мен изхвърча и мечката. Изръмжа ми 
ядосано 
„Защо ме събуди?“ Повдигнах виновно рамене и казах: 
„Без да искам.“, а тя: 
„И аз сега какво ще правя? Какво ще ям?“ 
„Пак ще си заспиш. - успокоих я аз - само изчакай да се 
проветри!“. 
Първо, влязох вътре и с помощта на една кожа издухах дима 
навън. После, взех отвътре един клон и почистих отвора на 
комина. 



Влязохме отново с мечката, тя си отиде и се сви на мястото си, а 
аз реших, че това е още една възможност да проверя до къде се 
простират способностите ми. Опитах се да проникна в съзнанието 
на мечката и да я приспя. 
„Спиш ли?“ - я попитах аз. Не получих отговор - беше си заспала. 
Дали си е заспала сама или я бях приспал аз, не знам, но явно си 
спеше сладко. Помислих, че ако я бях приспал аз, можеше и да не 
се събуди сама на пролет и ще се наложи аз да я будя, но това 
беше бял кахър. Замислих се също, дали има разлика между 
обикновен сън и зимен сън. При зимния сън, би трябвало да се 
понижат всички функции в организма - състоянието наречено 
'хибернация', а при обикновен сън, не е така... и ако я бях приспал 
аз, може би сънят й нямаше да е зимен, а обикновен и нещо в 
състоянието й можеше да се обърка. Щеше да си проличи по някое 
време. 
Мдаааа, снегът ме топлеше като пшеничено семенце. Спомних 
си, че учихме по биология нещо такова, че житото се сее през 
есента, през зимата снегът го топли, а през пролетта си покълва. 
Зачудих се, ако моят гъбарник е затрупан, дали гъбите ми са на 
топло и си растат пак? 
Отидох да проверя. Мястото беше сред дърветата на завет, 
имаше сняг, а на мен не ми беше студено и можех да остана по- 
дълго време. Веднъж, си мислих за горските животни - как не им е 
студено през зимата. Е, сега разбрах - гората държи много топло и 
нямат проблеми в това отношение. 
Поразчистих снега за да погледна в гъбарника. Имаше много и 
едри гъби. Обрах ги и отново покрих гъбарника и го затрупах със 
сняг. Настроението ми се подобри, защото, дори да ми свършат 
запасите от храна, гъбарникът работеше, само да има сняг да го 
топли, както да топли и мен всъщност. 
Така измина зимата без повече премеждия, а аз се занимавах 
предимно с медитации в пещерата - предпочитах на открито, но 
нямаше как. 
 
 

6. 
Пролетта извести за идването си със силна буря. Имаше силни 
гръмотевици, дори ударено от гръм дърво, и проливен дъжд. 
Времето се стопли, снегът се разтопи, птичките запяха... 
животът в гората се възвърна и чакаше само мен. 
Събудих мечката. Всичко й беше наред - нямаше проблеми 
заради приспиването ми. 
„Какво става?“ - ме попита тя. 
„Зимата свърши.“ - й отговорих и това беше всичко което си 
казахме. Тя излезе навън, огледа се и тръгна нанякъде по свои си 
работи. 



Прецених, че ще е най-добре, да изчакам няколко дни да 
поизсъхне гората от проливния дъжд, преди да изляза на нови 
разходки и медитации. 
Докато чаках, уплътних времето си със строителство. Трябваше 
да направя комин от външната страна на дупката за да не я 
запушва снегът. 
Донесох малко кал (Господи, колко студена беше водата - 
ръката ми замръзна) и малки камъни, и започнах 'великата 
зидария'. Пустият комин, на няколко пъти се свличаше докато го 
задържа, понеже го слагах на високо, без да стъпва на земята. 
Взех идея от лястовичето гнездо което стоеше над вратата на 
село, а и бях виждал лястовици как строят гнездо на друго място. 
След като коминът ми, няколко пъти се свлече, започнах да го 
строя на части - с изчакване. Първо, залепих с кал няколко 
камъчета за стената, изчаках да се втвърди калта, после, върху тях 
лепнах други, пак чаках и т.н. до горе. 
След приключването на великото дело, (което всъщност не 
стана за един ден) седнах да си почина на припек край реката, 
близо до водопада. 
Беше много приятно - седях в поза 'Лотос', слушах мекият шум 
от водопада и съзерцавах отблясъците на Слънцето в движещата 
се вода. 
Изминаха няколко минути (около двайсет) и ме проряза остра 
болка в стомаха, но постоях още малко. 
Прибрах се в пещерата и си легнах. Последва треска... 
помислих, че съм настинал заради смяната на сезоните. 
Полежах два дни, а после, въпреки, че неразположението не 
беше напълно отминало, пак отидох край реката, за да се 
наслаждавам на блестящите пръски вода и на шума от водопада. 
След още два дни, се почувствах доста по-добере, но за сметка 
на това, си загубих апетита. Не ми се ядеше и това си е! Не ядох 
няколко дни, докато получа проблясък, че не само нямам апетит, 
но и не усещам глад в стомаха. 
Дойде и денят, в който направих първата си разходка. 
Навлязох в гората. „Оооох!“ - как само се оскубах, но продължих 
по-нататък. „Аааауч!“ - този път беше по-сериозно. Косата ми беше 
станала толкова дълга, освен това, е и чуплива и стърчи във 
всички посоки, че се заплиташе във всяко клонче. 
„Няма да стане така.“ - си казах аз и се върнах в пещерата за да 
умувам как да реша проблема. 
На помощ ми дойде кожата от язовеца - знаех си, че ще 
потрябва за нещо. Идеята ми беше, да си направя шапка от нея. 
Получи се - една такава островърха и наподобяваща фуния 
захлупена на главата ми, но си беше шапка и очаквах да ме 
предпази от клоните. 
Надеждите ми се оправдаха. Косата ми вече не се заплиташе из 



клоните и не се скубех. 
Продължих медитациите си. Открих, че съм се 'поулежал' и съм 
малко изостанал, но бързо се възстанових. 
Отидох до реката. Погледнах отражението си във водата и ме 
напуши смях. Съжалявах, че времето още беше студено за баня, а 
и водата беше ледена и нямаше да мога да се изкъпя, а се 
чувствах мръсен. През зимата, често си стоплях вода и се отривах 
с помощта на разпрания от анцуга ръкав, но това е недостатъчно. 
Дърветата разцъфнаха, гората замириса приятно. Като видях 
множеството цветове по дърветата, се сетих за онзи пчелин който 
бях открил преди време. Отидох да го погледна - пчелите жужаха и 
работиха усилено. 
„Скоро ще има мед.“ - си казах аз, но медът нямаше да е за мен. 
По време на една от медитациите си, усетих някакво движение 
близо до мен. Огледах се - беше змия, която ме гледаше с 
изражение на човек който дебне друг човек за да му направи 
мръсен номер - някакси ухилена и дебнеща. Обикновен човек, едва 
ли ще забележи каквото и да е изражение на змийското лице, но аз 
вече бях доста навътре в нещата - вече говорих за това: 
„Здравей, ще ме хапеш ли?“ - попитах я аз. Тя сякаш поклати 
глава за 'да' (по-скоро го усетих, отколкото го видях това 
'поклащане'). 
„Защо?“ - зададох следващия си въпрос аз. Ако имаше рамене, 
щеше да ги повдигне. 
„Виж ме колко съм голям! Можеш ли да ме глътнеш целия? - тя 
ме изгледа от горе до долу - Щом не можеш да ме изядеш, защо 
ще ме хапеш? Нали ще умра?! Няма да хапеш нищо което не 
можеш да изядеш!“. В този момент, се усетих, че издавам някакви 
съскащи и хриптящи звуци с уста. Зачудих се, дали това не е 
езикът на змиите, и дали съм го взел без да искам от съзнанието 
на змията в желанието си да разговарям с нея. Ако е така, дали 
номерът ще стане, ако поискам да говоря с чужденец, без да знам 
неговия език? В случая, даже не знаех, че змиите имат някакъв 
език, а го заговорих спонтанно. По-късно, ми се наложи да 
разговарям с едни немци и успях по същия начин. 
„Къде щеше да ме ухапеш?“ - попитах змията аз, защото си 
мислих, че съм добре екипиран. 
„Ето там.“ - посочи тя с глава бедрото ми. Погледнах - шевът на 
панталона ми се беше разтворил и се виждаше оголено място. 
„Как стана това?“ - попитах я. 
„Така си беше.“ - отговори тя, но аз не бях много сигурен. 
„Не си беше така!“ - настоях и тя ми се 'ухили'. 
„Няма значение, на мен много ми се искаше да има къде да те 
ухапя и то... така си беше.“ - ми каза тя. 
„Значи, ти си го направила?“ - бях изумен аз. 
„Само си го пожелах - нищо особено.“ Беше ясно, че змиите имат 



някаква магическа сила, и нямах нищо против да понауча нещо от 
тях. 
„Обясни ми! Как така си го пожела?“. 
„Просто ми трябваше място където да те ухапя, представих си, 
че го има там и после... то така си беше.“ Обяснението й не ме 
задоволи особено и изглежда щеше да се наложи да открия сам 
нейния метод. 
За сега й казах, че нямам желание да умирам, просто защото на 
нея й е хрумнало да ме ухапе и я отпратих. 
Продължих медитацията си и се чудих, какво ли още ме чака да 
открия, но откритото до сега се оказа дреболия - очакваха ме още 
много изумителни способности. 
На следващата сутрин, преди да тръгна из гората, поседях за 
малко край водопада. 
Започнах разходката си, и ми направи впечатление, новото 
усещане. Всеки път, когато погледнех нещо което се яде, се 
чувствах така, сякаш вече съм преял и не мога да хапна нищо 
повече. Прилошаваше ми при мисълта, че слагам нещо по- 
различно от вода в устата си. Ето още нещо върху което трябваше 
да поразсъждавам. 
Стигнах до предварително избраната от мен полянка, седнах и 
се замислих: 
„Кога започна всичко? Със седенето край водопада, болката в 
стомаха и треската... После, си загубих апетита, сега пък, въобще 
не мога да ям нищо. 
Какво правя докато седя край водопада (тази сутрин също минах 
оттам)? Гледам как блести Слънцето във водата. 
Дали по този начин се храня със слънчева енергия и затова не 
ми се яде, а неразположението ми е било, заради настройката към 
новия метод на хранене? 
Ами да - плеснах се аз по челото - така са изобретени 
шадраваните! Шадраваните, служат точно за това - строят се на 
припек, така че, Слънцето да блести във водата и хората да могат 
да се хранят като съзерцават отблясъците. Умникът който го е 
изобретил, по една или друга причина, е пропуснал да обясни на 
хората за какво служи неговото изобретение, и, вероятно 
забавлявайки се, ги е оставил да си мислят, че е просто за украса... 
и може би е бил прав - много хора се занимават с производство на 
храна, ако всички започнем да се храним така, онези какво ще 
работят?! Милиони хора по света ще останат без работа. Освен 
това, като имаме храна в неограничени количества, светът ще се 
пренасели.“ 
Следващия ми разговор, беше след време, с една пчела. Всичко 
започна така: 
Отидох до пчелина да видя как върви медодобива, и се оказа, че 
вече е доста напреднал. Пчелите бяха произвели толкова много 



мед, че той капеше от пчелина на земята. 
„Каква разсипия!“ - си казах аз и притичах до пещерата за да 
взема един от глинените съдове. Реших да се сдобия с малко мед 
за всеки случай, въпреки, че и от него ми прилошаваше, но... той 
не се разваля. 
Донесох най-голямата купа и я сложих отдолу така, че медът да 
капе в нея. Един ден по-късно, отидох да погледна - купата се беше 
напълнила до половината, и за това, я оставих да се донапълни. 
Когато това стана, аз я взех и си я занесох в пещерата. 
Използвах една суха клечка вместо лъжица и се насилих да опитам 
меда, понеже нямах апетит. Беше много вкусен. Усетих, че някой 
ме наблюдава. Погледнах навън и видях наблизо една гарга. Като 
стана въпрос, гаргите са горските клюкарки. Нямаше съмнение, че 
е дошла да провери какво правя със събрания мед за да докладва 
на пчелите. 
По време на една от медитациите ми, при мен долетя една 
пчела. Подадох ръката си да кацне на нея и й казах: 
„Здравей!“. 
„Здрасти!“ - ми отговори тя. 
„А! Отговори ми.“ - си помислих аз, но тя ме беше чула. 
„Защо да не ти отговоря?“. 
„Ами, до сега не бях разговарял с пчели и не знаех дали ще 
стане.“ - обясних аз. 
„Става. Ти защо ядеш нашия мед?“ - прозвуча ми като упрек, а 
не като въпрос. Явно, гаргата ме беше предала. 
„Видях, че медът си капе, пада на земята и се губи, и си казах, че 
така и така го изхвърляте, едва ли ще имате нещо против да го 
събера.“ 
„Не го изхвърляме.“ - каза тя ядосано. 
Реших да сменя темата: 
„Много прашец си събрала.“ - опитах да й направя комплимент, 
като огледах полепналия цветен прашец по краката й. 
„След малко ще отида да го оставя.“ - каза тя, забравила гнева 
си. 
„Как се прави мед? Събирате прашец, добре. А после? Какво го 
правите?“. 
„Не знам. Други го правят, аз само събирам.“ - обясни тя. 
„И какво правите меда после.“ 
„Ядем го.“ - сякаш повдигна рамене тя и се почувствах малко 
глупаво от простия си въпрос. 
„А защо правите толкова много мед, че чак капе на земята?“ - 
несъзнателно се върнах на проблема с моята 'кражба', но тя не го 
подхвана наново. Нищо не отговори. 
„Хайде, тръгвай!“ - наредих й аз. 
„Гониш ли ме?“ - запита обидено пчелата, а аз се заоправдавах. 
Знам, че звучи глупаво да се оправдаваш пред някаква си пчела, 



но трябваше да остана в добри отношения с всичко живо наоколо, 
защото слуховете се носят бързо и лесно можех да си спечеля 
неуважение. 
„Не те гоня, но не те ли чакат да занесеш прашеца? Да не ти се 
карат, че се бавиш?“ 
„Не, никой няма да ми се кара.“ 
„Освен това - казах аз - ме е страх да не ме ужилиш.“ 
„Хе-хе! Няма.“ - увери ме тя. 
„Мен ме е жилила пчела. Виждал съм, че жилото се откъсва от 
пчелата и си остава на място. Какво става после с пчелата? Умира 
ли или й пораства ново жило?“ 
„Не, нищо не става - живее си без жило.“ 
„Не съм чувал да има пчели които да не могат да жилят.“ 
„Има - обясни кратко тя - а на вас какво ви става?“ 
„Ако се сетим да извадим жилото, само ни боли, а ако не го 
извадим и то потъне навътре, мястото се подува, боли известно 
време и после ни минава.“ - разясних й аз, а тя остана малко 
разочарована, защото мислила, че има по-сериозни последствия 
от ужилването. 
„А какво правят търтеите?“ - попитах я аз. 
„Кои са търтеи?“ 
„Мъжките пчели.“ 
„Нищо.“ 
„Как 'нищо'? Само ядат ли?“ 
„Да.“ - потвърди тя, а аз много се надявах, по този начин да не 
съм навредил на търтеите - да не вземат да ги изгонят от пчелина 
или да ги карат да работят - все пак, жените са си жени, пък били 
те и пчели. 
„Добре, щом не искаш да си ходиш, премести се някъде, че ми 
омаля ръката да я държа така!“ 
Тя литна и кацна на едно листо на близкия храст. Повече не й 
обърнах внимание. 
На следващия ден, минах покрай пчелина и видях, че пчелите 
усилено строят нещо. Няколко дни по-късно, пак отидох за да 
проверя какво са сътворили. Когато ме видяха се разжужаха, а аз 
побързах да кажа: 
„Спокойно, няма да взимам мед! Само искам да погледна.“ за да 
не ме нажилят. 
На известно разстояние под пчелина, от същия материал от 
който правят пчелните пити и от който беше направен и самия 
пчелин, бяха изградили едно 'съоръжение' с приблизителната 
форма на лястовиче гнездо, в което събираха капещия мед. 
По всичко личеше, че пчелата с която разговарях, беше 
докладвала за нашия разговор и пчелните 'инженери', бяха 
сътворили проект за решаването на проблема с капещия мед. 
Това, че вмъквам някои случки в разказа си, не означава, че 



спирам да медитирам. Медитациите и упражненията продължават 
по няколко часа на ден, а през останалото време съм свободен и 
ми се случват и други неща... . 
Всеки ден се разхождах и медитирах на различни полянки за да 
сменям обстановката и да не взимам енергията все на едни и същи 
растения, а да ги оставям да си се заредят наново. 
Времето се стопли достатъчно, за да мога да се изкъпя. Времето 
да, но не и водата. Голямо треперене падна - още не мога да се 
начудя, как не ми изпадаха зъбите от тракане тогава. Когато 
излязох от водата, погледнах отражението си - устните ми бяха 
толкова сини, че чак лилави. Ако ме беше духнал и най-лек ветрец, 
щях да лежа няколко седмици с висока температура, но за щастие, 
имаше тихо и слънчево местенце където можех да изсъхна. 
Следващото ми постижение беше, достъпът на съзнанието ми 
до същността на нещата. По-точно, можех да изследвам 
растенията отвътре - 'виждах' как работи тяхната система, как 
протичат соковете от корените към листата и т.н. Оказа се лесно 
да разбера кои растения са билки, кои са отровни и кои са 
хранителни... Моите гъби, както и предполагах, се оказаха пълни с 
хранителни вещества, и пак ми прилоша докато ги гледах и си 
мислих за храна. 
Направих следния експеримент: Няколко седмици, медитирах 
пред дивата круша. По време на медитацията, мислено насочвах 
соковете й към местата където има най-голяма нужда от тях. Също 
и, знаех кога на крушата й трябва вода и я поливах от реката... 
Резултатът от всичко това беше, че крушите узряха няколко 
месеца по-рано от обикновено и станаха доста по-едри. Какво ли 
щеше да стане, ако освен това което направих дам на крушата 
допълнителна енергия? Нищо не ми пречеше да опитам - имах 
предостатъчно време. За целта, трябваше да се освободя от 
узрелите круши, но не ми се ядеше нищо. За това се провикнах на 
ум „Една мечка да дойде тук!“ - дойде. Казах й, че тези круши са за 
нея и тя започна да яде лакомо. 
След като 'почистването' приключи, започнах нова работа. 
Крушата пак цъфна, образуваха се новите плодове, взимах 
енергия от другите дървета и я давах на крушата, а едновременно 
с това 'регулирах' процесите в самото дърво. Резултатът който 
постигнах беше, по-бърза и доста по-едра реколта. Крушите бяха 
големи и сочни, но нямаше кой да ги изяде - така щяха да си 
паднат и изгният ако не бях извикал друга мечка - три дни се 
навърташе там докато ги изяде. 
Вече бях специалист в още едно нещо и много доволен от 
постижението си. Дадох си една седмица почивка от упражнения - 
само се хранех със слънчевата енергия която се отразява във 
водопада и си седях по полянките, не мислих за нищо и се 
зареждах с енергия от растенията без да насилвам нещата - 



ставаше си почти от самосебе си. 
През тази седмица бяха излезли ловци - чувах кучешкия лай, но 
пак се движеха в друга посока и бях спокоен, че няма да ме 
намерят. 
Поднових медитациите си и започнах зареждане с дърва и храна 
за следващата зима, въпреки, че имах в прилични количества и от 
двете - снегът ме топлеше и спестих доста дърва, а гъбарникът си 
работеше постоянно и запасите ми си стояха, дори още не бях 
опитвал да сготвя изсушеното месо. А всичко това, защото много 
време е облачно през зимата, а и не мислех да стоя на студа до 
водопада за да се храня - щях да ползвам физическа храна през 
студените зимни дни. 
Седя си аз на една полянка и си медитирам. Бях със затворени 
очи, около мен беше тъмно, не заради затворените очи - те и да са 
затворени, през клепачите пак влиза светлина, а заради 
медитацията. Аз падах. Не ме питайте как съм преценил, че падам, 
щом е било тъмно, а и не усещах нещо като ускорение или полъх 
на вятър - просто някак си чувствах, че падам надолу. Падах така 
известно време, падах, после се стреснах и... паднах! 
Натъртих си задните меки части. Докато лежах на една страна и 
разтривах натъртеното място, 'чух' как някой се изкикоти. Огледах 
се - беше птица кацнала на близкото дърво. 
„Хей, я ела тук!“ - повиках я аз и вдигнах ръката си за да може да 
кацне на нея. Тя долетя. 
„Видя ли какво стана?“ - я попитах аз. 
„Както си седеше, се издигна във въздуха, а после падна.“ - ми 
обясни тя. 
„И какво толкова смешно има?“ - нямаше как да не замърморя, 
защото ме заболя, а тя ми се смее. 
„Ами, така става, като се опитваш да летиш без крила.“ - и пак се 
изкиска. 
Подхвърлих я да отлети и заразсъждавах. „Че това си е била 
чиста левитация. Няма да е лошо ако я усъвършенствам и си 
хвърча наоколо, а на птицата, ще й замръзне усмивката.“ 
Започнах нов период на усилена медитация и упражнения. В 
началото, нищо не се получаваше, защото 'много мислих', в 
смисъл, че мислих за левитацията, очаквах резултата и не можех 
да освободя съзнанието си. 
След известно време, осъзнах къде ми е грешката и се 
абстрахирах от целта си - не мислих за самата левитация, а за 
състоянието в което се намирах когато я постигнах за пръв път. 
Започнах да се настройвам така, че отново да падам, и силно се 
надявах. този път да не се натъртя... Представях си басейн, пълен 
с големи парчета дунапрен. До басейна - кула за скачане, а аз се 
качвам на кулата и скачам от горе за да падам, а падайки, се 
опитвах да отвлека вниманието си от мисълта, че падам. 



Първите ми успехи бяха само със затворени очи. При опитите, 
проверявах с ръка дали земята е под мен. Ако я няма, едва ли 
планетата е отлетяла нанякъде без мен - по-вероятно беше, аз да 
съм се отделил от нея. После, като внимавах да не се стресна, се 
спусках надолу докато усетя земя под себе си. 
Веднъж, след едно такова упражнение, се сетих, че ми трябва 
праханова гъба за огниво. Добре, ама къде да я търся... Огледах се 
наоколо - нямаше нищо. Съсредоточих вниманието си върху 
кората на едно дърво, представих си, че там има праханова гъба и 
си помислих „Ех, наистина да я имаше, нямаше да се налага да 
обикалям да търся.“ Но я нямаше. 
Следващите два дни, медитирах на други полянки. Когато се 
върнах пак на тази, по кората на дървото намерих моето огниво. 
Когато го изрязах всичкото, си спомних за моята мечта от преди 
няколко дни, а тогава, със сигурност, гъбата не беше там. 
Усъмних се, да не съм объркал полянката. Огледах се - същата 
си беше. 
Извиках една птица която редовно се навърта там и я попитах: 
„Откъде се взе тази праханова гъба там?“, а тя ми отговори: 
„Винаги си е била там.“ 
„А аз тук ли бях преди два дни, когато се издигнах във въздуха? 
“ - беше следващия ми въпрос. 
„Да, видях те, ама как го направи като нямаш крила?“ Не й 
отговорих, защото не знаех какво да й обясня - та аз и за себе си 
нямах много ясно обяснение, а и сега си мислих за огнивото. 
Това ми беше достатъчно - бил съм точно на тази полянка, а 
прахановата гъба винаги си е била тук. Излизаше, че съм направил 
трика на змията - пожелавам си нещо, а после се оказва, че то 
винаги си е било 'там' или 'така'. 
Както казваше и змията „Аз си го пожелах и то... така си беше.“ - 
аз си пожелах праханова гъба и тя... там си беше. Супер трик. 
Станаха две неща за упражняване - левитацията и 'трикът на 
змията' - както го нарекох за себе си, но може и да го знаят и други 
хора и вече да си има друго име някъде. 
Предварително си намислях какво искам да стане, а после си го 
пожелавах. Първите няколко десетки пъти, нищо не се 
получаваше. Искаше ми се нещо, представях си го, пожелавах си 
го силно и после, проверявах дали се е изпълнило - нито един 
успешен опит. 
Замислих се, „Къде греша? Какво по-различно направих първия 
път, че стана номерът, а сега не става?“ Представих си всичко: 
Иска ми се огниво, оглеждам се за да го потърся, нищо не 
намирам, мечтая си да го имаше там, на кората на дървото, но 
това си остана само мечта и си тръгнах - „Като няма, няма - да го 
посея ли?“. И това беше. А когато отидох следващия път, видите 
ли, то там си е било. 



Голямо мислене падна, докато открия разликата между опитите 
ми и случайния успех в началото. 
Разликата беше в това, че при опитите търсих и дебнех за 
резултата, а онази праханова гъба, я забравих веднага след като 
си я пожелах. Проблемът беше, същия какъвто имах и с 
левитацията - когато мислих за самата левитация и копнеех да я 
постигна, нищо не ставаше, а като освободих съзнанието си, 
литнах почти като птичка. 
Значи, представяме си, пожелаваме си, и забравяме. 
Забравянето е доста трудно, ако много искаме резултата, а и като 
знаем, че сме правили нещо за постигането му. 
Когато обирах гъбената си реколта, си представих, там, между 
другите гъби, да се мъдри една печурка. Не ми пукаше много, дали 
тази печурка ще е там или не - и да я няма, едва ли ще умра от 
глад, за това я забравих доста бързо. На следващото бране, 
отварям аз гъбарника и „О, чудо!“ - в средата, една малка 
невзрачна печурка. Оставих я да стане по-голяма, за да се уверя 
по-добре, че наистина я има и да съм сигурен в резултата, а какво 
ще я правя после.... 
Левитацията също напредваше доста добре. Вече се издигах с 
отворени очи, но се оказа, че 'летенето' е само във вертикална 
посока - можех да се издигна, но не и да се придвижа напред. Но 
това не ме притесни особено. Сега целта ми беше, да свикна да се 
издигам с лекота и без забавяне. 
Опитах да се издигна и от изправено положение. Беше по- 
трудно, но все пак успях и продължих да се упражнявам само прав. 
Щом усвоих достатъчно добре самото издигане, започнах и да се 
движа докато съм във въздуха. Не махах с ръце за да имитирам 
птичо летене, разбира се, но се издигах близо до дървета, а след 
това се отблъсквах от тях за да се придвижа в страни или, 'бягах по 
клоните', поне така предполагам, че е изглеждало отстрани – 
отблъсквах се с единия крак от клона на едно дърво, а другия го 
протягах напред за да стъпя на следващия клон когато долетя 
дотам, за да се отблъсна и от него и т.н. Беше райски забавно. 
Повечето хора, са свикнали да казват 'адски' за всичко 'адски 
красиво', 'адски приятно', 'адски чисто', 'адски боли'..., но аз мисля, 
че 'адски' би трябвало да се ползва само за лошите неща. Как ще 
кажеш 'адски приятно', когато в ада не би трябвало да има нищо 
приятно... това е за Рая, следователно, по-правилно би било да се 
каже, 'Райски приятно'. 
Междувременно, защото това не го постигнах за няколко минути, 
а за дни, дори седмици медитация и упражнения, печурката 
порасна и я преместих на друго място. Искаше ми се, с нея да 
отпразнувам успеха си, но нямах апетит, а и после пак щях да 
имам болки в стомаха. Сетих се за същата детска книжка с онази 
крива кула - там децата отпразнуваха края на строежа с ръжен 



хляб и лимонада. Бяха по-добре от мен - аз нямах нито хляб, нито 
лимонада, но сега не ми и трябваха. 
Продължих да медитирам, да упражнявам и усъвършенствам 
левитацията и опитите с трика на змията който не вървеше 
особено добре, но постепенно му намерих лесния начин. 
Идеята беше, да си наумим нещо, ако можем, да си го 
представим или, както ми хрумна по-късно, да го видим реално или 
на картинка, да го съзерцаваме и разглеждаме докато мисленето 
ни спре и за нас започне да съществува само нещото от желанието 
ни, да си го пожелаем силно, примерно: „Ех, да можеше това да 
стане/да имам това/да отида там...“, и след задържането на 
мислите и чувствата в това състояние на желание за кратко време 
да си кажем: „Но това е невъзможно!“, като внимаваме, това да си 
остане само мисъл, за да забравим по-лесно за желанието си, а 
чувството да се задържи същото. 
Ако се размечтаем какво ще направим щом желанието ни се 
осъществи, със сигурност ще го изгоним. 
Сигурно сте чували фразата „Внимавай какво си пожелаваш, че 
може и да се сбъдне!“. В най-честите случаи, докато си седим и си 
мислим/мечтаем за нещо, през нас преминава някакво силно, но 
необмислено желание, а когато прекъснем мислите си или се 
прехвърлим на други, въобще забравяме за това свое моментно 
желание. То по-късно със сигурност ще се сбъдне, но ние няма да 
си спомним, че някога сме си го пожелавали, защото е било съвсем 
спонтанно. Много хора са си направили 'автомагии' по този начин, 
дори са се осакатявали. Примерно, ако на някого му мине 
спонтанна мисъл „Какво ли е да нямаш крака?“, за момент си се 
представи себе си без крака в инвалидна количка 'само така - да 
провери усещането', и... след няколко години, а може и по-рано му 
се случва, а той вече е забравил, че в някакъв момент му е минала 
такава мисъл през главата. 
Върху това трябва да се работи сериозно, защото, нещата които 
искаме реално е трудно да ги забравим и да спрем да чакаме 
резултата, а спонтанните желания трябва да се научим да 
контролираме, защото често си вредим сами на себе си. 
Всъщност, аз малко се отплеснах. Това което описах, е по-друг 
вид магия, а трикът на змията е, да подредим миналите събития 
така, че в настоящето да имаме нещото което искаме. Но 
принципът е същия. В единия случай се подреждат бъдещите 
събития така, че желанието ни да се изпълни, а в другия се 
подрежда миналото. Разлика във техниката няма. 
В случая с моята печурка, се изпълни точно трикът на змията, 
защото, в миналото там трябваше да е попаднала скорбяла на 
печурка за да поникне гъбата. Едва ли скорбялата се е появила от 
нищото. Същото се отнася и за огнивото. 
В крайна сметка, точният механизъм за изпълнение на 



желанието ни, нас не ни интересува - важен е резултатът. 
Като се замисля обаче, трикът на змията е много опасен защото, 
не знаем по какъв начин ще се подреди миналото за да имаме сега 
това което искаме. Примерно, искаме да имаме електронна игра. 
Прилагаме трика на змията и тя се появява и си я имаме, но 
нямаме представа какво се е случило в миналото за да я имаме 
сега. Може, да са изчезнали спестяванията ни от касичката с които 
сме си купили играта, или, да сме я откраднали от някъде и после 
да ядем бой или... какво ли не. 
Ами, ако става въпрос за нещо по-голямо?! Ще го имаме, но ще 
си носим последствията от неясно как подредилото се минало. Аз 
не бих използвал този трик за сериозни неща. Предпочитам да 
подредя бъдещето, защото то ще се случи пред очите ми и ще съм 
подготвен да поема последствията, а иначе, няма да знам какво се 
е случило и как са се подредили събитията. 
С тези си занимания и събиране на дърва, дочаках зимата. 
Опитах номера който описах преди малко, като застанах пред 
пещерата и си пожелах, тази зима да не се натрупва сняг пред 
вратата за да не ми се налага да го чистя. После, за забравяне, си 
казах „Ама това е невъзможно - нали е завет - ще натрупа.“.. 
Мечката отново дойде. Тази зима, не успях да я събудя и всичко 
протече спокойно. 
Занимавах се с медитации в леглото си, забавлявах се, като 
левитирах в легнало положение - удобно е, но не посмях да заспя 
така за да не взема да падна, и опитвах разни неща... 
Открих, че предметите, включително и околната среда, носят 
информация от миналото. Докато медитирах и съзерцавах скалата 
пред мен, пред очите ми изплуваха картини на космически 
експлозии, голи хора, природни катастрофи, динозаври и какво ли 
още не. Предположих, че това е историята на планетата още от 
произлизането й, но не исках да натоварвам съзнанието си с 
толкова много информация и за това се отказах да събирам и 
подреждам по време тази информация - просто гледах сцени от 
историята и се забавлявах. 
Погледнах навън. Сняг пред вратата имаше, а мен ме домързя 
да го изрина и направих нов опит - представих си, че пред вратата 
няма сняг и забравих с „Как няма да има? Сам ли ще се изчисти? 
Най-много да натрупа още и да ме чака много работа'. 
На следващата сутрин, 'със запретнати ръкави', до колкото 
можеха да се запретнат моите, подготвих клони с които да почистя 
снега и отворих вратата. Пред нея нямаше и снежинка. Трикът на 
змията беше сработил... 
 
 

7. 
Влязох вътре и си запалих огън за да се стопля и да си сваря 



чай. Както вече споменах, започнах да разбирам кои растения са 
билки... та си събирах и изсушавах за чай. Подслаждах го с меда 
който още пазех в купата, покрит с парче кожа. 
Събух си маратонките и седнах на леглото в поза 'Лотос' 
(стараех се да седя в тази поза за да ми стане навик и колкото се 
може по-удобна) за да си пия чая. 
Докато си седях и нямах за какво да мисля, се загледах в 
маратонките си - на върховете им, там където са палците на 
краката ми, се бяха появили малки подутини. Следователно, 
маратонките ми бяха умалели. В този момент се зарадвах, че 
моите маратонки бяха изцяло кожени, а не от онези които са с плат 
отгоре и за това бяха издържали толкова време. 
Не бях обърнал внимание до сега, че са ми умалели, защото 
постоянно се движа и кожата на маратонките ми също постоянно е 
в движение и се деформира по крака ми. Но скоро щяха да 
започнат да ми стягат. 
Щом е така, трябваше да ги сменя с други, а в гората рядко се 
срещат магазини за обувки и маратонки, а и да имаше, нямах пари. 
Решението беше, да си направя цървули. 
Някъде споменах, че имам кожа и от глиган. Точно неин ред 
беше дошъл сега. 
Взех от камината клечка с овъглен връх и започнах творческата 
си дейност. 
Постлах кожата пред себе си, стъпих върху нея и обвих крака си. 
Представях си, как трябва да се свие, къде ще се зашие, колко 
голям трябва да бъде цървулът. Реших, че ще трябва да го оставя 
малко по-голям, защото се сетих, че чорапите ми вече почти се 
бяха разпаднали, а и ми бяха умалели, и ще трябва да ги заменя 
със заешки кожи, а и, познавах едно момче което играеше народни 
танци, бях го питал дали са удобни цървулите, а той ми отговори 
„Все едно си бос.“ - още една причина да подплатя отвътре със 
заешка кожа... 
Разчертах кожата и я изрязах, а после, захлупих изрязаното 
парче за да го очертая и да изрежа още едно за другия крак. 
Взех и заешки кожи. От тях изрязах парчета, големи точно 
колкото да обвият крака ми. Първо обвих крака си със заешката 
кожа, после стъпих на изрязаното парче свинска и го сгънах. Беше 
малко по-голямо от необходимото, но нали краката ми щяха да 
пораснат още, така че, не изрязах повече. Цървулите се шият, или 
така си мислих, само отпред/отгоре за да обгърнат крака и в 
началото са като чехли. После, по ръба на това което остава отзад 
и е по-широко от крака, се нанизва кожен ремък и като се стегне и 
завърже, става като обувка. За да има на къде да ми растат 
краката, оставих задната част по-голяма и в началото моите 
цървули наподобяваха ботуши защото се вдигаха чак над 
глезените, а за широчината не помислих. Но въпреки всичко, се 



получиха прилични обувки, достойни да заменят маратонките ми. 
Тъй като беше зима, а и в началото на пролетта и през есента е 
по-хладно, си помислих, че няма да е зле ако си направя и едни 
ботуши. Тях ги сътворих от еленова кожа. Това, че беше твърда, в 
този случай беше добре. Скроих и ботушите, като сложих крака си 
легнал върху кожата, очертах го, после отпуснах малко от всички 
страни за да може да обвие крака ми, изрязах очертаното без най- 
долната линия, после прегънах изрязаното и по него изрязах и 
срещуположната част. На мястото на подметката обаче, отпуснах 
малко повече. Направих и за другия крак и ги заших. 
След това, отрязах от глиганската кожа по две стелки за всеки 
ботуш и ги сложих в тях за да стане дебело като подметка. По 
подобен начин както ботушите, си направих и нещо като чорапи от 
заешки кожи с козината навътре. 
Като резултат, се получи някакво подобие на един вид ботуши 
който бях виждал, но аз нямах такива. Мисля, че се наричаха 
'апрески' или нещо такова - брезентови ботуши с гумени подметки, 
а в ботушите имаше едни големи чорапи които не знам от какъв 
материал бяха. Първо се обуваха чорапите, а после ботушите... 
Нещо такова направих и аз - първо трябваше да обуя чорапите от 
заешка кожа, а после ботушите. Ако не сложех чорапите, ботушите 
щяха да са ми доста големи... 
Така измина зимата в тъпеене, медитации на леглото и гледане 
на картинки от информационното поле на пещерата (или, може би, 
на Земята? )които не си правих труда да запомням - гледах ги за 
забавление, като филми. Веднъж динозаври, друг път някакви 
странни хора с големи уши, трети път, първобитни хора които са 
изглеждали точно като нас, но по-космати и без дрехи... 
Дойде пролетта. 
Не се наложи да събуждам мечката - тя си се събуди сама. 
Започнах да изпробвам ботушите си, като излизах и се 
разхождах... В началото, малко убиваха, но после се поутъпкаха и 
станаха по-удобни. 
Когато си сложих шапката обаче, се оказа, че косата ми е 
пораснала толкова, че чак я повдигаше. Нов проблем за решаване 
- с какво да си вържа косата. Навих я на кок, и с помощта на 
разцепени клечки вместо фиби, я прихванах на няколко места. 
Често се разпускаше сама, но аз не губех търпение и продължавах 
да търся най-добрия начин да я поприбера. Сетих се за връзките 
на маратонките си - не бяха съвсем изгнили и още не се късаха 
лесно. Отрязах едно парче, вързах краищата му и с този 'ластик за 
коса', си пристегнах косата на опашка, но пак си сложих шапката за 
всеки случай. 
Започнах отново да се ориентирам към хранене със слънчева 
енергия. Пак имах криза, но този път, доста по-лека - само болки в 
стомаха, които отминаха за ден-два. 



Когато се почувствах готов, обиколих полянките си за 
медитации, 'казах' по едно „Здравей' на растения и животни, дори 
някои животни ме питаха да не съм спал зимен сън понеже ме е 
нямало... 
Когато времето се стопли още малко, поднових медитациите си 
и започнах да се възстановявам от зимата и да упражнявам 
нещата които вече бях постигнал. Разговарях с животните, 
левитирах, опитвах трика на змията, 'изследвах' растенията - не, че 
ме интересуваше нещо конкретно, но ей-така, за упражнението и 
т.н. 
Докато 'изследвах' растенията, се сетих за 'подхранването' - така 
както бях подхранил крушата. Поиграх си и с това и се зачудих, 
дали така както насочвам процесите в растението за да се развива 
по-добре, не бих могъл и да го изсуша. 
Опитах - насочих соковете в обратната посока - вместо да текат 
от корените към листата (бях си избрал някаква трева за опита), аз 
ги накарах да се смъкнат от листата надолу. В началото не 
забелязах промяната, защото бях съсредоточен върху вътрешните 
процеси, но като погледнах тревата отвън, видях, че е увехнала и 
скоро щеше и да изсъхне. 
Отново се зачудих (голямо чудене падаше, но е така с новите 
неща, още повече, когато ги откриваме сами) дали Христос е 
направил същия трик когато е изсушил онази смокиница, но може и 
да е използвал номера с желанията - да я е прокълнал с думи и 
чувства, а после да я е забравил... В едно от Евангелията пише, че 
смокиницата е изсъхнала веднага - пред очите на всички, а в друго, 
че след един-два дни, някой минал оттам и видял, че е изсъхнала. 
Но тези Евангелия са писани от хора, а човешкото въображение 
няма граници - нищо чудно, в първия случай да има малко 
преувеличение. Освен това, Христос със сигурност е имал голяма 
магическа сила и може да е направил какъв ли не трик. 
Както и да е - стръкът трева който бях избрал за експеримента 
изсъхна. А дали можех да го съживя наново? Опитах. Оказа се, че 
корените още са живи и не беше трудно да ги накарам да засмучат 
сокове от почвата и да ги пренесат нагоре. Растението бързо се 
съживи, но не бях сигурен дали ще стане с естествено изсъхнало 
растение от по-дълго време. Щях да опитам по-късно ако не 
забравя. 
Веднъж, без да искам, съм седнал да медитирам в близост до 
един трън. Докато си придвижвах ръката, се убодох на тръна. 
Погледнах го и извиках ядосано: 
- Защо ме убоде? 
А трънът, пред очите ми се сгърчи сякаш се уплаши и се наклони 
на една страна за да се отдръпне от мен. 
Ядът ми мина мигновено. Бях изумен от случилото се. Това 
означаваше, че растенията имат доста силно съзнание „Дали този 



трън не е по-умен от някои хора...?“ - помислих си на шега. 
След тази случка, започнах да гледам на растенията с малко по- 
друго око. Аз и без това си ги обичах, но сега се превръщаха в 
съзнателна част от Природата. 
Пролетта измина докато си прелитах от дърво на дърво като се 
отблъсквах от едно, а после се придърпвах към друго по клоните 
му. 
В общи линии, след медитациите, се забавлявах с постигнатото 
до сега. Издигах се и гледах в гнездата на птиците, обикалях и 
изследвах гората - вече се чувствах съвсем като у дома си и лесно 
се ориентирах - нямаше как да се загубя, разговарях с животните 
ако срещнех някое... 
Удаде ми се възможност, да наблюдавам от върха на едно 
дърво, как лисица се чисти от бълхите. Захапа една суха клечка и 
тръгна да влиза в реката на заден ход много бавно. Бълхите бягаха 
от водата все по-нагоре... докато се събраха на муцуната на 
лисицата, а от там - на клечката. След това, лисицата пусна 
клечката, реката я отнесе, а лисицата излезе от водата чиста от 
бълхи. Не, от това разстояние, не видях самите бълхи, разбира се, 
но не беше трудно да си представя какво се случва с тях. 
Беше прохладна лятна утрин когато 'долетях' по дърветата до 
една от полянките си за медитация. Заех медитативната си поза в 
средата й, и започнах работа. Заредих се с енергия, позяпах малко 
храсталаците наоколо, после затворих очи и се слях с Природата. 
Седях си така и не мислих за нищо, докато се почувствах така, 
сякаш аз съм Природата. В смисъл, почувствах всичко като част от 
самия мен. 
Усетих, че наблизо има един средно голям камък. Понеже, 
камъкът също беше като част от мен, му 'наредих' да се дотъркаля 
по-близо и... той дойде. Това 'нареждане', стана по съвсем същия 
начин по който вие нареждате на ръката си да направи 
съответното движение което ви трябва. Искате да сгънете ръката 
си в лакътя или да я свиете в юмрук - тя го изпълнява! По същия 
начин дотъркалях камъка. 
Това беше ново откритие и трябваше да се упражнява. Посветих 
цялото си време на това. Има практики, с които хора могат да 
местят предмети със силата на мисълта - мисля, че такава 
практика се наричаше 'телекинеза', но това беше по-различно. 
Нямах нужда да гледам предмета и да го 'натискам' с поглед за да 
помръдне. Просто трябваше да се слея с него, да го почувствам 
като част от себе си и да го накарам да помръдне. 
'Просто трябваше' - много просто, а? За човек на моята възраст, 
понеже бях много млад, съзнанието ми още не е промито от 
съвременната 'цивилизация' и възприемам нещата по-лесно, с 
моята практика в медитациите, и с моята Любов към Природата, 
това е 'проста работа'. Всъщност, аз въобще не ги знаех тези 



възможности и не търсих нищо по време на медитациите си - 
всичко си идваше само като му дойде времето. 
Започнах усилени упражнения. Придвижвах камъни, листа и 
клони. Опитах също, да накарам и растенията да се движат. 
Получи се - можех да накарам дърво да движи клоните си така, 
сякаш движа собствените си ръце. 
След дълги упражнения, вече нямах никакви проблеми с 
придвижването в гората. За мен нямаше недостъпни зони - карах 
растенията да ми правят път навсякъде от където исках да мина. 
Гледах пред себе си и карах всички храсти и трънаци да се 
отдръпват встрани. 
Когато наближи време да събирам дърва и да се готвя за 
зимата, застанах пред пещерата си, слях се с гората, мислено 
намерих къде има сухи дърва, накарах ги да дойдат при мен и те 
допълзяха като змии. Когато около мен се събраха купчина дърва 
съчки и суха трева, гордо вдигнах глава с надменна усмивка и 
започнах да си ги внасям в пещерата. Не се събраха всичките, 
защото се бях поувлякъл, за това, каквото остана, го подредих 
отстрани до входа. 
Едновременно с това упражнение, се научих и да 'виждам' къде 
какво има, без да се налага да отивам до там. Като способност, ми 
беше полезно, но не беше забавно. Използвах го само, когато ми 
трябваше да търся нещо из гората, а ме мързеше или не знаех 
къде да го търся. В останалите случаи, предпочитах да се разходя 
и да изследвам гората по нормалния начин, ако това, растенията 
да ти правят път може да се нарече 'нормално'. 
Докато 'оглеждах' гората без да мърдам от мястото си, „Ужас!“ - 
ловците чиито кучета се чуваха отскоро, идваха право в моята 
посока. Трябваше да се измъкна някакси. „Да бягам?“ - за какво ми 
бяха всички тези упражнения като ще бягам от някакви си ловци?! 
Направих следващия си експеримент. „Дали ще мога да ги 
объркам?“ Опитах се да им внуша, че в тази посока няма да 
намерят дивеч и мисля, че се получи, защото се отклониха от пътя 
си. 
Животът ми протичаше по вече описания начин и не искам да ви 
отегчавам като се повтарям. Понякога, някой и друг стар елен 
идваше да ми даде месото си, въпреки, че вече не ми трябваше - 
само му взимах кожата, а месото го давах на хищниците; вълци 
идваха да ме викат когато са убили едър дивеч за да му взема 
кожата или ми носиха зайци със същата цел; храних се само със 
слънчева енергия; за жалост, вече всички пчели си събираха 
капещия мед и за мен не оставаше - нямаше с какво да си 
подслаждам чая през зимата; гъбарникът работеше добре и ме 
запасяваше с предостатъчно храна (зимата не излизах много до 
водопада и се храних с гъбите); къпех се по-често отколкото 
вероятно си мислите по начина който описах - на реката с пясък и 



т.н. 
Има ли смисъл да разказвам тези еднообразни събития?! 
Дойде есента, а след нея и зимата. Мечката пак не закъсня и 
побърза да се свие на мястото си зад купчината сухи клони. 
Пожелах си, тази зима да не трупа сняг пред вратата. 
Зимата дойде и заваля сняг. Този път, магията ми сработи 
навреме - точно пред вратата нямаше сняг и можех свободно да 
излизам по малка нужда или просто да взема въздух. Не си 
пожелавах да няма облаци за да мога да се храня, защото нямам 
право да се меся в климата и работата на Природата... исках да 
съм милостив със Силите, ако ги има за да са милостиви и те към 
мен - пожелавах си само най-необходимото, с изключение на 
опитите - тогава си пожелавах ненужни дреболии колкото да 
оттренирам техниката, но това 'необходимо', вече си го имах - 
някакси всичко ми се подреждаше само, дали аз го правих 
несъзнателно или имаше друга причина, не знам, така че, за 
пожелаване не остана много. 
Затворих се пак в пещерата си за да чакам да измине и тази 
зима и да се стопли времето. През това лято, бях натрупал 
допълнителни умения и, в ограничението на пещерата, се опитвах 
да ги практикувам и усъвършенствам. 
След като си поиграх с левитиране и местене на предмети 
(обзалагам се, че беше много по-приятно и забавно от 
телекинезата - сякаш всички предмети наоколо бяха мои крайници 
и можех да си ги движа както поискам), се заех да изследвам себе 
си. Така както изследвах растенията отвътре, регулирах 
вътрешните им процеси и ги разбирах кои са полезни и кои не, така 
изследвах и тялото си. 
Не намерих нищо страшно, но си запълвах времето като 
изчиствах разни бенки (като ги намерих вътрешно ми напомниха 
прахановата гъба - напълно безвредни и безобидни, но са се 
лепнали по мен...); намерих в горната част на бедрото си мастно 
топче и го разтопих; имаше някакви други неща които не ми 
създаваха проблеми, но ги сметнах за ненужни. По-късно разбрах, 
че се наричали 'гъбички', 'кисти' (кистите бяха малки и на безопасни 
места), и разни такива. След приключване на 'почистването', не 
усетих физически разликата, защото това бяха дреболии които си 
ги имат всички хора, но се чувствах по-чист и по-щастлив. 
Следващото което ми хрумна беше, да изследвам кожите и да 
разбера защо са толкова твърди, а от там - да разбера какво 
трябва да направя за да ги омекотя. 
Оказа се, че кожите са твърди защото частиците им са се 
слепнали. Напомняха ми спагети които при варенето, са се 
слепили и са станали като сноп, а после са изстинали... 
Захванах се с нелеката задача да 'разлепя' частиците. 
Представете си, сготвен ориз на фурна! Зърната на ориза, са се 



слепили едно с друго, а вашата задача е, да ги отделите едно по 
едно. Звучи трудно и отегчително, нали? Точно с това се заех да 
уплътнявам времето си през тази зима. 
Процедурата беше много бавна и трудоемка, но кожите 
придобиваха отличен вид - ставаха меки и гъвкави. 
Първо обработих мечата кожа което ми отне около седмица, а 
след това, подхванах дрехите и обувките си, ако могат така да се 
нарекат. 'Обувките' ги обработвах само на местата където се 
прегъват, а останалата част си я оставих твърда. 
В такива дейности мина тази зима. Радвах се, че имам някакво 
занимание и не ми беше много скучно - докато обработя тези 
кожи... По-лесно щеше да е, кожите да се получаваха меки още при 
началната обработка, но като нямах представа как се прави това... 
'готвих ориза, а после делях зърната'. 
 
 

8. 
Започна новата година. 
За мен, тя започваше с края на зимата. Не празнувах празниците 
защото, първо, календарът ми не беше особено точен и второ, 
нямаше с кого. И без това изпитвах голяма радост от постиженията 
си и си ги отпразнувах по своему - празниците нямаше да ми 
доставят никакво допълнително удоволствие. Най-много, да ме 
натъжат, че съм откъснат от света, за което всъщност не 
съжалявах. 
Мечката си се събуди и си отиде където там си ходеше. 
Въздухът още беше хладен, но слънцето грееше приятно. 
Както всяка година, обиколих и поздравих гората - растения и 
животни. 
Започнах възстановяването си от зимата с хранене при 
водопада и остри болки в стомаха. Понеже още беше хладно и 
мокро, ми ставаше студено когато седях неподвижно при 
медитациите и за това се упражнявах в 'прелитането', движението 
на нещата около мен, изследването на растенията отвътре, нищо, 
че нямаше какво да им гледам - вече ги бях виждал, но да не губя 
тренинг, откъслечни разговори с животните и т.н. 
Времето се стопли и стана годно за медитации. Поднових 
работата си... Когато дойдох в гората, се утешавах с това, че поне 
няма да ходя на училище, но ето, че пак ми се налагаше да уча 
нещо - това си беше едно мое си училище на което сам си налагах 
да ходя. Да, беше по-интересно от скучните уроци, но не и по- 
лесно. В крайна сметка разбрах, че без училище не може, пък под 
каквато и форма да е то. Нали сме деца - трябва да открием света, 
а възрастните са измислили училището за да ни улеснят в това. От 
къде в ежедневието можем да научим нещата които учим в 
училище?! Дори бушмените в Африка, които живеят в каменната 



ера, си имат техни си училища в които децата учат кои растения и 
животни стават за ядене, как се ловува, как да се защитават от 
хищниците и т.н. - учат се как да живеят в техните условия... 
Та, започна моята учебна година състояща се от медитации и 
откриване на нови възможности. 
Щом се настроих на вълна медитации на открито, те станаха по- 
дълбоки от колкото бяха в началото на сезона. 
Седя на полянката и медитирам. Тъмнина, хармония, Любов, 
неподвижност... Съзнанието ми премина в полусън - това са 
картинките които виждаме точно преди да заспим, и се чувствах 
някак олекнал и отнесен... 
ДУМ! Чух изведнъж в ушите си и сякаш нещо се откъсна от 
тялото ми и престанах да го чувствам. Стреснах се и: 
ДУМ! Още веднъж и се почувствах по съвсем същия начин както 
когато веднъж сестра ми ме събуди 'на шега' като заби рязко 
ноктите си в моите табани, а именно - чувство на вкочанясване и 
спиране на дъха. 
Трябваха ми няколко секунди за да изляза от паралитичното си 
състояние и да си поема дъх. 
„Какво стана?“ - си помислих аз. 
„Излезе от тялото си.“ - чух глас в главата си. 
Огледах се, пак птица - все някоя птичка стои кацнала на клон 
около мен и ме шпионира... Нямат ли си друга работа - да си 
търсят храна, примерно?! Но не им се сърдех. 
„И после какво стана?“ - я попитах аз. 
„Нищо - веднага се върна обратно.“ 
Ясно, „Излезе от тялото си.“, каза птицата. Това можеше да 
означава само, че аз не съм тялото си. Как бихте могли да 
излезете от една стая, примерно, ако вие сте самата стая?! 
Тялото ми явно беше някакво временно средство за постигането 
на определена цел. Нещо като автомобила - ползваме го, за да се 
придвижим. Влизаме в него, потегляме... като пристигнем, 
излизаме. 
В момента, явно тялото ми, ми трябваше и за това си стоя в 
него, но по някое време, или когато изпълни задачата си, или 
когато се повреди, аз ще го напусна защото вече няма да ми е 
необходимо - все едно да се отървем от колата си когато тя вече 
не ни трябва. Този момент, предполагам, е това което ние 
наричаме 'смърт'. 
В този случай, бях напуснал тялото си още когато си беше 
здраво и вероятно не беше изпълнило предназначението си. 
Беше страшничко, но реших да опитам да овладея това 
състояние на 'излизане от тялото'. Разсъждавах така: 
„Усещането когато сега се върнах, беше същото като това когато 
сестра ми ме събуди рязко. Следователно, сънят също е едно 
излизане от тялото, а щом всяка сутрин се събуждаме, значи 



връзката между тялото и... хм... мен или каквото е там (може би 
душата?) не се прекъсва.“ 
Това ми даде кураж, че ако изляза за по-дълго време, няма да 
умра и се амбицирах за работа върху това. 
Както става винаги в началото, първият успех е случаен и трябва 
време за да се налучка точната техника. 
Първо, понеже трябваше да се измъкна от тялото си, си мислих, 
че се налага да освободя душата си като се опитвам да я раздвижа 
със силата на мисълта. Седях неподвижно и 'движих' вътрешното 
си тяло като правих мислени движения с него. Представях си, как 
бягам, как се въртя на място, как буйствам като ритам с крака и 
размахвам ръце... 
Резултатът беше, че след такова 'раздвижване' за известно 
време, се отделяше някоя част от тялото ми - крак, ръка, рамо..., а 
аз се стрясках и я връщах или се чудех „Как ли се чувства сега 
физическия ми крак?“ и се връщах да проверя. Все си мислих, че 
така ще е в началото, докато превъзмогна този страх и успея да се 
измъкна целия. Интересното беше, че това частично отделяне, не 
ставаше по време на раздвижването, а през почивките. Примерно, 
раздвижвам усилено вътрешното си тяло, когато се изморя и се 
отпусна за почивка - тогава някой крайник сам си излиза, без да 
съм го 'молил'. 
После обаче, приложих моя изпитан метод за анализ на 
спонтанното постигане на нещо. 
„Седях си, медитирах си, заредих се с енергия, обзе ме 
познатото блаженство, унесох се, започнаха предшестващите съня 
картинки и 'ДУМ!'. Да, мисля, че това е решението - силно 
зареждане с енергия, неподвижност и нагласяне на съзнанието на 
правилната вълна.“ 
Опитах. Точно както беше и с левитацията, все си мислих за 
резултата и това ме спираше. След няколко опита, се сетих, че 
трябваше да мисля за състоянието на съзнанието си, а не за 
целта, а целта щеше сама да си дойде когато всичко е готово. 
Като провеждах всеки опит на различна полянка, защото знаех, 
че ще ми трябва много енергия и не исках да изтощавам 
растенията, се зареждах с енергия, после се опитвах да се отнеса 
в дрямка. И това не беше лесна задача. Трябваше да си измисля 
техники и за нея. 
Най-добра се оказа 'изследването'. Състоеше се, в мислено 
разглеждане на нещо. Представях си някой предмет и започвах да 
го разглеждам в ума си до най-малката подробност, но без да 
мисля - само гледах. Друг вариант е, да се 'гмурна' мислено в 
собственото си тяло и да го 'огледам отвътре' - разглеждах мозъка, 
органите си, как се движи кръвта... Дори да нямах способностите 
си, това което знам от обща култура за организма си, е достатъчно 
за да мога да си го представя как работи и да го 'разглеждам' 



мислено отвътре. Ефектът, беше същия като 'раздвижването' - 
отделяше се някоя и друга част и без да искам си я връщах 
обратно. 
Накрая, съчетах двата метода. Първо раздвижвах за да 
'разхлабя' вътрешното си тяло, а след това работих със 
съзнанието, като не пропусках предварително да се заредя добре с 
енергия. 
Друга техника която опитах в търсене на най-удобната за мен 
беше, да се отпусна, да отвлека мислите си от целта (излизането) 
като се настройвах така: „Какви глупости ми хрумват?! Това с 
излизането от тялото е невъзможно. Никой не може да го постигне. 
Просто бях задрямал и се стреснах, а птицата се е объркала...“ и 
т.н. и веднага след такива мисли, както съм отпуснат, и вече 
мислено съм се отказал от идеята, си представях, че рязко скачам 
на крака и заставам на два метра от мястото на което се намирах в 
момента. Това ставане, става само мислено - представях си, че 
скачам на крака, без да помръдвам тялото си. 
Другото което опитвах беше, когато си легна вечер за сън, да 
освободя ума си от всякакви мисли, за да се унеса по-лесно, но с 
една част на ума си, стоях нащрек, да не взема да заспя. 
Представете си, че сте много изморени, спи ви се 'две не виждате', 
сядате или лягате и се унасяте. Да, но очаквате важен телефонен 
разговор и телефонът всеки момент ще звънне. Вие, не искате да 
заспите и да пропуснете разговора, за това, стоите нащрек и 
внимавате да не заспите. Нещо такова опитвах и аз - да хвана 
момента на заспиването и да усетя как се отделям от тялото си. 
Спомних си уестърните по телевизията които обичах да гледам. 
Там винаги имаше по верандите на къщите някой 'дремещ' дядка 
на скърцащ люлеещ се стол. Дали дядката наистина дремеше? 
Дали люлеещият се стол, помагаше именно за излизане от тялото? 
Представях си, или, че съм на такъв стол и се люлея напред-назад, 
или, че съм легнал на дъното на лодка и морските вълни ме 
люлеят. 
Е, след много опити, успях да изляза целия, но всеки път това 
ставаше рязко и се стрясках тъй като съзнанието ми вече беше 
отнесено и не очаквах - ако мисля за това и го чакам, настройката 
на съзнанието ще се промени. 
Най-удачно ми се стори, да послушам древната мъдрост 
„Потърпи и ще свикнеш!“ Мислих, да упражнявам това, докато 
свикна с него и престана да се стряскам. 
Не ги броих, но първото задържане за по-дълго време, се случи 
след петдесетина изскачания. 
Видях тялото си отстрани, как седя на полянката в медитативна 
поза. Цветовете и звуците бяха много по-ясни и отчетливи от 
обикновено. „Сега съм без тяло, значи, ще мога да летя и без 
настройката за левитация.“, си помислих аз и отскочих. Издигнах се 



високо и огледах гората отгоре. Опитах да се придвижа - успях, 
това не беше моята левитация а друго летене. 
Като за първи успех, това ми се стори достатъчно и се върнах в 
тялото си като си помислих за него и опитах да го размърдам. 
„Истина ли беше това или сън?“ - се запитах аз. Не получих 
отговор, но понеже си спомнях всичко много ясно, а не като сън, 
прецених, че би трябвало да е истина. 
Отпразнувах събитието на приятна сенчеста полянка край 
реката съзерцавайки слънчевите зайчета във водата. Някой ще си 
каже „Ъ! Що за 'почерпка' е това?!“ Ами, съзерцаването на това, 
води до удоволствие. Някои биха казали, че замества секса, 
наркотиците или алкохола (в зависимост кой към какво е 
пристрастен), но е безкрайно много пъти по-полезно и от трите 
порока, разбира се, отгоре на това, храни на всички нива. 
Още една задача към натовареното ми ежедневие, но ме чакаха 
още много изненади и щеше да става още по-зле откъм 
натоварване и по-добре в усъвършенстването ми, а и без това 
упражнявах нещата усилено само докато ги усвоя, а после - като 
забавление колкото да си поддържам формата. 
Тъй като ми трябваше повече енергия за него, започвах 'учебния 
си ден' с излизане от тялото. В началото се скитах само из гората. 
Оказа се, че повечето животни ме виждат. 
По-късно, проверих на какво разстояние мога да се отдалеча от 
тялото си и отидох до града. Нямах никакви проблеми - можех 
спокойно да отида където си поискам, а после, да се върна за 
секунда. Обикалях града, забавлявах се с хората - те не ме 
виждаха, но и аз нищо не можех да им направя (ръката ми 
минаваше през тях ако се опитах да ги докосна) - само ги оглеждах 
и се забавлявах, че те не ме виждат. Возих се в колите им, 
разхождах се из парка където ме лаеха кучетата, а стопаните им се 
чудеха какво им става и т.н. 
На следващото излизане, отидох още по-далеч. Летях до 
самолети и гледах в тях през илюминаторите - хората вътре си 
пътуваха спокойно и никой и не подозираше, че отвън има някой 
който ги наблюдава. Даже влязох вътре през стената на самолета 
за да проверя какво е чувството да пътуваш със самолет. Не знам 
за моментите на излитане и кацане, но в полет е същото като да си 
седиш на креслото вкъщи. 
Друг път, обикалях света. Литнах до Айфеловата кула; качих се 
на върха на една от египетските пирамиди; пояздих Сфинкса; 
видях китайската стена и какво ли още не - скитах се навсякъде. 
По едно време, ми хрумна да напусна Земята. Отидох на Луната 
- нямаше нищо особено - само камънаци и американското знаме; 
до Марс, но не посмях да се отдалеча твърде много, а и не бях 
много сигурен дали всичко което виждам е плод на въображението 
ми, подобно на сън или е реално. За това, реших да използвам 



тази си нова способност, предимно за забавления. И без това 
способностите ми докато си бях в тялото ставаха все повече и ме 
задоволяваха напълно. 
С такива и други подобни занимания запълних половината си 
лято. 
По същия начин щеше да измине и другата половина, ако не се 
беше случило поредното 'чудо'. 
Една сутрин, медитирах на полянката с намерение да изляза от 
тялото си, но ме отнесе в друга насока. 
След зареждането с енергия започнах да настройвам 
съзнанието си, но нещо се отплеснах. Представих си, че седя на 
леглото в пещерата и тази представа се засилваше все повече до 
степен, сякаш наистина бях там. Усещах мекотата на мечата кожа 
под себе си, сякаш виждах обстановката... 
Изведнъж, за не повече от секунда, почувствах някакво 
притискане от всички страни и ми спря дъха. Когато това усещане 
престана, аз се чувствах по малко по-различен начин. Въздухът 
около мен беше станал по-хладен, миришеше различно и земята 
под мен не беше същата. 
Отворих очи: 
- Какво става? Как попаднах тук? - изкрещях аз, щом разбрах, че 
седя на леглото в пещерата си и продължих наум: 
„Много добре си спомням, че тази сутрин излязох от тук и отидох 
на полянката да медитирам. Да не би, от всичките тези щуротии да 
започнах да полудявам, или съм сънувал излизането си сутринта? 
Ако съм сънувал, защо не се събудих легнал, а седях в 
медитативна поза, и защо не съм сънен?“. 
С такива мисли вървях към същата полянка на която си 
спомням, че медитирах. 
Когато стигнах там, една птичка (все казвам 'една птичка', 
'някаква птичка' и др. подобни, защото не знам наименованията на 
повечето птици - знам гарга, синигер и някои други, но в гората 
живеят много видове птици) ме посрещна някакси... превъзбудено. 
„Къде изчезна?“ - ме попита тя. 
„Какво искаш да кажеш?“ - недоумявах аз. 
„Ами, както си седеше и изведнъж изчезна. Къде отиде?“ - 
обясни тя и повтори въпроса си. 
„Някакси се пренесох в пещерата където живея.“ - обясних й аз, 
макар че, нямаше нужда, но като я гледах колко е възбудена... 
И заразсъждавах отново: 
„Ясно си спомням, че медитирах на полянката, представях си 
толкова силно, че направо си беше изживяване, че съм в 
пещерата, почувствах се странно, а когато след това отворих очи, 
наистина бях в пещерата. Връщам се тук, а тази птичка ме 
посреща пърхайки възбудено и ме пита къде съм изчезнал. Това 
не може да е нищо друго освен телепортация. Боже Господи - 



казах си аз и си помислих, че като нищо ще стана религиозен - на 
какви чудесии още ще бъда подложен?“, но имаше още какво да 
науча. 
Поредното натоварване в програмата ми. Ставаше все по-зле и 
по-зле откъм материал за учене и упражнения. Точно както в 
обикновено училище - всяка година уроците ставаха по-дълги и по 
сложни... То си било нормално - даже самата Природа ми го 
показва, а ние децата, само недоволстваме, че възрастните ни 
тормозели като ни карат да ходим на училище... 
Оставих нещата които вече бях отработил добре на по-заден 
план и ги упражнявах съвсем кратко време, за да освободя време и 
енергия за новооткритите, а по-късно, си съставих програма като в 
училище - кой ден какво да упражнявам... 
Взех от пещерата една заешка и една еленова или сърнена 
кожа. Заешката я сложих в средата на една полянка, а еленовата 
на друга. Целта беше, когато седна на едната кожа, да си 
представям, че седя на другата и така да се прехвърля от едното 
място на другото. 
Разбира се, дълго време претърпявах неуспехи и дори ми 
идваха идеи да оставя това, но все си мислих „Веднъж успях 
спонтанно, видях, че е възможно. А и, такава способност не е за 
изпускане.“ и упорито продължавах. 
Неуспехът идваше от това, че на двете места се чувствах по 
един и същ начин и беше трудно да изживея наум нещо различно. 
За да променя това, на едната полянка, сложих под кожата едно 
камъче което да ми убива. Когато седях на камъчето, си 
представях, че съм на другата кожа, камъчето го няма и се 
чувствам добре, и обратно - когато седя където няма камъче, си 
представям, че го има и ми убива. 
След доста неуспешни опити, новата тактика сработи два-три 
пъти и пак имах 'криза' от неуспехи. 
Накрая, след много усилия и с помощта на убиващото ми 
камъче, овладях телепортацията от седнало положение между 
тези две места. 
Ами сега? Това беше практически недостатъчно. Трябваше ми, 
да мога да го правя от изправено положение и до места където 
няма постлани кожи и убиващи камъчета. 
Прибрах кожите в пещерата и започнах опити прав. Този път, не 
между полянките, а от едната полянка, в пещерата, а от пещерата - 
на другата полянка. 
Когато успях един-два пъти, което ми отне много време и усилия, 
започнах да сменям обстановката. Избирах си места из гората с 
различна обстановка. До водопада, където се чуваше шумът от 
падащата вода; до сметището ми, където понамирисваше лошо; до 
пчелина, където жужаха пчели и т.н. 
Правих по три и повече опита, докато успея да се телепортирам 



веднъж... чак загубих представа за времето и не забелязах кога си 
е отишло лятото. До късна есен, вече можех да се телепортирам 
до произволни места, дори и да изглеждат по приблизително 
еднакъв начин. Достатъчно беше, да съм бил там поне веднъж и 
да знам точно къде искам да се появя. 
Ако някой по-напреднал в медитациите реши да опита, да не го 
прави от легло на легло, защото по-късно разбрах, че някъде са 
намерили труп в пружините на матрака. Човекът е успял да се 
телепортира, но не се е появил на леглото, а вътре в него . След 
това, било защото не е знаел как го е направил и не е успял да се 
върне, било защото се е уплашил и се е размърдал, и пружините 
преминаващи през тялото му са разкъсали важни органи... той си е 
умрял там, и са го намерили, чак след като е замирисал и са 
отворили матрака за да видят какво става. 
Това, че не усетих кога са се сменили сезоните, не означава, че 
останах неподготвен за зимата. През почивките, разпръснах 
дървата които бях струпал край стената миналата година за да 
могат да изсъхнат ако са мокри, после си ги внесох вътре, а и 
накарах нови да 'допълзят', също и суха трева и дребни съчки 
които ми трябваха за разпалване на огъня, а по време на 
левитациите, си събирах и праханова гъба каквато имаше на много 
места по дърветата. Понеже сухите клони в околността бяха 
намалели, аз си пожелах, другата година да има повече и забравих 
като си казах „Ако не стане, ще направя трика на змията.“, а ако 
трикът на змията не сработеше, тогава... щях да измисля нещо. 
Една вечер си седях на леглото в пещерата и чаках да ми се 
приспи за да си легна. Навън се смрачаваше и през пролуката над 
вратата която бях оставил за прозорец влизаше все по-слаба 
светлина. Мина време (може би, няколко часа), а още си беше 
светло. „Няма ли да има нощ през това денонощие?“ си казах на ум 
и погледнах към прозореца. Изненадааа - беше съвсем черен мрак 
навън. Не беше новолуние, но Луната беше съвсем малка. А вътре 
светлееше. Погледнах огнището - нямаше жар защото не бях 
палил огън. 
Кривнах глава като учудено куче и си легнах. 
На сутринта, отидох до реката да се освежа след съня. Плисвам 
си аз вода с шепи на лицето и виждам отражението си във водата. 
Отскочих назад и кръвта се отдръпна от лицето ми. Когато се 
успокоих, се промъкнах крадешком към водата за да погледна пак 
(нещо като животно което за пръв път вижда отражението си във 
водата). Пак бях изненадан. На третия път, се задържах за по- 
дълго. В лице, пак си бях мухльо, косата ми си беше със същия 
цвят и дължина както беше и миналата сутрин. Разликата беше в 
това, че над главата ми грееше златист ореол. 
- Боже милостиви! - промърморих аз още по-убеден от преди, че 
ще стана религиозен - това пък от къде се взе? 



Явно, начинът ми на хранене (със слънчева енергия) и 
усиленото зареждане с енергия от растенията заради излизането 
от тялото и телепортацията, бяха раздвижили така енергията в 
тялото ми, че се е получил този фотоефект. 
Веднага се разфантазирах: „Може би, преди време, е имало 
някаква група хора в гората които са практикували същите неща и 
са имали ореоли. Понякога, са ходили по селата за да помагат на 
хората и, или те са казвали, или селяните така са си мислили, че 
са Божии служители и са изпратени от Бог да помагат на хората и 
да ги лекуват.“ Представих си, как двама човека рисуват икони и 
единия пита как да нарисува ангелите. Другият му казва „Ами, нали 
летят - сигурно имат крила. Нарисувай им крила!“ И, ето ги, 
Божиите слуги наречени 'ангели', с ореоли над главите и с крила... 
Е, сега вече и аз бяг 'ангел'. 
Дойде и моята съквартирантка както си правеше всяка година. 
Тя беше първата с която разговарях за този ореол, но няма нищо 
интересно за разказване от разговора ни - просто не й обясних 
нищо. 
Като медитирах пред пещерата, направих магията за 
изгонването на снега от вратата и се затворихме с мечката за 
своеобразното си зимуване - тя си спеше, а аз се занимавах с 
моите си шантавизми (нова дума). Как бихте се чувствали 
затворени за цяла зима в пещера с една мечка? Първо, пещерата 
се отваряше и при необходимост, бих могъл да избягам, второ, за 
щастие, мечката беше вегетарианка и трето, можех да говоря с нея 
и да я успокоя ако се разбеснее. Така че, нямах проблеми и бях 
спокоен в това отношение. 
Тази зима, беше много по-забавна от предишните. Гледах 
картинките които ми 'показваше' скалата пред мен; скитах се извън 
тялото си, което в тези условия се оказа по-трудно за постигане, 
понеже нямах толкова много енергия; телепортирах се от 
вътрешността на пещерата до вратата и обратно (разстоянието е 
малко, но достатъчно за упражнението, а и нямаше особено 
значение) като много внимавах да не взема да се появя на гърба 
на мечката и, правех малко физически упражнения колкото да не 
се схвана от залежаване. а и за сгряване, въпреки че, и без да 
паля огън в пещерата си беше топло заради натрупалия отвън 
сняг, а през вратата не духаше, защото мястото си беше на завет. 
 
 

9. 
През тази зима, не само се забавлявах. Тези дрехи ми бяха 
умалели, въпреки че, при направата им, ги оставих малко по- 
големи и, имах остра нужда от нови. 
Благодарение на вълците, имах достатъчно кожи които още не 
бях омекотил за да мога да ги режа по-лесно и започнах работа. 



Напалих огъня за да не ми е студено, съблякох дрехите от гърба 
си за да им взема кройката и взех 'молива' под формата на клечка 
с овъглен връх. 
Вече ми беше приблизително ясно къде са ми грешките при 
предишното скрояване и се стараех да ги коригирам. След 
нарязването, се заех да омекотя кожата за да ушия по-лесно 
дрехите. 
Пробих дупки доста начесто с ножа близо до ръбовете и 
прекарах през тях вече омекотените от мен връзки за да имитирам 
някакъв шев. 
Заради корекциите в кройката и предварително омекотените 
кожа и връзки, дрехите станаха видимо по-добри от предишните и 
бях доста доволен от работата си. Така и така бях започнал, сетих 
се, че мечата кожа вече ми е поукъсяла и я снадих с една еленова 
или сърнена за да не ми стърчат краката отвън. 
Свърши се и с тази зима. Чаках да излезе мечката - това ми 
беше сигналът кога да изляза и аз. Дойде и това време - мечката 
се събуди и й отворих й вратата да излезе. Как ли усещаше кога е 
ден, че да се събуди през деня, а не през нощта?! След нея 
излязох и аз. Грееше хубаво пролетно слънце и аз му се 
наслаждавах в новите си дрехи. 
Разходих се наоколо и поздравих гората. Като се поразтъпках 
разбрах, че скоро ще имам нужда от нови ботуши. Отбелязах си 
наум, да оставя една кожа твърда за тази цел, а после щях да я 
омекотя само на необходимите места. 
Като за начало, докато изсъхне гората от разтопения сняг, само 
се упражнявах в постигнатото без да медитирам. 
Преди да започна обаче, трябваше да възстановя 'летния си 
начин на хранене'. Видях във водата, че моята гордост, 
блестящият ми ореол, беше поизбледнял и имаше нужда от 
подсилване. Известно време седях край водопада и се хранех със 
енергията на Слънцето докато гледам движещата се вода 
немислещ за нищо и с отпуснати лицеви мускули. Мина ми 
спонтанната мисъл, че в този момент, изражението ми е по-тъпо от 
всякога. 
Когато ореолът ми отново светна с пълната си сила, се заех с 
упражненията. Левитирах, телепортирах се, гледах растенията, а и 
други неща в дълбочина, търкалях камъни и клони и разговарях с 
животни и насекоми. Също ми хрумна, да се опитам да се 
телепортирам като пренеса със себе си предмет. Нямаше никакъв 
проблем. Първо опитах с камъни и клони, а после и с животни - 
телепортирах се като бях прегърнал заек или сърничка. И двамата 
пристигнахме на другото място невредими. Доста ме беше страх, 
да не взема да се появя от другата страна със заешки уши или 
сърнени копита - да сме се слели с животното (идея от филма 
'Мухата'), но ми се размина. Чудех се, какво точно става. Как така 



се пренасям? Какво се случва с тялото ми? Но нямаше как да 
получа отговор на тези въпроси и се задоволих с „Просто става и 
щом става, ще си го ползвам!“. 
Настъпи и учебният сезон - така наричах времето през което 
медитирах и откривах нови способности. Какво ли ме чакаше тази 
година? 
Започнах медитациите си. Вървяха добре - зареждане с енергия, 
вътрешна хармония, Любов, сливане с Природата... Но нищо ново 
не се случваше. 
Изминаха две седмици в медитации и очакване на нови 
способности, но точно очакването ми се струва, че ги 'гонеше' и те 
не се проявяваха. Междувременно си упражнявах вече 
постигнатото и се грижих за себе си - храна (енергийна - от 
водопада), баня и всичко останало. 
„Ами ако взема нещата в свои ръце? - си казах аз - Вече мога 
достатъчно много, за да имам възможност да разширя 
способностите си и сам, без да чакам на случайността.“ И започнах 
да търся идеи как да приложа вече наученото за неща които сам 
съм измислил. 
Запитах се: „Така както мога да движа предмети по земята и 
клоните на растенията, не бих ли могъл да раздвижа и самата 
земя?“. 
Добра идея. Веднага започнах работа по нея. 
Заех медитативната си поза, направих встъпителните си техники 
за зареждане с енергия и за хармонизиране с Природата, после, се 
слях със земята. Полянката на която седях стана част от мен. Така 
както можем да си движим мускулите, така се опитах да раздвижа и 
почвата. Отпуснах се, почувствах земята, а после, я накарах да се 
издигне. Всичко това стана докато медитирах със затворени очи, 
защото беше нещо ново и ми трябваше по-голяма концентрация. 
Когато отворих очи, пред мен имаше съвсем малка могилка - точно 
толкова голяма колкото си я представях. Опитът беше успешен от 
самото начало, тъй като предварително бях усвоил сливането с 
Природата и преместването на предметите. Беше абсолютно 
същото - така както местя камък като се сливам с него и го усещам 
като част от себе си, по същия начин успях да раздвижа и земята. 
Като казвам 'сливам се', не става въпрос за физическо сливане. 
Аз и камъкът си оставаме отделни едно от друго тела, но се 
сливаме ментално... по-скоро е чувство и е малко трудно да се 
обясни с думи. Вече обясних, че така се сливам с Природата, 
сякаш цялата става като мое тяло и мога да я управлявам със 
собствения си ум. 
Сега, щом успях с тази техника, трябва да я усъвършенствам и 
отработя. За това, тръгнах на разходка из гората и започнах да я 
променям по свой вкус според пейзажа и както си го представям да 
изглежда по-добре. 



Примерно, ако някъде има могилка и ми се стореше, че е грозна 
и не й е там мястото, сядах пред нея, медитирах, раздвижвах я, а 
като си отворех очите, нея вече я нямаше - беше се слегнала и 
изравнила с терена. И обратно - ако някъде срещнех голяма и 
равна поляна, а ми се стореше, че ще изглежда по-добре ако има 
някакво възвишение по нея, медитирах там и го правих. 
Оказа се, че земята е доста пластична. Всичко което променя, си 
оставаше така без да правя допълнителни усилия за да го задържа 
в новото положение. 
Намерих и друго приложение. Вече можех да заравям/погребвам 
много лесно. Слагах някъде това което исках да заровя, 
медитирах, правих така, че земята под него да се раздвижи докато 
се превърне в подобие на плаващи пясъци и го погълне, а след 
това възвръщах естественото й състояние. 
„Еееее! Това вече е абсурд.“ - ще кажете вие. Отстрани 
погледнато е абсурдно, но ако можехте да проникнете в 
съзнанието ми и да видите нещата отвътре, щяхте да възкликнете 
„Толкова ли е просто?!“ 
Представете си, че някой ви каже, че има животни които нямат 
крака и пак могат да се придвижват! Вие казвате „Абсурд - това е 
невъзможно!“ После обаче, виждате змия и сте много учудени как 
се движи, но ви минава през ум „Бедното животно, как ли се мъчи 
да се влачи така по корем...“ Ако можехте да влезете в съзнанието 
на змията, щяхте да видите, че на нея въобще не й е трудно и дори 
се чувства по-добре от вас. А ако можеше някой да ви превърне 
поне за една минута в змия, после щяхте да съжалявате, че 
човекът е сътворен с крака а не се придвижва като змиите. А в 
началото ви се струваше абсурдно, нещо да се придвижва без 
крака. 
Тук положението е същото. Струва ви се невъзможно, защото 
сте страничен наблюдател, но погледнато отблизо е елементарен 
процес. 
Следващата ми идея беше, да накарам водата да се движи. 
Също се оказа не особено трудна задача. Само дето, не можах да 
я накарам да се издигне във въздуха. Всъщност, издигането й 
ставаше под формата на вълни, но да направя така, че от водоема 
да се издигне воден стълб и да се влее някъде, не успях. 
Започнах упражненията като напълних един от глинените си 
съдове с вода, поставих го пред мен и в медитация се слях с 
водата и започнах да си правя вълнички като ги усилвах докато 
започнат да се разплискват от съда. После, правих вълни в реката 
и придвижвах водата по земята до друго място и пак я връщах в 
реката, а докато правих тези упражнения, също и се храних, 
защото Слънцето блестеше във водата която движех. Мина ми 
през ум идеята, да направя малък водоем близо до пещерата за да 
мога през зимата, да стоя вътре на топло, а през отворената врата 



да движа водата във водоема и да се храня от отблясъците в нея. 
По-късно щях да поработя върху това. 
Дойде ми велика идея. Да си направя вана. За целта, накарах 
земята да образува вдлъбнатина близо до реката по същия начин, 
както вие можете да си глътнете корема за да се вдлъбне, само 
дето, земята не се изправяше пак сама, а си стоеше както я оставя. 
След това, накарах част от водата в реката да напусне коритото 
си и да се влее във вдлъбнатината. После придвижих известно 
количество пясък до моята вана за да ми служи за сапун и 
започнах усилено да раздвижвам водата за да се стопли както ние 
се сгряваме при студено време като се движим енергично. 
Накрая, трябваше да изчакам малко за да се утаи мътилката 
която се беше получила, но като цяло стана добре. Съблякох се и 
влязох с голямо удоволствие в топлата вода. От толкова време не 
се бях къпал с топла вода, че не ми се искаше да излизам. Не 
смеех много да се движа, защото водата се размътваше, но се 
търках с пясък и се киснах доста време. 
Когато се насладих на банята си, върнах водата обратно в 
реката и изправих вдлъбнатината в земята. Въобще не личеше, че 
там е имало нещо. Започнах редовно да използвам този метод за 
къпане по разбираеми причини - водата в реката беше студена, а и 
е по-удобно във вана, отколкото под водопада, само дето слагах 
пясък и по дъното на ваната за да се размътва по-малко. 
След като се позабавлявах с новите си способности и направих 
сумати дребни пакости из гората, ми дойде нова идея, не по-малко 
интересна от предишните. 
„До сега се занимавах само с макроси (ако думата беше точната, 
но имах предвид големите неща) а какво ще стане, ако погледна 
нещата в дълбочина и поразмърдам вътрешните им частици?“ 
Вече го бях правил, когато омекотявах кожите и раздвижвах 
соковете в растенията, но сега си мислих за други неща и не се 
сетих за това. 
Ами, просто трябваше да опитам. 
Като за начало, взех една суха клечка, сложих я пред себе си и, 
в медитация се слях с нея. Видях вътрешността й, изсъхналите 
влакна и разни други частици. „Какво ли ще стане, ако ги 
раздвижа?“ - зачудих се аз за пореден път. 
Раздвижих ги - нищо не стана. Раздвижих ги по-бързо и докоснах 
клечката - беше топла. 
„Ахааа, ето идея - от триенето на частиците, клечката се 
загрява... скоро може и да не ми трябва кибрит.“ 
Продължих да раздвижвам частиците все по-бързо и по-бързо 
докато накрая клечката запуши и... пламна едновременно от всички 
страни. 
„Аз съм велик!“ - зарадвах се аз от новото си постижение. 
Това беше доста важно нещо - да мога да си паля огън, за това, 



се съсредоточих върху тази техника и започнах усилени 
упражнения. 
За съжаление, нямах хартия, за това започнах опитите си със 
суха трева. Палеше се доста по-лесно от клечката и тренирах 
доста време с нея. Щом изгорих в камината си цяла купа сено 
последователно на малки купчинки, се усъвършенствах толкова, че 
ми трябваше само да погледна тревата за една-две секунди и тя 
пламваше. 
Продължих упражненията си с тънки съчки. Когато стигнах до 
същото ниво на съвършенство, а това стана за около седмица, 
преминах на по-дебели клонки. Въпреки, че техниката беше 
същата, клоните се палеха по-бавно заради дебелината им. Гледах 
да раздвижвам само частиците които са най-близо до 
повърхността, а тези в сърцевината не ги закачах. Когато клонката 
се запалеше отвън, огънят запалваше и вътрешната част. 
Не сметнах за необходимо да преминавам към още по-дебели 
дърва защото едва ли щеше да ми се наложи някога да паля огън 
само с дебели дърва, а ако ми се наложи, просто щеше да отнеме 
малко повече време. 
Не посмях да се занимавам с това навън за да не запаля гората. 
Щях да залея пожара с вода от реката като я накарам да излезе от 
коритото си, но защо да си създавам проблеми - ами ако изтърва 
пожара...? Огнището в пещерата беше напълно достатъчно за 
целта. 
Когато се нарадвах и на тази си осъществена идея и нямаше 
какво да правя, се замислих, какво още не мога да контролирам. 
Бях усвоил храненето от Слънцето; зареждането с енергия; бях 
подчинил растенията, животните, земята, водата и огъня. 
„Ами да! - сетих се аз - Още не мога да контролирам въздуха. 
Добре би било, да мога да правя вятър или да го спра когато ми 
харесва.“ Не знаех за какво ли можеше да ми се наложи да го 
правя, но нямаше само практическо значение, а беше упражнение 
за усъвършенстване. 
Задачата се оказа по-трудна отколкото очаквах. В досегашната 
си практика, се сливах с материалното обкръжение и тъй като и 
тялото ми е материално, беше по-лесно за съзнанието ми да се 
слее с околността. Но сега, ако използвах същата техника, 
трябваше да се слея с нещо нематериално и невидимо - по-трудно 
за различаване от околната среда. 
Медитирах, като вниманието ми беше насочено нагоре, а не към 
съществуващите на земята неща. Целта беше, да се слея с нищото 
и да стана част от него. 
След известно време напрегната медитация и опити да се 
настроя по правилния начин, тъкмо започна да ми се струва, че 
съм се захванал с предварително обречена кауза, когато 
решението ме тресна като мълния. 



„Как не се сетих по-рано?! За какво ми е да се сливам с нищото? 
Въздухът да не е 'нищо'? Нали и той се състои от разни там 
химически елементи като азот, въглерод, кислород и не знам си 
още какво?! Трябва само, да го възприема като нещо 
съществуващо и материално и да го използвам.“ 
Тази на пръв поглед дреболия, се оказа от решаващо значение. 
Сега гледах на въздуха не като на нищо, а като на материална 
структура с която мога да се слея. 
Вниманието ми по време на медитациите, пак беше насочено 
нагоре, но не към нищото, а към въздуха!!! 
Разбира се, не гледах отделните химически елементи - те само 
означаваха, че въздухът се състои от нещо, а го гледах като цяло - 
така както гледах камък, а не кристалната му решетка или дърво, а 
не клетките и жилките му. 
Трябваха ми няколко дни по три-четири часа на ден медитации, 
за да усвоя сливането със въздуха. Тогава започнах опитите си да 
го раздвижвам. Като за начало, възпроизвеждах само лек полъх, 
дори не бях много сигурен, дали аз съм го причинил или е 
подухнало случайно. 
С течение на времето и упорита работа усвоих и това умение. 
После се упражнявах като разклащах с вятър клоните на 
дърветата; правих си вихрушки и малки торнада които бързо 
затихвах от страх да не ги изтърва и да не направят някоя поразия; 
правих вълнички с вятър по повърхността на водата в реката; 
вдигах прах където имаше прашни места, въпреки, че ме 
напрашаваше и мен и ме караше да кашлям, и каквото още ми 
хрумнеше. 
Моята учебна година беше към края си. И тя не беше изминала 
напразно - бях доразвил способностите си като им намерих и други 
полезни приложения. 
Започна да се застудява и вече трябваше да карам дървата да 
'допълзят' при мен. Не беше трудно - дърва намирах само с мисъл, 
без да помръдвам от мястото си, а тях ги имаше, защото на мен ми 
се искаше да ги има. Другото беше елементарно - да ги накарам 
сами да дойдат при мен. Също така, суха трева и съчки. 
Спомних си идеята си за хранене през зимата. Недалеч от 
пещерата, точно пред вратата, като внимавах мястото да се падне 
на припек, направих вдлъбнатина в земята и я свързах с канал (по- 
точно 'канавка') с реката за да мога да я пълня с вода (ако реката 
не замръзне през зимата). 
Мечката дойде навреме и си легна на своето си място. 
Вече споменах, че имам нужда от нови обувки и затова си бях 
заделил кожи специално за тази цел. За жалост, този път нямах от 
глиган и щеше да ми се наложи да правя всичко от еленови кожи. 
Заваля и снегът. Не трупаше пред вратата, защото така го бях 
проектирал, но и да трупаше, вече нямаше значение. Или щях да 



накарам снега да се измести сам, или щях да го карам да се движи 
докато се разтопи, а после да отведа водата нанякъде. Точно тази 
тактика използвах за да пълня моят импровизиран шадраван от 
който се хранех. 
През тази зима отново се занимавах с упражнения и забавления 
като телепортация, левитация, излизане от тялото, гледане на 
'разказите на скалата' (така нарекох за себе си картинките които ми 
показваше скалата пред мен), палех си огъня без помощта на 
кибрита, раздвижвах предмети и т.н. 
Освен това, си направих цървули и ботуши и положих усилия да 
омекотя кожата им на нужните места. Също се позанимавах и с 
косата си - беше станала прекалено дълга и се чудех какво да я 
правя. Мислех, да я отрежа с ножа, но после реших да се 
позабавлявам и да я сплета на плитка. Стана дебела плитка която 
можех да увия около врата си, но ми беше забавно да си я нося 
така и я оставих. Брадата ми също беше започнала да расте, но 
нямаше как да я обръсна и си я оставих и нея. 
 
 

10. 
Още една зима остана зад гърба ми, а поредната пролет беше 
пред мен. Имаше буря. Опитах се да я спра - не успях и я оставих 
да се радва на победата си над мен. Най-вероятно, пак не 
направих нещо по правилния начин. Бях доста объркан. Чувствах 
се като човек когото бият с моряшки бой (биячите се подреждат в 
кръг, пускат жертвата в средата и си я подават един на друг с 
юмручни удари). Опитвах се да контролирам вятъра и дъжда, а 
може би, трябваше с вятър да разгоня облаците... По-късно щях да 
се упражнявам и върху това - едва ли тази буря щеше да е 
последната в живота ми. 
Сякаш усетила момента, мечката се събуди щом бурята спря и 
напусна бърлогата ни. 
Аз на свой ред, също излязох да поразтъпча новите си ботуши. 
Обиколих наоколо познатите места и полянки и поздравих гората с 
пукването на пролетта. 
Тази зима, ореолът ми не беше помръкнал, защото не бях 
променил начинът си на хранене. 
Започнах заниманията си на открито. Имах много материал за 
усъвършенстване, но и достатъчно време. За съжаление, нямах 
щастието да се разкрият нови способности пред мен. Изглежда, 
това беше капацитетът на мозъка ми и нямаше какво повече да се 
усъвършенства. Сега оставаше да доразвия до пълно 
съвършенство вече овладените способности. 
Търсих им най-различни приложения. Обикалях гората и се 
оглеждах какво бих могъл да направя. 
Лекувах ранени животни. Открих, че мога да заздравя счупена 



кост като накарам калциевите частици да се свържат помежду си; 
заздравявах рани като карах клетките да се делят по-бързо; 
изсушавах треви и мъхове и правих всичко каквото ми хрумне. 
Оказа се, че клетките, тъканите и органите също имат собствено 
съзнание. Дори се научих да 'разговарям' с имунната система, а аз 
си мислих, че няма какво повече да науча... 
Една вечер, докато си попълвах календара: 
„Хей! Днес би трябвало да е рожденият ми ден.“ - до сега не го 
бях празнувал, защото нямаше да е нищо по-различно от 
обикновен ден, но тази година ставах на осемнайсет. 
„По закон, вече съм пълнолетен. Трябва да направя нещо за да 
се преструвам по-добре на възрастен - пък било то и само пред 
себе си.“ 
Реших да пуша. Само дето имаше един проблем - не исках да 
замърсявам организма си и да губя хармония с Природата, или да 
ми изчезне ореолът. 
Преди да заспя, си направих и равносметка с какви постижения 
навлизам в пълнолетието. 
Бях придобил или по-точно ми бяха дадени много способности. 
Можех да разговарям с животните; да въздействам на околната 
среда като се сливам с нея и я управлявам с ума си; да левитирам 
и да се телепортирам; овладях стихиите; да се храня от Слънцето; 
сдобих се с ореол и какво ли още не. Бях се превърнал в бог на 
гората! 
„Я чакай! - помислих си аз - като малък, покрай книгите си, все 
мечтаех да съм на необитаем остров и да съм магьосник, и ето - 
всичко се изпълни. Не съм на остров, но съм сам и се грижа сам за 
себе си, а и с това което вече мога, на практика съм и магьосник - 
винаги съм искал да мога да се телепортирам. Това означава, че 
още тогава съм имал някаква дарба и номерът ми със желанията е 
сработил спонтанно. Или, си работи при всички хора и няма нужда 
от специална дарба за да се овладее.“ С такива мисли и 
задоволство, че съм всесилния господар на гората заспах 
блажено. 
На сутринта, тръгнах да търся подходящо растение за пушене - 
такова което не съдържа вредни или наркотични вещества. 
Изследвах всичко което видя. Отне ми няколко дни и се сдобих с 
леко главоболие от напрежението, докато открия някакъв си бурен. 
За начало, накъсах малко листа и ги сложих на припек да 
изсъхнат. Можех да ги изсуша на място, но така щях да изсуша и 
цялото растение, а аз исках да го запазя. 
Докато съхнеше буренът, си направих глинена лула с мундщук 
от дива лоза. Натроших изсъхналите листа на дребни парченца и 
ги натъпках в лулата. После, добре, че виждах чашката й, запалих 
тревата като триех частиците й и едновременно дърпах с уста през 
мундщука за да се разпали. 



Не се закашлях. Нямаше никакво дразнене. Усетих мека и 
приятна топлина в дробовете си и се почувствах по-бодър. 
Продължих да пуша по една лула на ден от този бурен още 
няколко дни, а после спрях за една седмица за да проверя дали 
съм се пристрастил и дали ще изпитам нужда от пушенето. 
Не усетих никакво неудобство и сметнах, че е напълно 
безвреден, както всъщност показаха и изследванията ми. 
Следващото ми занимание беше. да си направя малка 
плантация от този бурен. Първо, го подхраних за да порасне по- 
бързо и да даде семе. После, почистих една полянка като накарах 
тревата на нея да изсъхне и посях семената на моя бурен като ги 
пръснах и ги накарах да се заровят сами. 
Напръсках с малко вода и започнах подхранване и управление 
на процесите така, че буренът да порасне много бързо и много 
едър. Не го сушах на място за да запазя растенията - само обирах 
листата и ги слагах да съхнат на припек, а буренът си оставаше на 
място и го подхранвах за да поникнат нови листа... 
Така се запасих с много материал за лулата и имах за доста 
време. Открих, че прояснява ума ми и мога да мисля по-бързо и по- 
логично. 
Продължих и с експериментите. Направих следния опит: Взех 
един камък, сложих го на земята пред мен и така както движих 
земята, по същия начин накарах и камъка да промени формата си. 
Получи се нещо подобно на каменна купа. По този начин, си 
направих малко каменни съдове 'за спорта', защото не ми трябваха 
- та аз не ядях... Станаха тежки и неудобни за ползване, но бях 
доволен от това, как успях да ги направя с помощта на 
способностите си. 
Ловците пак плъзнаха, но не беше трудно да ги отклоня от моята 
посока. 
Веднъж, една птичка долетя при мен и ми каза, че друга си е 
счупила крилото. Отидох на мястото, беше някакъв гълъб, който се 
въртеше в кръг на земята с едно разперено крило. Взех го в ръце и 
го прегледах като изследвах крилото му в дълбочина. Беше 
счупено. Първо го наместих с ръка за да се срещнат двата края на 
счупената кост, а после ускорих нормалното заздравяване като 
накарах частиците на костта да се слепят. 
Докато се доразвивах по този начин открих, че всичко се състои 
в състоянието на съзнанието и започнах усилени тренировки в 
усвояване на бързото преминаване на съзнанието ми от едно 
състояние в друго или съчетаване на две състояния 
едновременно. Примерно, опитвах се, да раздвижа клоните на 
дърво, а една секунда по-късно, вече да съм се телепортирал. За 
раздвижването на клоните, трябва да се слея с дървото - това е 
едно състояние на съзнанието, а за да се телепортирам, трябва да 
изживея чувството, че съм на другото място - съвсем различно 



състояние на съзнанието и целта беше, бързо да превключвам 
между тях. Или, едновременно да левитирам и да раздвижвам 
въздуха - за левитация ми трябва едно състояние на съзнанието, а 
за правенето на вятър, друго и трябва да ги съчетая 
едновременно. 
Упражнявах се постоянно и с всичко което правя. Много добре 
оттренирах всички положения. Трябваха ми две-три секунди за да 
накарам суха трева и съчки да допълзят, да се скупчат в камината 
и да ги запаля. 
Вече имах повече време за запълване и трябваше да го 
уплътня. Прецених, че ще е добре да се пораздвижа малко и за 
това се захванах да потренирам нещо като бойно изкуство. Всичко 
си измислях сам - представях си противник, как ме напада, как се 
отбранявам и как отговаря той на моите движения. А когато някое 
движение не ми беше удобно или недостатъчно бързо значи не го 
правя както трябва и измислях друг способ. Примерно: „Ако ударя с 
юмрук, а онзи се дръпне и не го уцеля, сигурно ще се окажа с гръб 
към него или ще си ударя ръката в нещо което има до него... значи, 
ще е по-добре да удрям насрещно с основата на дланта си. Ами 
ако пръстите ми се закачат някъде и се счупят те или китката ми? 
Значи трябва да ги свия... Ако ритна странично и онзи си сложи 
крака, ще се ритна сам в неговия крак и ще ме заболи много. По- 
добре да ритам насреща - като кон...“ и т.н. 
През зимните дни се забавлявах като излизах от тялото си и се 
скитах където ми хрумне. На Юпитер открих някаква форма на 
живот. Приличаха на тревопасните динозаври - с големи тела, 
дълги шии и малки глави, но вратовете им бяха по-къси и имаха 
само едно око. Стори ми се, че се хранят с камъни, но може и само 
да са изглеждали като камъни, а да е било нещо друго. Нашите 
учени твърдят, че за да се зароди каквато и да било форма на 
живот е задължително да има вода и кислородна атмосфера - ето, 
че не е вярно! 
Ходих също и на Меркурий. Там имаше някакви извънземни 
които разработваха мини за добив на олово. За тяхната 
технология, оловото е често използван и скъп метал... 
Но никак не бях сигурен дали видяното в това състояние 
отговаря на реалността или е игра на въображението ми. 
В такива занимания изминаха следващите години през които на 
няколко пъти си ших дрехи; продължавах да се храня от Слънцето 
и зиме и лете и, усвоих напълно трика на змията и номера с 
желанията. Също така, косата ми стана прекалено дълга и се 
наложи да я отрежа наполовина с ножа, а и брадата не беше 
малка. Имах и нова шапка която беше от мека кожа и правеше 
главата ми да изглежда безформена и смешна. Често спирах да 
пуша за известно време, за да изследвам дробовете си (за щастие, 
нямаше никакво замърсяване по тях) и да проверя дали ще 



изпитам нужда да пуша, в смисъл, дали съм се пристрастил - не се 
чувствах дискомфортно без лулата си. Това ме зарадва, защото 
можех да се отдам на това удоволствие без каквито и да е 
последствия. 
Веднъж, тъкмо когато си мислих, че ми се иска да срещна хора, 
чух лая на ловните кучета и изстрелите на ловците. Идваха право 
към мен, но този път не ги отклоних, а сканирах гората, разбрах 
къде се намират и се телепортирах в близост до тях. 
Кучетата им ме усетиха и ме залаяха, но аз бързо ги успокоих. 
- Защо спряха да лаят? - чух да казва някой. 
Излязох на открито и поздравих ловците с „Добър ден.“ 
Видът ми ги развесели и шокира едновременно. Един от тях, се 
приближи към мен с усмивка, протегна ми ръка и отвърна на 
поздрава: 
- Добър ден. - каза той и си стиснахме ръцете - Тук ли живеят 
ангелите? 
- Засега съм само аз, но да - тук живея. - отговорих му аз. 
- Къде е това 'тук'? - попита ловецът. 
- В гората. 
- И от кога живееш тук? 
- От десет години. 
- Ние всяка година ловуваме тук, как така не сме се срещали? - 
ме запита той. 
- Разминали сме се. - опитах се да избегна подробностите. Не 
ми се искаше да ги водя в пещерата си, а и как да им обясня, че 
съм ги заблуждавал да тръгнат в друга посока - вие по какво 
стреляте? 
- Каквото излезе - сърни, елени, диви прасета... 
- Вълци. - допълних аз, щом си спомних за онзи вълк който ме 
попита защо хората ги избиват. 
- Да, и вълци, защо? 
- Аааа, нищо - един вълк ме попита веднъж защо ги убивате 
след като не ги ядете и се чудих какво да му отговоря. 
Това породи смях у тях и някой от другите се обади: 
- Как те попита вълкът? - надявайки се да чуе още нещо смешно, 
вероятно помислил ме за луд. 
- За десет години сам в гората, - обясних аз - всеки би се научил 
да разговаря с животните. 
- Говори си с това куче! - каза онзи, и посочи гончето си. 
- Здравей приятел - казах аз на кучето и на глас за да разбират 
ловците какво му говоря - ела тук! 
Кучето дойде до мен и ме подуши. 
- Седни! - то седна и ме загледа. - Я да ти чуя гласа! - то излая 
веднага, а ловците се спогледаха - Престори се на умрял! - кучето 
легна на една страна и си опъна краката настрани, но нямаше 
много търпение да лежи така и погледна какво става - Не мърдай 



де! Умрелите кучета не мърдат. - то пак се просна и сякаш се 
стегна за да не помръдне - Добре, ела тук! - то стана и дойде при 
мен - Добро куче. - похвалих го аз и го почесах зад ушите - Върни 
се при стопанина си! - кучето отиде и застана до крака на ловеца. 
Всички бяха изумени и им позамръзнаха усмивките. 
В този момент долетя една гарга и се задържа във въздуха пред 
мен. Аз си вдигнах ръката за да кацне на нея и тя ме запита: 
„Какви са тези?“ 
„Ловци - обясних й аз - убиват животни за да ги изядат' и я 
подхвърлих да отлети. 
- Защо кучетата спряха да те лаят? Та ти си приличаш на дивеч. 
- запита онзи с гончето. 
- Явно ме усетиха, че съм ангел и не съм опасен. - излъгах аз, 
защото не исках да разберат, че мога да въздействам на емоциите 
им - Всички животни ли убивате? - попитах ги аз. 
- Как 'всички'? - не разбраха въпроса ми те. 
- И младите ли? Ако избиете всичко, те ще изчезнат и после 
няма да има. 
- А, не. Само старите - младите ги оставаме да се размножават. 
Освен това, е забранено да се убиват млади животни. - обясниха 
ми те. 
- Хубав и правилен закон! - съгласих се аз. 
- Ти къде живееш? - ме попита някой от тях. 
- В гората. - махнах неопределено с ръка за да не разберат 
точната посока и да не решат да ме търсят - На там има дивеч. - 
посочих в произволна посока с цел да ги отклоня от пътя им за да 
не намерят пещерата ми. 
- Благодаря! - каза онзи който ме заговори пръв - И довиждане 
ангеле! 
- Довиждане и успешен лов! - пожелах им не особено искрено аз, 
не от лоши чувства, а от Любов към животните. 
Обърнах им гръб и се отдалечих от тях докато се скрия от 
погледа им, а после се телепортирах. 
Около една седмица по-късно, докато си тренирах на полянката, 
при мен долетя едно синигерче и ми съобщи, че на поляната извън 
гората, са дошли някакви хора и се оглеждат сякаш търсят някого. 
Много си ги обичам птичките - докладват ми всичко което става 
из гората. 
Благодарих на птичката за информацията и се телепортирах 
близо до крайните дървета на гората. Скрит зад шубраците 
огледах положението - беше някакъв телевизионен екип. Имаше 
една жена която държеше микрофон и предположих, че е 
журналистка/репортерка, един оператор с камера и още няколко 
човека, най-вероятно зяпачи, които се взираха в гората и се чудеха 
какво да правят. 
- Ето го там. - един от зяпачите видя светлината от ореола ми и 



посочи към мен. 
Излязох от гората, отидох при тях и казах: 
- Добър ден, мен ли търсите? 
- М-мисля, че д-да. - позапъна се журналистката, а и беше малко 
объркана от вида ми. 
- И какво ви води насам? - попитах я аз. 
- Съобщиха ни, че в гората живее някакъв ангел-дивак приличащ 
на снежния човек, но с ореол - тук се засмях - който може да говори 
с животните и бихме искали да вземем интервю от вас. 
Явно бях впечатлил ловците. 
Мина ми през ум да кажа „Нямам“, но нали вече съм 'дивак', се 
уплаших, че няма да разберат шегата и вместо това казах: 
- Питайте, щом съм ви толкова интересен! Ще се постарая да 
помогна с каквото мога. 
Журналистката погледна към оператора в знак да започне да 
снима и каза: 
- Добър ден. Съобщиха ни, че живеете тук отдавна, превърнал 
сте се в ангел и сте се научил да разговаряте с животните. 
- Не са ви излъгали. - отговорих аз. 
- От колко време живеете сам в гората? 
- От десет години. 
- Доста дълъг период. А как попаднахте тук? 
- Възрастните не можаха да се разберат кой точно е баща ми и 
кой трябва да се грижи за издръжката ми. В крайна сметка, останах 
сам на улицата и нямах къде да отида. Така дойдох тук. 
- С какво се занимавахте през всичкото това време? 
- В началото, предимно с търсене на храна - не ми се искаше да 
споменавам гъбите си - а също си настройвах съзнанието (още не 
знаех думата 'медитация')... 
- Медитирахте? 
- Така ли се нарича, когато седиш, не мислиш за нищо и чакаш 
да стане нещо интересно? - попитах аз. 
- Да, това е 'медитация'. 
- Значи, да - медитирах и учих магия от животните. 
- Те владеят магия? - учуди се журналистката. 
- И още как. Представете си, че отивате на разходка в гората! 
Знаете, че там има змии и сте се екипирали добре, но въпреки 
това, пак ви ухапва змия. Вие поглеждате ухапаното място и се 
оказва или, че дрехата ви там се е запретнала, или, че на ботуша 
ви има някаква дупка, или нещо друго... Вие си мислите, че е 
станало случайно и не сте забелязали, но не е така - змията го е 
направила за да има къде да ви ухапе. 
- Ах, гадини! - чу се да казва някой отстрани. 
- Всички животни ли владеят магия? - запита журналистката. 
- Почти. 
- А защо тогава... 



- Нали са животни - прекъснах я аз - не се сещат за какво могат 
да я използват, а повечето въобще не знаят, че я владеят. 
Допълзя една змия. Аз се наведох и я взех. Вдигнах змията така, 
че муцуната й да бъде точно срещу носа ми - исках да се направя 
на интересен. А те я гледаха с ужас след това което им казах. 
- Отровна ли е? - ме попита журналистката. 
- Вижте това рогче на носа й! Това е усойница. Смъртоносна е. 
„Отвори си устата!“ - изсъсках на змията за да се видят 
отровните й зъби, а журналистката прошепна на оператора „Близък 
план!“, след това, поставих нежно змията на земята и тя се плъзна 
в гората. 
- Как не ви ухапа? - учуди се журналистката. 
- Знае, че я обичам. Аз вече съм част от гората. - отговорих аз. 
- Обичате змия? - с отвращение каза тя. 
- Разбира се, аз обичам всичко - всяка мравка, всяка тревичка - 
всичко. Вас също ви обичам. 
Тя се засмя подигравателно и отметна глава встрани. 
- Не като жена. - побързах да уточня аз - Обичам ви като част от 
Природата. Това дърво го обичам не по-малко отколкото обичам 
вас. Онзи камък също. 
Долетя синигерчето което ме извика и кацна на рамото ми. 
- И как станахте част от гората? - продължи да пита 
журналистката. 
- Най-важно е да сте изпълнени с Любов и да сте чисти. 
Някой се изсмя. 
- Не говоря за външната чистота, аз не съм особено 
чистоплътен. - казах аз, въпреки, че вероятно бях по-чист от 
повечето от тях, но не исках да ги обидя и за това им казах това 
което искат да чуят - Говоря за чистотата на организма и за 
искрените и чисти чувства и помисли. Без тази чистота, сливането 
с Природата е невъзможно. В съвременната 'цивилизация', ако 
може така да се нарече, няма как да се достигне тази хармония, 
защото 'цивилизацията' се върти около парите и се гради върху 
лъжата. Всеки се бори за собственото си оцеляване и е изпълнен с 
чувства като злоба, завист, алчност и омраза. На никой не му пука 
за другия - важното е, да спечели колкото се може повече пари. 
Вие знаете ли какво ядете? Предполагам, че си купувате скъп 
салам, нали? 
- Да, така е. - призна журналистката. 
- Отрежете един резен от него и го занесете в някоя 
лаборатория да го изследват! Ще видите с колко вредни вещества 
е пълен за да го овкусят, да изглежда по-скъп и да спечелят повече 
пари без да ги интересува здравето на хората. 
Огледах я и я изследвах набързо. 
- От какво мислите, че са нарушената ви фигура и болките в 
жлъчката? - продължих аз. 



- От салама ли? - попита учудено тя. 
- Не само. Повечето храни съдържат вредни вещества. 
- Тази птичка защо не отлита? - ме попита журналистката, 
защото доста жестикулирах докато говоря, а синигерчето се 
крепеше на рамото ми. 
- Нали ви казах. Знае, че я обичам и няма да й навредя. Ако 
тръгне да пада, ще литне и пак ще се върне, нищо й няма.- обясних 
аз и погалих синигера по гърдите с гърба на показалеца си. 
- Двигател с вътрешно горене. - продължих аз монолога си - 
голямото изобретение, а никой не се сеща за това какви мръсотии 
дишаме и колко работници в петролните професии боледуват в 
името на по-бързото придвижване. 
- Не е само това. - обади се някой. 
- Няма значение. Би могло да се изобрети друга, по-екологична 
техника, но вече е късно. Изградени са големи империи върху това 
което вече съществува и въпреки, че всички са наясно, че 
технологията ни като цяло е потръгнала в грешна насока, нищо не 
може да се промени. Заради тази нечистотия, както физическа, 
така и духовна, малко хора могат да се научат на Любов и 
хармония с Природата. 
- Светът е пренаселен. Технологията нарочно се поддържа 
такава, за да има работа за всички. - ме затапи журналистката и 
нямах какво да отговоря на това. Права си беше. 
Докато гледах камерата и си мислих за това, че ме дават по 
телевизията, пред очите ми изплува картина в която майка ми и 
сестра ми лежат на едно голямо легло и ме гледат, а сестра ми 
казва „Аааа, значи там е отишъл.“ По-късно разбрах, че е станало 
точно така и това е било нещо като ясновидски проблясък. 
-Какво ще кажете за ореола си? Как се появи той? - беше 
следващият въпрос. 
- Усилени медитации сред Природата където има много енергия, 
зареждане с тази енергия, правилното й раздвижване през тялото, 
изчистване на енергийните канали... и след няколко години се 
появява такъв фотоефект (не ми се щеше да споменавам 
храненето от Слънцето - представих си, колко хранопроизводители 
и търговци на храна ще останат без работа ако всички започнат да 
се хранят с енергия). 
- Благодаря ви. - каза журналистката изглежда не очаквала 
такова словоизлияние от един дивак и започна да си навива 
кабела на микрофона, а от държанието й съдех, че нещо съм 
сгафил и може да имам проблеми. 
Разделихме се поживо-поздраво и аз си се върнах в гората. 
 
 

11. 
Изглежда, магията ми когато си пожелах да срещна хора е 



сработила силно, защото първо срещнах ловците, после 
журналистите, а три дни по-късно, при мен долетя птичка и ми 
съобщи, че в гората са влезли някакви хора и търсят нещо. Каза 
още, че ги усеща като лоши хора - най-вероятно искали да 
навредят. 
Мислено проучих гората и намерих не много близо до мястото 
където се намирах, няколко човека да вървят. 
Искаше ми се да ги видя, за това се телепортирах в близост до 
тях и скрит зад завесата от храсти и дървета успях да ги 
разгледам. Бяха петима въоръжени мъже облечени по един и същ 
начин - с някакви черни, къси якета, но не униформи. Вървяха в 
колона един след друг и се оглеждаха. 
Видях наблизо една гарга. Извиках я и я попитах дали край 
гората има още хора. Тя не знаеше, но отиде да провери и когато 
се върна каза, че на пътя има хора които гледат към гората. 
Телепортирах се още веднъж - до крайните дървета за да 
погледна. На пътя бяха спрели три коли, а хората бяха излезли от 
тях и гледаха към гората. 
Отидох при тях. Вниманието им беше привлечено от ореола ми 
и не забелязаха много иначе дивашкият ми вид 
- Добър ден. - поздравих ги аз, като се обърнах към видимо най- 
главния от тях - Какво става? 
- Търсят ви да ви убият. - отговори той. 
- И защо ще ме убиват? 
- Заради това което казахте за храните и заради ореола ви. - 
каза един от другите. 
„Ето защо журналистката се държеше така и набързо прекрати 
интервюто.“ - помислих си аз. 
- Не можете ли да ги спрете? И сам мога да се справя, но ме е 
страх да не убия някого при самозащита. 
- Убийте ги! Те са от мафията. - каза главния. 
- Вие какъв сте? - го запитах аз. 
- Кмет на града. 
- Не можете ли да вдигнете полицията да ги спре? - го запитах. 
- Ха! Заради вас ли? - ми се присмя един от другите който 
вероятно се беше окопитил и забелязал общия ми вид. 
- Не заради мен, а заради хората. Ако сега ме убият, хората ще 
ги е страх да защитават правата си. Ще треперят пред мафията и 
ще загубят вяра в полицията. - опитах се да обясня накратко - Но 
ние можем и да си стоим тук и да си говорим, а те нека си ме 
търсят - допълних с лека насмешка. 
- Обезвредете ги! - нареди кметът. 
Нямах никакво намерение да ги убивам, освен ако се наложи, в 
най-краен случай, затова, след като се скрих от погледите на 
хората на пътя, се телепортирах в близост до мафиотите, изчаках 
ги да стигнат до заградено с храсти място и излязох пред тях. 



- Здравейте момчета, мен ли търсите? - казах им аз. 
Те вдигнаха оръжията си готови да ме застрелят. Тогава им 
вдъхнах от моята Любов и те свалиха оръжията си като ме гледаха 
кротко и смирено. Но изглежда, страхът от наказанието, най- 
вероятно, ликвидиране, ако не изпълнят задачата си, ги накара 
отново да вдигнат оръжия. 
„Хм - казах си аз - психическата настройка на мафията е доста 
силна. Дори трудно биха се поддали и на истинска магия.“ 
Е, на моята магия нямаше как да противодействат. Моментално 
раздвижих клоните на близките храсти и ги обвих около ръцете и 
краката им, като на практика, ги разпънах на кръст. 
Отидох по-встрани за да не ме видят като се телепортирам, 
отскочих до пещерата за да взема една кожа и се върнах при тях. 
Събрах оръжията им в кожата - имаше три пистолета и две пушки, 
претърсих хората и намерих в коланите им и няколко ножа от които 
един ми хареса. 
Занесох кожата при кмета и изсипах оръжията в краката му. 
- Какво е това? - запита той и запримигва. 
- Оръжията им, но този нож ми харесва и бих искал да го запазя 
за себе си. 
Той направи мимика в смисъл на „Взимай го! Все ми е едно.“ и 
попита: 
- А с тях какво стана? 
- Стоят си вързани в гората и чакат някой да ги прибере. 
- Много бързо - обади се онзи отстрани. 
- Нищо работа - скромно отвърнах аз - ще извикате ли полицията 
да ги прибере? - запитах кмета след това. 
Той се разпореди и след няколко минути, пристигнаха десетина 
полицаи. 
Заведох ги до мястото. Освободих ръцете на мафиотите за да 
им сложат белезниците, а после и краката, като върнах клоните на 
храстите в естественото им състояние. 
Заприлича ми на сцена от филм на ужасите - върви си някой из 
гората, минава край храст, а храстът се раздвижва и го сграбчва. 
Изсмуква му телесните сокове, а после се връща в нормалното си 
положение и все едно нищо не е било, а хората умуват от какво 
може да е умрял нещастникът. 
- Магьосник, чудовище... - викаше един от мутрите, но никой не 
му обърна внимание. 
Така ги отведоха. Не разбрах дали съм ги уплашил (едва ли де - 
тях и да ги избиеш повечето, останалите пак не биха се уплашили) 
или по някаква друга причина, но повече не ме потърсиха. Така и 
не разбрах какво правеше кметът там. 
На следващия ден, докато се разхождах край гората в очакване 
да дойде още някой на когото съм накривил с интервюто си, чух 
женски глас да вика името ми. Отидох и погледнах измежду 



дърветата - беше майка ми. Отидох при нея: 
- Здравей - казах й и я прегърнах и целунах по бузата - как 
разбра, че съм тук? 
- Здравей. Видях те по телевизията. - обясни тя докато ме 
разглеждаше - Много са ти пораснали косата и брадата ангелче. 
- Нямам ножица за да се подстрижа. Тръгнах от вкъщи с един 
нож за рязане на хляб, помниш ли? 
- Да, разбира се. Как се оправи тук сам? - попита тя. 
- Умен син си родила - казах с усмивка аз - измислих нещо. 
- Трябва да тръгвам. Дойдох само да те видя, но утре ще дойда 
пак. - каза мама и ме целуна за довиждане. 
- Като дойдеш утре, кажи на някоя птица да ме извика, за да не 
пресипнеш от викане! - казах й аз. 
- На коя птица? - попита тя с усмивка, защото й се стори 
невероятно. 
- Няма значение, всички ме познават. - обясних аз и се 
разделихме. 
На другия де, пак се навъртах в покрайнините на гората - този 
път очаквах мама. 
Дойде една птица и ми съобщи, че някаква жена ме търси. Не я 
бях чул да вика, значи е послушала съвета ми, колкото и 
невероятен да й се е сторил и е казала на птицата, а как птицата я 
е разбрала, не съм много сигурен. 
Отидох при мама. Прегърнах я и я поздравих. Видях, че носи 
някаква торбичка и я попитах: 
- Какво носиш? 
- Ще видиш. Хайде да отидем някъде на по-скрито място! 
Заведох я в гората на едно малко открито местенце което не се 
броеше за полянка, защото беше покрито с листа, трева не се 
виждаше, а и беше прекалено малко. 
- Седни на земята! - нареди мама. 
Седнах, а тя започна да вади от торбата - огледало, ножица, 
гребен, термос с гореща вода, прибори за бръснене, хавлиена 
кърпа, дори одеколон. 
„Колко съобразителна беше мама.“ - помислих си аз. 
И започна голямото подстригване и бръснене. Отряза ми 
плитката, направи ми прилична прическа, подстрига ми брадата с 
ножицата, а после ме обръсна... 
Когато се погледнах в огледалото, не приличах на себе си. „Я! 
Бях забравил, че съм мухльо“, казах си аз и веднага реших, че 
трябва да се поработи по въпроса. 
Когато станах и се огледах наоколо: 
- Леле, колко вълна падна от мен - можеш да си изплетеш цял 
пуловер. - мама се засмя на шегата ми... 
Поисках от мама да ми остави огледалото до утре, с което тя се 
съгласи и така се подготвих за бъдещата си работа. Разбрахме се, 



на другия ден да доведе сестра ми да я видя и нея, и като й 
напомних как да ме намери, се разделихме. 
Занесох огледалото в пещерата си и побързах да свърша 
намисленото докато е още светло. 
Накарах скалата да се размърда и да направи издатина - нещо 
като рафтче - на която да сложа огледалото. След това започнах 
работа. Първо, много внимателно разгледах лицето си и потърсих 
какво ми придава тъпо изражение, защо съм мухльо? Прецених, че 
всичко се дължи на отпуснатите ми бузи и сключените вежди. 
Спрях да се гледам в огледалото и насочих мисълта си първо 
към бузите. Като поработих малко с клетките, тъканите и 
мускулите, започнах да ги стягам като от време на време се 
поглеждах в огледалото за резултата. Лицето ми стана малко по- 
кръгло, но доби и по-авторитетен вид. После, преминах към 
мястото между веждите си - умъртвих корените на космите които 
бяха там и изгладих дълбоки бръчки които се бяха образували от 
мръщене - не знам защо, но като малък постоянно бях намръщен - 
опитвах се да отпусна лицето си, но без да искам пак се мръщех. 
Когато приключих работата си изглеждах прилично добре. 
Излязох да се поразходя - още беше светло. Няколко животни не 
ме познаха и когато им обяснявах, че съм аз, ме попитаха защо 
мириша така, понеже си бях сложил одеколон след бръсненето. 
Имаше опасност заради променения ми външен вид и различната 
миризма да си помислят, че ги лъжа, но се размина - успях да ги 
убедя, че съм аз. 
На другия ден дойдоха мама и сестра ми. 
- А! - възкликна учудено мама когато забеляза промяната в 
лицето ми, но не каза нищо повече по въпроса. Сестра ми не 
обърна внимание на това - може би, беше забравила, че бях 
мухльо... 
- Здравей сестричке! - казах аз като я прегърнах. 
След кратък размисъл как да ме нарече, тя отговори: 
- Здравей братле. 
- Ъ! „Сестричке“. - обади се мама. 
- Въпреки, че сме от различни бащи, пак сме брат и сестра по 
майчина линия. Нали ти си ни родила и двамата. - обясних й аз. 
След общите приказки от рода на „Как си?“, „Какво правиш?“ и 
т.н. мама каза: 
- Баща ти почина. 
- Кой баща? - я запитах аз. 
Тя присви устни, погледна надолу и каза: 
- Мъжът ми, и можеш да се върнеш вкъщи ако искаш. 
Явно ме бяха обсъждали и решили да ме приберат от гората. 
- Добра идея, само дето аз няма как да работя нещо, поне в 
началото и вие ще трябва да ме издържате. 
- Знам, ще се справим. 



- Добре, ще си оправя нещата тук и когато мога ще си дойда. - 
казах им аз - Благодаря, че се сетихте за мен! Всъщност, коя дата 
е днес? - сетих се да попитам аз. 
Отговориха ми. Беше неделя, а според календара ми - сряда. 
Освен това, се разминаваше с цял месец което сметнах, че е 
допустима грешка за срок от десет години. Върнах огледалото на 
мама и се разделихме. 
Прибрах се в пещерата си и започнах подготовка за напускане. 
Реших кои вещи няма да ми трябват и ще оставя там. Щях да 
взема само дрехите на гърба си за да не мина гол през града, 
цървулите, конфискувания от мафиота нож и буренът ми за пушене 
- не взех лулата, защото мислих да си купя оригинална лула. 
Всичко друго си оставаше там, включително шапката ми. 
Опитах се да залича следите от пребиваването си. Накарах 
боклуците на сметището ми да се заровят; оправих 'шантавите' 
неща в пещерата които беше явно, че не могат да се направят по 
нормалния начин и разни други неща които си бях правил, но не 
бяха много. 
В петък, цял ден се сбогувах с гората. Щях да се връщам от 
време на време за медитации и бурен за пушене, но вече нямаше 
да съм там постоянно както бяха свикнали животните. 
В събота сутринта, откачих вратата за да може да влиза мечката 
въпреки, че пещерата щеше да се пълни със сняг, но аз нямаше да 
съм там и не ме интересуваше особено, и я сложих легнала на 
леглото, след което излязох навън, поех си последна глътка горски 
въздух, с поглед казах последно 'довиждане' на гората и се 
телепортирах до края й, защото иначе трябваше да вървя два дни. 
 
 

12. 
Напуснах гората леко натъжен, но с намерение да идвам всеки 
уикенд - можех просто да се телепортирам от стаята вкъщи на 
някоя полянка... 
Запътих се към блока в който живеехме. Бях сензацията на 
квартала - по пътя, всички ме сочеха и обсъждаха. Бях доволен, че 
оставих шапката си в пещерата - тя ме правеше да изглеждам 
съвсем като дивак, но едва ли някой щеше да го забележи - всички 
гледаха ореола със зяпнали уста. 
Така, сочен и осмиван стигнах нашия блок. 
Звъннах и от домофона се разнесе гласът на сестра ми: 
- Кой е? 
- Брат ти. 
Отвори ми и се качих на третия етаж с асансьора - бях забравил 
чувството да се возиш на асансьор. 
Когато отвори вратата на апартамента, ме изгледа с изражение 
с което се поглежда в боклукчийско кошче и измърмори: 



- Влез! 
Влязох и я попитах: 
- Какво има? Нали ме поканихте да се върна? 
- Не това - обясни тя - видът ти е подходящ за в гората, но тук 
съм свикнала постоянно да гледам цивилизовани и добре 
облечени хора, а на този фон, ти не се вписваш в пейзажа. Но това 
бързо ще се оправи. Не се безпокой! 
Съгласих се с обяснението, събух си цървулите и влязох в 
стаята. Имаше гардероб, голямо легло и телевизор. Изглеждаше 
точно така, както я бях видял във видението си пред камерата. 
- Тук ли ме гледахте по телевизията? - попитах аз въпреки, че 
мебелите вече ми бяха 'разказали'. Носиха информация точно 
както и онази скала в пещерата. 
- Да, лежахме тук с мама. - каза тя, и посочи леглото - Защо? 
- Тогава ти каза ли „Ааа, значи там е отишъл!“? 
- Ти от къде знаеш? - се учуди тя, но аз не й отговорих. 
- Първо, ще трябва да те снабдим с дрехи и обувки. - продължи 
сестра ми без да чака отговор на въпроса си. 
- Къде е мама? - попитах аз. 
- Отиде до една приятелка, скоро ще се върне. Чакай да донеса 
сантиметъра за да те измеря! 
- Какво ще правиш? - попитах аз. 
- Ще ти взема мерки, после ще купя плат за панталон и ще ти 
ушия. Ще ти купя и риза. 
Отиде в другата стая и се върна със сантиметъра. Взе ми мерки 
за панталон и ми измери врата за риза. 
- Не знаех, че можеш да шиеш. - казах аз докато тя пресмяташе 
колко плат ще трябва. 
- От къде ще знаеш? Не сме се виждали отдавна. И аз не знаех, 
че можеш да говориш с животни и, че имаш ореол докато те видях 
по телевизията. Сега излизам до пазара, а ти през това време се 
изкъпи! Ето ти хавлията на татко. - извади хавлия за баня от 
гардероба и ми я подаде. 
Съблякох горната си дреха. 
- Много си чист. - каза сестра ми, вероятно очаквала да съм 
мръсен и да мириша лошо - От какво са ти тези драскотини? 
- От къде да намеря сапун в гората? Трябваше да се търкам с 
пясък за да се изкъпя. - обясних аз. 
Сестра ми излезе, а аз, преди да вляза в банята погледнах в 
хола. Беше почти същия какъвто го помнех. Набързо 'попитах' 
мебелите и видях погребението, по-точно, оплакването, на мъжа 
на майка ми. 
Както и очаквах, в банята нямаше вана, но имаше душ и бойлер 
пълен с гореща вода, явно се бяха подготвили. 
Сапун, шампоан, приятен аромат... бях забравил усещането. 
Киснах се под душа докато се върна сестра ми и източих всичката 



топла вода. 
- Жабок! - ме нарече тя, а аз й се ухилих. 
Беше купила риза, тъмносин плат за панталон, бельо и чорапи. 
Изсуших се с хавлията и облякох всичко и обух един анцуг на 
баща й докато ми ушият панталона. 
- Трябваше първо да ги изперем. - каза сестра ми. 
- Е, сега нямам какво друго да облека. Като купим дрехи, ще се 
преоблека и тогава. 
- А купените кога ще изперем? 
Засмях се: 
- Ще ги редуваме. 
Мама се върна и двете се захванаха да кроят и шият панталон 
като постоянно ми се присмиваха за кройката на моите дрехи. Не 
им се сърдех - смеех се заедно с тях. Както казах някъде по-рано - 
жените са си жени. 
До вечерта панталонът ми беше готов. Мама обяви, че трябва 
да изпере всичките ми дрехи за да изсъхнат до сутринта. Хвърли 
ми да облека някаква пижама, пак на мъжа й, и ми взе дрехите. 
Щом включи пералнята, вечеряха (аз отказах да ям с тях) и 
седнахме да гледаме телевизия. Имаше новини от които не 
разбрах почти нищо, защото не бях в крак със събитията, а после 
някакъв филм. 
Когато дойде време за сън, кака (сестра ми е по-голяма от мен с 
три години) ме заведе в другата стая. Имаше гардероб, единично 
легло и бюро с компютър на него. 
- Това ли е твоята стая? - попитах я аз. 
- Да, но временно ще е твоя. Аз ще спя оттатък при мама. 
- Можеш ли да работиш с това чудо? - я попитах с жест към 
компютъра. 
- Справям се по малко... 
- Ще научиш ли и мен? 
- Разбира се, само да имаш време и желание. - обеща тя. 
Легнахме си. 
„Охааа! Истинско легло.“ - си помислих аз, но не беше кой знае 
колко по-удобно от моето в пещерата - само дето не шумяха сухи 
листа под мен когато се движех. 
Дълго време не можах да заспя и се замислих, как ще се храня 
тук. Опитах с визуализация. Представих си много ясно водопада, 
как Слънцето блести в него и, че седя там и го гледам. Донякъде се 
получи, но ефектът беше по-слаб и ми трябваше повече време за 
да се нахраня. 
В неделя отидохме заедно на пазар (аз. обут с някакви 
джапанки..). Въпреки, че е почивен ден, на пазара кипеше усилена 
търговия. „Кога друг ден, ако не в неделя когато хората не са на 
работа?“, си помислих аз. 
Купихме няколко чифта подходящи за сезона дрехи. Щяха да ме 



зареждат с дрехи в движение, защото е трудно да се купят всички 
необходими дрехи за годината наведнъж. Купихме два чифта 
дънки, няколко ризи и блузи, леко яке, два чифта обувки, плат за 
два панталона, бельо, чорапи, шапка (настоях за шапка, защото 
имах идея) и... парите свършиха. 
Влязохме и в един магазин за хранителни стоки. 
- А! Ангел. - възкликна продавачката както правеха и всички 
останали преди нея. 
Огледах продуктите, загледах се и изследвах тези които се 
намираха във хладилната витрина. 
Пребледнях! 
- Какво ти става? - запита ме кака. 
- Помниш ли онова интервю което дадох по телевизията? 
- Да, и? 
- Ами, тогава съм се изказал прекалено меко. Някои от тези 
храни тук, не само са вредни за здравето, а са отровни! - и 
започнах да я бутам малко грубо към изхода. 
Напазарувахме от друг магазин. Сестра ми беше недоволна, че 
купуваме евтини храни, но те бяха напълно безвредни и много по- 
хранителни. 
В крайна сметка се оказа, че това което казват, че най-скъпото е 
най-хубаво, въобще не се отнася за храните. Скъпите храни са 
скъпи, защото са пълни с химически овкусители които ги правят 
много вкусни, но същевременно и много вредни, дори отровни. 
Докато жените обядваха, аз направих един опит. Взех от банята 
един голям, бял, метален леген, изнесох го на терасата на припек и 
го напълних с вода. Взех някаква разтегателна антена от отдавна 
счупено радио, и с нея, от разстояние правих вълнички в легена за 
да блести водата и да се нахраня. Получи се доста по-добре от 
визуализациите. 
След обяд, мама се зае да пере новите ми дрехи, а аз помолих 
кака да включи компютъра. 
Обясни ми как се работи с мишката, какво е 'икона', 'влачене' и 
други често използвани неща като, как се копира, трие и т.н. 
Отвори някаква програма която нарече 'браузър' и ми показа как 
се работи с интернет. Аз гледах като индианец, а на нея й беше 
много весело. Трябваха ми два-три дни за да се ориентирам със 
всичко. Още на следващата вечер, когато сестра ми се върна от 
работа и й казах какво съм научил: 
- Много бързо учиш. - каза тя. 
- Ти да не мислиш, че като съм хванат от гората съм малоумен? 
- развеселено й отговорих аз. 
- Нещо подобно си мислих. 
Когато минаха въпросните два-три дни, вече аз й обяснявах на 
нея някои неща, и ролите ни се размениха - тя се чувстваше 
засрамена, а на мен ми беше забавно. 



Потърсих в интернет материал, който не пропуска енергия с цел, 
да подплатя с него шапката която купихме за да не се вижда 
ореолът ми. Намерих го! Не беше трудно да се сдобия с него и 
номерът стана. Имах намерение, за в бъдеще, да подплатя 
всичките си шапки с него и да не излизам навън без шапка. 
Като цяло, интернет се оказа много полезно изобретение. 
Имаше сайтове на всякакви теми, а аз се съсредоточих върху 
окултните и религиозните. Регистрирах се и в окултни форуми 
където докато четях, пред очите ми изплуваха образи и питах 
авторите на мненията дали видяното от мен е истина. Така развих 
ясновидските си способности, но се оказа, че виждам само в 
миналото - можех да кажа как са се развили дадени събития, но не 
и какво ще стане в бъдеще. Вероятно, съм получил достъп до това 
което наричат 'Акаша' - мястото където е записано всичко което 
вече се е случило, но не и това което ще се случи за в бъдеще. 
В мрежата имаше и много литература на интересни за мен теми. 
Проблемът беше, че книгите бяха наистина много, а аз нямах 
време да ги чета всичките, а и ме мързеше. 
Няма проблем! Само ми мина през ум, че би било хубаво някой 
да ми ги чете, а аз да си лежа и да слушам... И малко по-късно, 
'случайно' попаднах на програма която чете текст на глас (Text To 
Speech (TTS)). 
Два дни, по три-четири часа на ден на книга! Толкова време ми 
отнемаше, а иначе щях да я чета по една седмица. 
Повечето неща които бях открил сам, вече се знаеха. 
Срещнах термини като 'немислене' или 'спиране на вътрешния 
диалог' който съвпадаше със състоянието в което се намирах по 
време на медитация; 'неправене', което точно отговаряше на моето 
'сливане с Природата' (някои хора наричаха упражненията за 
постигането му, 'неправене' - 'неправене' било, да правиш нещата 
по друг начин, с другата ръка или нещо такова, но това са само 
упражненията, а не самото неправене). Описаните медитации 
обаче, ми се сториха смешни - в стая, с ароматни свещи, 
успокояваща музика, понякога обикновени свещи... С такива 
медитации, ще ви трябват двайсет години за да постигнете някоя 
дреболия. Най-добре според мен е, на открито сред Природата, на 
чист въздух, с много растения около нас и с естествена 'музика' - 
там, където сме най-близо до Природата и 'тя може да види' какво 
у нас не е наред и да го коригира. Не твърдя, че изкуството няма 
влияние. Напротив, има много звуци/музика и изображения/картини 
които настройват съзнанието по правилния начин, но е трудно да 
се попадне точно на това което ни е нужно, още повече, че е 
индивидуално и не може да се ползват едни и същи неща за 
всички, та докато намерим кое ще ни пасне на нас... А медитациите 
са еднакви за всички. Чрез тях, 'призоваваме Природата', а Тя, от 
своя страна, сама намира къде ни е проблемът и го коригира. 



Някои екстрасенси казват, че не разбират много от болести - 
правят си сеансите, а тя енергията сама намира болното място и го 
коригира (синхронизира се организма). С едни и същи медитации, 
един човек може да развие едни способности, а друг - други, в 
зависимост от това, какво е най-подходящо за самия човек. Или 
пък, първо всички достигат еднакво положение на духовно 
израстване и хармония, а после придобиват едни и същи 
способности. При втория вариант, нещата са еднакви за всички, 
само дето на някои хора ще им трябва повече време докато 
достигнат крайната цел. 
Моето излизане от тялото, въобще не било 'мое'. Намерих го 
споменато на много места като 'астрално пътуване', 'астрална 
проекция' или 'опитности извън тялото (ОИТ)', а това което излиза 
от тялото, го наричат 'астрално тяло', 'енергийно тяло' или 'душа'. 
Дори има големи форуми на много езици за това и не малко хора 
го практикуват. 
Оказа се, че има някакви астрални същности наречени 'летачи' 
или 'демони' (различните автори, ги наричат по различен начин) 
които манипулират съзнанието ни с цел, да се хранят с нашата 
енергия. Някои дори са толкова нахални, че се вмъкват в телата ни 
и ни контролират директно. 
Храненето със слънчева енергия, също беше добре познато 
като 'слънцеядство'. Развесели ме човекът който го проповядва. 
Нужно му е повече от година за да се настрои към този метод на 
хранене, а после, гледа директно към Слънцето по един час сутрин 
при изгрев и вечер при залез. Даже имал идея да завърти бизнес 
като произвежда доста скъпи очила за гледане към Слънцето... А 
на мен ми трябваха няколко дни за да се настроя, а после, по- 
малко от минута да се нахраня и бих могъл да издържа два-три дни 
без храна. 
'Нещото' което винаги ми е помагало, се среща с имената 
'Силата', 'Духът', 'Орела' или 'Бог'. На много места прочетох 'Бог е 
Любов', което смятам, че е правилно. Дори човек да успее да 
развие моите способности, ако няма Любов, той не е Бог, а демон, 
защото неминуемо ще използва силата си за лоши цели под 
каквато и да е форма. 
Номерът ми с желанията, го открих с името 'сигил магия' или 
'магия със сигили', което пък е част от хаос магията. Идеята там е, 
да си изработим някоя картинка или дума/мантра/заклинание, в 
която да е закодирано желанието ни, наречено още 'намерение'. 
Тази картинка или мантра, се нарича 'сигил'. След това, да се 
съсредоточим върху сигила докато мисленето спре, да си 
пожелаем силно това за което правим магията и накрая да 
унищожим сигила, както и да забравим за цялата тази история - 
пожелаването, унищожаването и забравянето се нарича 
'изстрелване на сигила'. Разликата беше в това, че аз не ползвах 



картинки или мантри за целта защото моето съзнание вече е по- 
отворено и нямам нужда от тях, но за хората водещи нормален 
живот в цивилизацията, тези сигили вършат отлична работа. 
Трудното е, докато се усвои начинът за изстрелването. Също, 
както вече споменах някъде, ако желанието ни е да се сдобием с 
някакъв предмет за сигил може да се използва и снимка на 
предмета или реален предмет, но той не е наш - ползваме го като 
сигил за да се сдобием и ние с такъв предмет без да го откраднем. 
Също срещнах и трика на змията. Не разбрах дали си има име, 
но беше описан така: 
Ако един 'посветен' човек пада от висока скала и му се прииска 
отдолу да има дърво или купа сено, дървото ще се окаже там, но 
няма да порасне за секундите през които човекът пада, нито ще се 
появи от нищото, а падащия ще е въздействал на далечното 
минало когато там ще е посято дърво и в момента на падането 
него вече ще си го има. „То така си беше.“ - както каза змията. 
А ако двама души гледат това отстрани, може би ще усетят 
промяната на миналото. Единият би казал „От къде се появи това 
дърво?“, а другият, малко объркан „Винаги си е било там!“. И 
двамата усещат някаква промяна, но втория не обръща внимание 
на чувството и объркването - за него дървото си е било там, 
защото то наистина си е било - нищо, че сега е посято в миналото. 
Попаднах на нещо много интересно и полезно което 
възнамерявах да усъвършенствам. Наричаха го 'поток'. 
Накратко: Животът на човек, може да протече по безброй много 
различни начини (варианти). Примерно, ако човек е умен и се 
изучи, би могъл да стане лекар, политик, бизнесмен... богат, но ако 
по някакъв начин се забърка с престъпници, същия този умен човек 
би лежал в затвора; ако се пристрасти към наркотици или алкохол, 
може да изпадне, дори да стане клошар... 
Има безброй такива варианти, а до тях стигаме, като се 
настроим на определена вълна наречена 'поток'. В примера с 
учението, първо нашия човек е влязъл в потока на образованието, 
завършил го е, а после, в зависимост от избраната професия, 
влиза в друг поток - на политика, медицина, бизнес... Ако вземе 
наркотици и се пристрасти към тях, тогава е влязъл в потока на 
наркоманията и това ще го отведе в друга житейска посока (в друг 
вариант). 
„Такава била работата - казах си аз - в началото съм живял в 
спонтанен поток, после, тестът за бащинство е променил нещата - 
вкарал ме е в друг вариант. С навлизането си в гората и 
почувствал се все по-добре от това, съм влязъл в потока на гората 
и за това нещата ми се подреждаха добре, а със заниманията си, 
съм влязъл в потока на усъвършенстването и развитите 
способности което ме направи бог на гората.“ Сега оставаше, да 
отработя как се влиза умишлено в поток, а после, вляза ли веднъж, 



трябва само да се насочвам леко по течението за да не 'затъна в 
плитчините', както се изрази съответния автор. А влизането в поток 
става, като обръщаме внимание на нещата които искаме да 
постигнем. Примерно, за да влезем в потока на парите, трябва да 
разглеждаме банкноти, добре облечени хора като символ на 
богатство, да влизаме в банки и други учреждения свързани с пари, 
да 'уважаваме' всяка намерена стотинка и грижовно да ги 
съхраняваме в кутийка... да настроим съзнанието си на вълна 
'пари'. 
Ако искаме да подхванем бизнес, обръщаме внимание на 
нещата свързани с него... Но всичко това се прави без да влагаме 
чувства и мечти - без да мечтаем какво ще си купим когато 
спечелим желаните пари - това ще обърка нещата. Когато 
съзерцаваме банкнота, просто я разглеждаме, а не си мислим „Ех, 
кога ще стана богат и ще имам много от тези?!“ или „Като 
забогатея ще си купя хубава кола и ще си построя вила...“ 
Веднъж като ни повлече потокът, всичко останало става от 
самосебе си, само трябва да съумеем да се задържим в него и да 
не излизаме. Примерно, влезли сме в бизнес потока, разработили 
сме фирмата си и всичко е наред, тогава си кажем „Готово! Вече 
съм в бизнеса и печеля добре. Мога да се занимавам с други неща, 
а той бизнесът ще си върви.“ и излизаме от потока подхванати от 
нещо друго - най-вероятно, от развлечения и забавления с парите 
спечелени от бизнеса. Така изпускаме потока и бизнесът ни ще 
замре. Тук влиза в сила играта с потоците - да се научим бързо и 
лесно да преминаваме от един поток в друг или да водим няколко 
потока едновременно. 
Потокът, много прилича на религиозната фраза „Остави се в 
ръцете на Бога!“, само дето трябва да знаем как да направим това. 
С много труд пак можем да постигнем желаното, но по-лесно е, 
да оставим Силата да свърши работата вместо нас. 
Неведнъж се е случвало, когато имаме проблем, да се вайкаме и 
да се чудим какво да правим, а някой ни казва „Стига го мисли! 
Всичко ще се оправи от самосебе си.“ И ние спираме да го мислим 
и го 'оставяме в ръцете ма Бога', и проблемът наистина си се 
оправя сам - влезли сме в някакъв поток за решаване на 
проблемите. Тук е нужен и друг трик с потоците - умението да 
влезем в даден поток за малко когато имаме нужда от него, а после 
да го напуснем. Като полицай под прикритие - отива в някоя банда, 
влиза в нейния поток, става бандит до такава степен, че вече му 
имат пълно доверие и когато събере нужната информация, се 
връща в потока на полицията и разбива бандата. Същото е и с 
добрите актьори - за да се вживеят в ролята си, трябва да влязат в 
необходимия поток, а когато свършат снимките на филма, да 
излязат от потока и да се върнат в нормалния си живот. 
 



 

13. 
Измина около месец в сърфиране из интернет, а сестра ми беше 
шокирана колко добре усвоих работата с компютър; разходки из 
града през почивните дни и други занимания. През това време, се 
погрижих и за здравето на мама и кака. Изследвах ги, коригирах 
недостатъците, излекувах болестите и по-дребните проблеми и 
поизгладих малкото бръчки на мама. 
Бяха си купили климатик, но само за едната стая, а другата се 
отопляваше с печка на твърдо гориво. За това, трябваше да се 
подготвим за зимата и купихме дърва и въглища. 
Като казах 'разходки', когато започнах да излизам и да срещам 
хора открих, че виждам две лица у всеки човек. Едното се вижда с 
очите, а другото е някакво вътрешно лице което издава истинските 
емоции на човека. „Ахааа! Ето каква била работата. За това съм 
усещал животните така, сякаш правят мимики и жестове, иначе, как 
би могла змия да повдигне рамене? - виждал съм вътрешното им 
лице, може би, лицето на душата.“ Сега много по-трудно можеха да 
ме мамят, защото, както и да се държи човек външно, вътрешното 
му лице го издава. Примерно, външно може да е сериозен, учтив, 
услужлив и т.н., а вътрешното му лице се хили ехидно и ме гледа в 
очакване дали ще се хвана на номера. 
Дойде времето сестра ми да ме попита дали не искам да работя 
нещо, защото бях предимно на нейна издръжка. 
Добре, но какво да работя? 
- Нас с мама ни излекува за нула време. Защо не си отвориш 
лечителски кабинет? - предложи сестра ми. 
Идеята ми се стори много добра и се съгласих да опитам, но 
щяха да ми трябват средства за откриване на фирма и наем на 
помещение. Кака предложи да ми даде безлихвен заем от 
спестяванията си, а после да й се издължа, с което се съгласих. 
Сега оставаше да вляза в потока на лечителския бизнес и да 
започвам работа. 
Като за начало, заразглеждах сайтове на екстрасенси. После, се 
разхождах и се заглеждах в разни частни кабинети и т.н. докато се 
почувствах в нещо като лек транс. Прецених, че това е потокът 
който ме е грабнал. 
Отидох да си регистрирам фирма. Нарекох я 'Горският бог' и 
понеже вече бях в потока, всичко стана бързо и без проблеми. 
Намерих и помещение състоящо се от широк коридор, който 
можеше да се ползва и за чакалня, кабинет и тоалетна. Наемът не 
беше висок, а мястото хубаво. Като за начало, обзаведох кабинета 
с бюро, стол за пациентите и кушетка, а когато спечелех свои пари, 
щях да подобря обзавеждането, прекарах си телефон и интернет - 
купих един стар компютър втора употреба. В чакалнята сложих 
десетина стола. 



Сложих някои табелки, пуснах си обява във вестника и бизнесът 
можеше да започне. 
Един ден, докато си пътувах в автобуса, срещу мен седна 
момиче с голяма и космата бенка на бузата си. 
- Проблем ли ви е тази бенка? - запитах я аз - Не е много 
красива. 
Тя се почувства неудобно и за това продължих: 
- Мога да я махна ако искате. 
- Как ще я махнете? - запита тя. 
- Оставете това на мен! Вие само си седете и ми позволете да 
ви погледам известно време! 
- Ами, добре. - каза тя и аз се втренчих в бенката й от което тя се 
притесни малко. 
Слях се с нея, свързах се с клетките й, започнах да разграждам 
бенката, а бенката започна да избледнява и изтънява. Чуха се 
възклицания на учудване от пътниците в автобуса. Момичето 
понечи да бръкне в чантата си, вероятно за огледало, но аз я спрях 
като й казах, че е рано. Бенката стана розова, а после съвсем 
изчезна. Остана само да махна космите и аз умъртвих корените им. 
- Сега можете да се погледнете. - казах аз на момичето. 
Тя извади огледалото си и изцръцка от радост. 
- А космите? - запита тя понеже още не бяха паднали. 
- Поработих и върху тях. Скоро ще паднат сами. - обясних й аз. 
- Кой сте вие? - полюбопитства момичето. 
- Мишо Пешев - горския бог. - й отговорих аз. 
Това беше моето насочване в потока. Направих демонстрация и 
обявих името си и името на фирмата. Нататък нещата щяха да 
потръгнат от самосебе си. В нормалния живот, това мое насочване 
се нарича 'реклама', но в случая, беше само едно леко побутване 
на събитията за да ги отклоня в желаната посока. 
Бизнесът потръгна, като за начало. Направих си сайт от готовите 
в който публикувах някои от интересните случаи. 
Заприиждаха пациенти. На всички взимах еднакво. 
Използвах 'търговския трик', в кабинета си да стоя без шапка за 
да се вижда ореолът ми и да се впечатляват пациентите. 
В началото, работих както си знам - пациентът седеше на стол 
пред мен, а аз го гледах и лекувах по моите си начини. Добре, само 
дето никой не разбираше тези мои начини и постоянно 
недоволстваха, че нищо не съм направил понеже не се вижда да 
правя нещо. За това, започнах да обикалям около стола на който 
седеше пациента и да ръкомахам както правят екстрасенсите, за 
да го заблудя, че така върша нещо, а иначе си го лекувах както си 
знам. Всичко добре, само дето се изморявах от движенията, а и ми 
се объркваше концентрацията и лечението се затрудняваше. За да 
реша този проблем, реших, че ще е по-лесно просто да приспивам 
пациентите така, както бях приспал мечката в пещерата и да ги 



лекувам докато спят. В началото ги слагах да легнат на кушетката, 
но после купих един зъболекарски стол и на него беше по-удобно. 
Мълвата за мен се разнесе бързо и скоро се наложи да 
записвам часове. Телефонът звънеше докато работих и ме 
прекъсваше да запиша час на някого. Затова, бях принуден да 
наема едно момиче което да записва часовете и да взима парите - 
сложих й в коридора едно бюро със телефон и компютър за да 
записва часовете на компютъра, а и за да можем да си пращаме 
съобщения (чат). 
Не се размина и без интервюта. Идваха журналисти от различни 
медии, а аз им говорих за Любов и хармония с Природата. Потокът 
ме беше понесъл много силно. 
Веднъж, докато се разхождах в парка, ме обградиха група 
момчета и извадиха автоматични ножове. Попитах ги какво искат 
от мен, но те само се хилеха и нищо не отговориха. Най-лесно ми 
беше, да им вдъхна малко Любов и да ги успокоя, а по този начин 
можех и въобще да ги откажа от престъпните им занимания, но 
после реших, че това е много удобен случай да изпробвам на 
практика бойното си изкуство което сам си бях съчинил и 
оттренирал в гората. 
Зачаках да видя какво ще направят. Един посегна да ме 
намушка в корема. Дръпнах се, извих му ръката и го ударих в 
бъбреците. „Дали утре тези момчета няма да са ми пациенти?!“ - 
зачудих се полу на шега аз. 
В процеса на боя стана така, че взех на всички ножовете от 
ръцете и им ги забих в бедрата. Когато си тръгвах, един от тях ме 
запита: 
- Ти нали ни обичаше? - досмеша ме от нахалството му. 
- Това, че ви обичам, не означава, че нямам нищо против да 
умра заради вашето удоволствие - спасявах си живота. Да не 
мислите, че родителите които наказват децата си не ги обичат? Аз 
ви обичам, но вие не ме обичате. Заобичайте ме и вие и всички ще 
сме щастливи и ще си помагаме! - след което си тръгнах, някой зад 
гърба ми промърмори нещо, че съм му съсипал панталона. 
Това не беше единствения случай. Друг път, други хулигани 
също ме нападнаха без причина, но този път, свиках няколко 
улични кучета. Тях ги беше страх, но аз им казах „Само се озъбете, 
гледайте ги в очите и ръмжете!“ - това и направиха, а хулиганите 
започнаха да отстъпват. По-късно, същите момчета ме причакаха 
на място където няма кучета. Да, но имаше много гълъби и 
врабчета. Извиках ги и им казах да дращят с нокти и да кълват 
хулиганите по главите. Момчетата пак отстъпиха, размахвайки 
ръце за да се защитят от птиците и един от тях каза: 
- Трябва на място където няма животни. 
- Нали там ще съм аз. - обадих се аз ухилен до уши. 
Намериха място без животни - подмамиха ме в някакъв коридор 



и преградиха изхода. 
Какво да правя? Можех да направя земетресение, но щях да 
повредя сградата. Можех да предизвикам ураган в коридора, но не 
исках да разкривам способностите си, а и някой можеше да 
пострада сериозно. Не ми оставаше нищо друго, освен да се 
намеся в емоциите им и да им дам малко Любов. Нищо не 
разбраха. Просто изведнъж се зачудиха за какво им е да ме бият, 
изгледаха ме, махнаха с безразличие и си тръгнаха. 
Веднъж пък, попаднах на някакъв енергиен вампир с куче. Той се 
опитваше да се заяде с мен, с цел да ме разгневи и да се зареди с 
моята енергия (дали имаше демон в него? те се хранят с енергия). 
Но аз го усетих и не се хващах на заяжданията му, което го вбеси. 
Тъкмо си мислих да го заредя с малко енергия за да се успокои, 
когато той посегна към намордника на кучето си и изчаках да видя 
дали ще стане забавно. 
„До къде ли може да стигне човек за глътка енергия? Дали би ме 
убил?“ - се запитах аз. 
Онзи свали намордника и насъска питбула си срещу мен. Той се 
озъби, изръмжа и скочи, но аз го успокоих и когато се приземи от 
скока, вече не ръмжеше. Подуши ме по ръката и започна да ми се 
радва, а аз го погалих. 
- К-к-какво стана? - започна да пелтечи и да премигва онзи - 
Кучето ми е много злобно. Как не ви ухапа? 
- Ние сме приятели. - казах аз - Защо насъсквате така кучето си? 
Някой може да ви съди за това. - и си тръгнах. 
Един ден, имах много пациенти и стана доста късно. Тръгнах си 
чак по тъмно. Минах през парка. Когато тръгнах по една 
неосветена алея, се оказах в пълен мрак защото нямаше луна. 
Тогава ме обградиха няколко момчета. 
Не знаеха обаче, че аз съм с предимство - те не виждаха нищо, 
а аз виждах като усещах кое къде се намира. 
„Какво да направя сега? - помислих си аз - Омръзна ми все да 
използвам Любов. Искам да се позабавлявам.“ Зарадвах се, че съм 
с шапката си и ореолът не свети - иначе, щяха да ме виждат къде 
съм. Хрумна ми да се телепортирам направо вкъщи, но исках да 
видя какво ще стане след мен като изчезна и тъй като никой не ме 
виждаше, нямаше проблем да левитирам. 
Издигнах се. По някаква случайност, един от по-високите клони 
на близкото дърво се простираше над алеята и беше точно над 
главата ми. Хванах се за него и се придърпах към ствола на 
дървото, а там стъпих на по-долния клон. Заслушах се. 
- Къде отиде този? 
- Как изчезна? 
Въртяха се и ме търсиха а аз едва се сдържах да не издам звук 
от забавление... 
На следващия ден, един младеж ме попита на улицата с тъпа 



усмивка: 
- Къде изчезна снощи ве? 
„Ето един човек - казах си аз - от когото трънът на който се 
убодох в гората е по-умен.“ 
Прав е бил мъжът на майка ми като казваше „Човек за човека е 
звяр!“. Работата стана: „Той ни обича, хайде да го убием!“ 
Дойде и първия пациент болен от рак. Прегледах го - по цялото 
му тяло бяха плъзнали разсейки. Приспах го и се зачудих от къде 
да започна опита си. Полюбопитствах с какво ли се занимава 
имунната система. Гледам я, патрулира си спокойно и въобще не 
обръща внимание на рака.. Попитах я: 
„Защо не лекуваш болестта?“ 
Тя оправдателно 'повдигна рамене' и каза: 
„Няма никаква болест!“ 
„Как да няма? Ето, това е болестта.“ - посочих й рака аз. 
Тя сякаш се ядоса, че са я измамили, мобилизира всичките си 
сили и атакува рака. За не повече от двайсет минути, с малки 
насоки от моя страна, имунната система съвсем сама унищожи 
рака. 
Засмях се толкова гръмко, че чак събудих пациента. Той попита 
какво толкова смешно има, но аз го изпратих да си прави 
изследвания без да му обясня. 
Смехът ми беше породен от извода който си направих, а 
именно: Проблемът с рака е, че той се дегизира като нормален 
човешки орган, и каквито и лекарства да пие пациентът, имунната 
система като не разпознава рака като болест, нищо няма да стане. 
Все едно, само с лекарства да накарате крака си да падне. 
Решението беше, да не се мисли лекарство против рак, а само 
как ракът да се маркира като болест за да може имунната система 
да го разпознае и унищожи! 
През почивните дни които си давах, а те бяха през седмицата, 
защото тогава хората са на работа и имах по-малко пациенти, се 
телепортирах до някоя от моите полянки за да медитирам и да се 
заредя с енергия. Но времето захладня. В къщи се наложи да 
запаля печката. Сестра ми, ми показваше как се приготвя без да се 
сети, че десет години се отоплявах на дърва в пещерата, а и аз не 
й казах за да не й прекъсна удоволствието от това, че ме учи на 
нещо. Разхвърляхме смачкан вестник и разпалки. Когато беше 
готово, сестра ми каза сконфузено: 
- Няма кибрит. 
- Нищо. - казах аз и се загледах във вестника за малко. 
Огънят пламна, а сестра ми пребледня леко и очите й се 
разшириха: 
- В какво си се превърнал? - с нотка на ужас в гласа ме запита 
тя. 
- В пъклено чудовище с ореол. - с усмивка се пошегувах аз. 



После, тя поиска да й разкажа какво още мога. Нямах особено 
желание да се разкривам изцяло, защото ме беше страх да не 
разкаже на приятели и познати, но й показах някои неща. 
Левитирах, преместих някой и друг предмет... все дреболии. 
Вече бях върнал дълга си към нея и можех да си позволя да си 
купя каквото ми харесва. Купих си лула и пак започнах да пуша от 
моя бурен. В началото, нашите се уплашиха да не са някакви 
наркотици (миризмата била сладникава), но аз ги успокоих, че 
всичко е наред. 
С пари в джоба, ми дойде и друга идея - да си направя мини 
шадраван в легена. Купих си малка водна помпа и няколко магнита 
за да направя магнитна турбина която да върти помпата. Един 
приятел на кака скоро си беше сменял водопровода и му бяха 
останали няколко парчета алуминиеви водопроводни тръби и му ги 
поисках. Огънах ги по моите си начини, закачих помпата с телена 
рамка за легена и готово - вече си имах шадраван в леген който ме 
хранеше добре. 
„Хвала на изобретателя на шадраваните!“ си казах аз. 
При едно от излизанията си из града, срещнах един от онези 
мафиоти които бяха в гората. В следствие на Любовта която им 
бях вдъхнал тогава или, защото проблемът с вредните храни вече 
се обсъждаше често и открито, не искаше да ми навреди: 
- Направиха ли ви нещо? - го попитах аз. 
- Не, пуснаха ни. 
- Сигурно ви върнаха и оръжията, нали? 
Той поклати глава в знак на „Да“. 
- Как направи онзи номер с храстите? - попита той, но аз не му 
отговорих, а просто присвих рамене сякаш казвам „Проста работа - 
всеки го може.“ 
- Къде ти е ореола? 
- Под шапката. Как ще ти изглежда, из града да се разхожда жив 
ангел? - ухилих му се аз. 
Срещнах и едно момиче чиито очи се разшириха когато ме видя. 
- Можете ли да летите? - ме попита тя. 
- Да левитирам - летенето е друго. - се опитах да й обясня аз - А 
вие откъде знаете? - единствения път когато левитирах извън дома 
си, беше в пълен мрак при онова нападение в парка и нямаше как 
да ме е видяла. 
Тя присви устни... Криеше нещо. 
Досетих се - беше се научила да чете информацията от 
предметите и, въпреки, че беше тъмно, околната среда на онова 
място в парка пак е записала информацията и момичето я е 
прочело. Не беше единствената която е развила тази способност. 
Някъде из интернет, срещнах упражнения специално за това. 
Лошото беше, че го постигаха млади хора, които не знаят за какво 
да използват способностите си, бъркат се в личния живот на 



хората и понякога им вредят. 
Няколко дни по-късно, при мен дойде баща ми. Личеше си, че 
при него нищо не се е променило - беше си също толкова беден. 
- Ти какво правиш тук? Нали ме изгони. - попитах го намръщено 
аз. 
- Не можех да те издържам. - заоправдава се той. 
Спомних си малката, бедно обзаведена стаичка и си представих 
как бих живял в такива условия. След тази представа реших, че 
вариантът да остана да живея при него щеше да е много по-лош и 
с изгонването ми, ме е вкарал в идеалния за мен вариант и бях 
доволен, че нещата се подредиха така, простих му и му стиснах 
ръката в знак, че го приемам. Най-вероятно, когато е чул за мен, 
търсеше някаква изгода. 
- Имаш ли нужда от работа? - запитах го аз. 
- Ако имаш свободно място, няма да е зле. - с готовност се 
съгласи той. 
- Мога да те назнача като разпоредител в чакалнята и охрана. - 
предложих аз, защото веднъж един пациент беше отворил вратата 
докато работя - да видел какво правя. 
Баща ми се съгласи и в следващите няколко дни поръчах да му 
ушият няколко костюма за да има по-представителен вид и започна 
работа, а по-късно му наех една боксониера за да го измъкна от 
онази дупка в която живееше. 
Когато понатрупах практика, се появиха и много завистници, 
злобари и шарлатани чиито цени явно подбивах. Започнаха да се 
ровят кой съм и какъв съм и да вдигат скандали. Дори хора които 
бях излекувал от напреднала форма на рак, роптаеха против мен. 
Нещото за което се хванаха най-здраво и го имаха за упора във 
враждата си срещу мен беше, липсата на образование. Как така 
съм можел с начално образование да лекувам хора, а за 
медицинско и дума не можеше да става. 
След този скандал, за малко да изляза от потока, но се овладях 
и запазих контрола над него. Бях принуден да тръгна на вечерно 
училище и да вляза в още един поток - на образованието. 
Учителите там, в началото ме гледаха с подигравателна усмивка, 
но като видяха, че се справям доста добре и напредвам бързо, ме 
питаха учудено: „Защо не сте учил?“. Не им обясних, защото не 
беше тяхна работа. 
В мой плюс беше и ореолът ми. Нямах намерение да им го 
показвам, но настояха да си свалям шапката когато влизам в час... 
Имах и други проблеми. При мен дойдоха мъж и жена чието дете 
беше изчезнало. Питаха ме къде е. 
- Умряло е! - казах им аз. 
- Къде е? 
- Какво значение има? Умряло е. 
- Къде е, да го погребем? - настояха те. 



- Имате ли нещо за писане? - попитах аз и жената извади лист и 
химикал от дамската си чанта. 
Казах им адрес. 
- Ще отидете на този адрес! Не е там, въобще няма да звъните 
на вратата, за да не притеснявате хората. Ще застанете с гръб към 
нея, ще излезете на средата на пътното платно! На няколко метра 
вдясно има канализационна шахта. Детето е там, обесено на едно 
от стъпалата. 
- На кое стъпало? - ме попита мъжът за да провери до колко 
точно знам положението. 
- На третото. - му отговорих аз. 
Когато вечерта си легнах, се сетих за този случай и видях как в 
тъмното, полицаите отварят шахтата и намират детето, а жената 
възкликва „От къде знае?“, а мъжът й, й отговори „Той го е сложил 
тук.“ 
Съдиха ме за убийство. Губех делото. Съдийката произнесе 
присъдата и вдигна чукчето. 
- Чакайте малко! - спрях я аз - Когато тази сутрин тръгвахте за 
работа, си забравихте ключовете. Звъннахте отдолу, но автоматът 
за отваряне на входната врата нещо е повреден, а и нямате тераса 
която да гледа напред. Затова, майка ви беше принудена да слезе 
до долу по халат за да ви даде ключовете. Докато пътувахте 
насам, на едно кръстовище, бял опел мина на червено - за малко 
да катастрофирате. Когато пристигнахте тук, си ударихте 
показалеца на дясната ръка с вратата на колата. 
- От къде знаете? - попита изненадана съдийката. 
- Ясновидец съм, виждам в миналото. Нали точно това се 
опитвам да ви обясня. 
Застанах пред съдебните заседатели и казах: 
- Питайте ме нещо от миналото си! Каквото и да е. 
- Какъв цвят е запалката която си купих днес? - ме попита един 
мъж. 
Погледнах встрани и си мислих за това, как той си купува 
запалка. Видях го, но не купи запалка, а кибрит. „Ами запалката?“ - 
запитах се аз и видях, как в автобуса някаква жена му бърка в 
джоба и вади червена цилиндрична запалка. 
- Днес си купихте кибрит със снимка на футболист на него, не сте 
си купил запалка. Миналата седмица си купихте червена 
цилиндрична запалка и мислите, че сте я загубил, но не е вярно - 
една джебчийка ви я е откраднала в автобуса. 
Той придоби гневно изражение заради кражбата, а аз се 
обърнах към останалите: 
- Някой друг? 
- Каква блуза купих вчера на дъщеря си? - попита една жена. 
Видях едно момче в магазин да оглежда фланелката с която 
беше облечено. После исках да видя дъщерята, но ми се явиха три 



момчета строени в редица. 
- Вчера, купихте синя фланелка с къси ръкави на средния си... - 
тук се чу шум на възмущение от залата - ... син от този магазин 
(казах името на магазина). Вие нямате дъщеря, имате трима сина. 
И се обърнах към съдийката: 
- Мисля, че това е достатъчно като доказателство, но ако 
кажете, ще продължим цирка. 
Оправдаха ме. На излизане казах на семейството което ме съди: 
- Още нещо! Благодаря за рекламата! - а хората ме спираха да 
ме питат за техни си неща - кой загубил ключове, кой запалка... 
Полицията също се заинтересува от ясновидските ми умения. 
Веднъж, в кабинета ми дойде полицай. 
Каза ми един адрес: 
- На този адрес... 
- Достатъчно - прекъснах го с жест - заклана жена. - казах аз като 
прекарах върха на палеца по гърлото си. 
- Да. 
- И какво искате от мен? 
- Да кажете кой е убиеца. - повдигна простичко рамене полицаят. 
Приближих се до него и му подадох пари, а той ме погледна 
въпросително. 
- Излезте отвън и платете с тези пари! Ако някой ви попита, 
кажете, че ви лекувам! 
- От какво? 
- Черния дроб. - казах наслуки аз. Не исках да се разчуе, че 
помагам на полицията да разкрива убийства. Не, че има нещо 
срамно или престъпно, но нищо чудно аз да бъда следващата 
жертва. 
Полицаят се върна, седна и извади тефтерче и химикал готов да 
записва. 
- Оставете това! 
- Как... 
- После ще записвате. Седнете сега на зъболекарския стол! 
Той седна. 
- Отпуснете се, и освободете съзнанието си от мисли! - наредих 
аз като имах намерение да пусна видяното и в неговата глава. 
- Виждате ли този човек? 
- Да. - подскочи полицаят на стола. 
- Това е убиецът. 
Видяхме го как носи букет и се качва в едно такси. Полицаят 
поиска да види номера на колата, за това насочих вниманието си 
натам. Човекът отиде на съответния адрес, срещна се с жената, 
разговаряха, скараха се, той извади нож и я закла. 
Когато полицаят си тръгваше, аз му казах: 
- Сега внимателно! Първо трябва... 
- Вие ли ще ме учите как да си върша работата? - ме прекъсна 



той, а аз млъкнах и вдигнах примирително ръце. 
Два дни по-късно, видях полицая пред кабинета си. 
- Какво стана? - го попитах. 
- Измъкна се. 
- Ами да! Аз щях да ви кажа първо да съберете улики и 
доказателства. Не можете да кажете в съда „Мишо Пешев ми каза, 
че е той.“ - това не е никакво доказателство. 
Полицаят примигна засрамено и си тръгна. 
Скандалът около мен, също и ме накара да си извадя документ 
за екстрасенс. 
Отидох на изследване. Включиха ме на някакъв апарат за 
измерване на биоенергията... 
- Ще ми счупите апарата! - провикна се малко по-късно докторът, 
защото често се зареждах с енергия и апаратът откачи. 
Махнах за кратко шапката си, за да му покажа ореола. 
- Направете някаква демонстрация! - каза докторът. 
Хрумна ми да местя предмети и да левитирам, но се уплаших да 
не взема да го подлудя, а и нали ми трябваше документ за 
лечител, а не за магьосник, вместо това го изследвах набързо. 
Имаше петна по белите дробове от тютюна. 
- След малко ще изхрачите черна храчка. - казах му аз и 
започнах да чистя дробовете му. 
Той извади носна кърпичка, изхрачи нещо в нея, погледна я и ми 
я показа - имаше черно петно. 
- Това е от тютюна. - обясних аз. 
С големи като чаени чаши очи, той ми издаде документа и ме 
вписа на първо място в списъка на екстрасенсите. Отказа да вземе 
парите които трябваше да платя за изследването и ме придружи до 
вратата... Само дето не ми се поклони. 
- Този документ дава ли ми право да практикувам лечителство 
или ще ми трябва и медицинска диплома? - го попитах аз. 
- Да, вече имате право да практикувате. Почти всички 
екстрасенси нямат медицинско образование. - ме успокои той. 
Е, аз не бях точно екстрасенс, всъщност, думата има обширно 
значение и може и да съм, но не бях от тези които лекуват с 
биоенергия като ръкомахат около пациентите, но един проблем 
отпадаше - нямаше нужда да уча медицина. И все пак, ми беше 
интересна и исках да се пробвам и там. 
 
 

14. 
Когато стана време за обедна почивка през един съботен ден, аз 
излязох от кабинета си за да изпия една минерална вода сред 
хора. Отвън ме чакаше красиво момиче, с бяло лице, черна, леко 
чуплива коса спускаща се малко под раменете и сини очи. 
- Здравейте - поздрави ме тя - казвам се Полина. Може ли да се 



запознаем? 
- Приятно ми е, Мишо. - подадох й ръка аз. 
- Интересувам се от йога, уика и малко хаос магия. Вие 
интересувате ли се от уика? 
Бях чел в интернет, че 'уика' е някакво религиозно учение което 
включва растения и магия, а като се има предвид животът ми... 
- Аз съм богът на гората! - казах аз и й се ухилих, и се надявах 
да го приеме като шега и да не ме помисли за луд - Отивам в 
близкото заведение, искате ли да ме придружите? 
- С удоволствие. - прие тя и се запътихме към близката пицария. 
Помислих си „Дали се интересува от уика, или от парите?“ и 
погледнах вътрешното й лице - беше искрена. 
Поръчах пица за нея и вода за мен и седнахме на една маса в 
ъгъла. 
- От кога се занимавате с тези неща? - я попитах аз. 
- От пет години. 
- И? Постигнахте ли нещо? Върви ли магията? 
- Не особено добре, но не спирам да медитирам. - със 
съжаление каза тя. 
- Спира ви цивилизацията. Както натрапеното мислене, така и 
нечистия живот. Имам предвид мръсен въздух и вредна храна. - 
побързах да обясня за да не стане недоразумение - А може би, и 
неправилна медитация. Ходите ли в гората? 
- Рядко. Не ми остава много време. 
- За каква уика говорим тогава? - подсмихнах се аз - В гората е 
енергията и магията. 
Започнахме да привличаме вниманието на околните с тези 
приказки за магии, а и не беше в мой интерес да ме мислят за 
магьосник, защото са слушали много приказки и имат изкривено 
разбиране за тази дума, за това й предложих да се свържем в 
интернет и да разговаряме там. Тя се съгласи, даде ми някои 
координати и продължихме разговора на общи теми. 
Работеше като редакторка на книги, имаше родители, по-голям 
брат който е женен и живее в друг град и такива неща... 
Вечерта й писах по електронната поща. Тя отговори бързо и в 
началото контактувахме така, но писмата ни започнаха да 
съдържат кратки въпроси и отговори и решихме, че ще е по-удачно 
да минем на моментни съобщения (чат). 
Говорихме си за най-различни неща. За медитации; магия; неща 
от бита; компютри; помагаше ми за редактирането на сайта ми 
въпреки че, откакто ходех на вечерно училище, граматиката ми 
много се подобри, но все пак - тя е професионалист; аз й казвах как 
да оправи компютърен проблем ако знаех и т.н. 
След около две седмици, започнахме да излизаме на разходки, 
кино и други забавления. 
Дойде време и за дискотека. 



На входа на дискотеката ни посрещна охраната. Сред тях, 
имаше един много нисък служител. Понеже аз съм висок, когато го 
видях, си представих как бихме изглеждали един до друг и ми 
стана смешно. 
- Какво се смеете? - запита ме той, явно разбрал, че си мисля за 
него. 
- Представих си, как ли бихме изглеждали един до друг - аз 
висок, вие нисък... 
- Много смешно. - озъби ми се той. 
- Проблем ли ви е ръстът ви? - попитах го аз, а той погледна 
надолу - Това е грешно. Трябва да приемете, че просто сте си 
такъв, не сте в състояние да направите нищо за да го промените и 
да се впишете в нормалния живот. Вземете за пример Дани де 
Вито! Той се е възприел какъвто е, после е погледнал на себе си 
през очите на високите и е осъзнал, че изглежда смешен от тяхна 
гледна точка. От тук и идеята - как да използва това за да спечели. 
Прави качествени комедии и хората плащат за да могат да му се 
присмеят. Той не се обижда ако някой започне да му се подиграва 
за ръста, защото точно от това печели, и то доста добре. Вие едва 
ли ще печелите неговите пари защото не сте актьор, но можете да 
направите същия номер - приемете се какъвто сте и се 
забавлявайте с това. Ако някой ви се присмее и подиграе на ръста 
ви, не се обиждайте, а му отговорете „Ти като си висок, защо си 
тъп?“ или нещо подобно - измислете си някакви лафове за целта, а 
ако някой се обиди от вас и реши да ви набие за да покаже кой е 
по-силния, тогава ще се защитите - щом работите като охрана, 
значи сте добър боец. На всичкото отгоре, когато се ядосвате от 
тези дребни подигравки, губите енергия и после се чувствате зле, 
което можете да си го спестите като просто не взимате думите на 
другите присърце. Вижте ме сега мен! - той ме огледа - А сега си 
представете, че сме един до друг и вие ни гледате отстрани! Не 
изглеждаме ли смешно? Не мислете за това, че ниският сте вие и 
се забавлявайте като страничен наблюдател! 
Той видимо се съвзе и се почувства по-добре. 
По късно се сетих за него и 'погледнах' в миналото да видя какво 
става. Видях го да влиза в една банка. Отиде до гишето което 
беше с десетина сантиметра по-високо от него и поздрави с „Добър 
ден.“ Служителката се надвеси над гишето, видя го и се изсмя. 
После изнесе един стол отпред, извини се на човека за 
изсмиването на което той махна небрежно с ръка и каза „Няма 
нищо.“ Тя сложи стола, каза му да се качи на него, върна се на 
мястото си зад гишето и го обслужи. На излизане, той каза 
„Благодаря за стола!“ и беше доволен, както и аз, че съм му 
помогнал да се осъзнае. 
След няколко дни, се срещнахме случайно, той ми благодари и 
каза, че животът му се е променил много. 



- Сега може ли да влезем? - попитах аз. 
- Носите ли оръжие. - спази той задълженията си на охрана. 
- Не. 
- Тогава заповядайте и приятна вечер. 
Силната музика не ми понасяше много, но на Поля й харесваше 
и аз се стараех да й доставя удоволствие като подскачах около нея 
и се стараех с цялото си внимание да не я настъпя. 
След дискотеката, ме покани в дома си. Баща й беше заможен и 
й беше купил апартамент за да може да живее самостоятелно. 
Стигнахме и до ласките. 
Бях с една идея по-вцепенен от желязно дърво и се наложи тя 
да поеме инициативата. Това беше само първия път - докато се 
впиша в обстановката. От там нататък, понеже можех да разбера 
как се чувства, знаех точно от какво има нужда и й го давах. За нея 
удоволствието беше голямо, дори се възхити от уменията ми, 
които всъщност нямах, но знаех, и ме обвини, че първия път съм се 
преструвал, а моето удоволствие беше двойно - моето собствено 
плюс нейното защото го изживявах и него. 
Работата вървеше добре. Идваха хора със всякакви 
заболявания и козметични проблеми. След като, през един 
натоварен ден с много и тежко болни пациенти, дойде една 
хубавица, каза, че иска да й махна бенка и аз я изхвърлих с 
шамари, определих четвъртък за ден само за козметични 
проблеми - бенки, косопад, наднормено тегло и други такива. 
Ето как протичаше един работен ден: 
Влиза пациентка с огромен и увиснал корем. Прегледах я 
набързо и видях, че в корема й има огромна киста, също и, че 
пикочния й мехур е пълен. 
- За кистата ли идвате? - я попитах аз. 
- Да. 
- Отивайте, аз ще ви почакам! 
- Къде? - запита учудено тя. 
- До тоалетната, нали ви се ходи. А на връщане платете! Ще ви 
лекувам. 
Тя излезе и я чух в чакалнята да се чуди как съм разбрал, че й 
се ходи до тоалетната. 
Когато се върна, поработих върху кистата й. Оказа се не много 
трудна за разграждане и се стопи за кратко време, след което, 
коремът й спадна. 
След нея, имаше жена с наднормено тегло (тогава още не бях 
определил деня за козметични проблеми). На нея й беше увредена 
щитовидната жлеза. 
Коригирах я и казах на жената, че сега остава просто да чака и 
да не прави нищо за отслабване - нито спорт, нито диети, а да си 
живее нормално. 
Добре, само дето тя беше видяла предишната пациентка и се 



развика, защо онази отслабнала веднага, а тя трябвало да чака... 
- Тя нямаше проблем с наднормено тегло, а имаше киста в 
корема си. Изчистих кистата и коремът й спадна. Вие нямате киста. 
Вашият проблем е с наднорменото тегло. Аз коригирах каквото не 
беше наред и сега ще си отслабнете от самосебе си. - опитах се да 
обясня аз, но кой ме слуша - все едно нищо не бях казал. 
Тя продължи да се кара, докато ме вбеси и се наложи да излея 
гнева си като я нарека 'крава' и я изхвърля насила собственоръчно. 
Несъзнателно се поддадох на това и загубих енергия. След 
няколко дни, на улицата, някаква жена ме гледаше втренчено, но 
аз не й обърнах внимание. Тогава, друга каза „Не я позна.“ 
Загледах се. 
- Вие ли бяхте онази дебелана с голямата уста? - а тя погледна 
виновно надолу. 
След нея, влязоха жена и дете. Още докато бяха до вратата, 
погледнах детето и видях някакво енергийно поле около него. 
Прегледах и тялото му - нищо нередно. 
- Юнак, изчакай майка си отвън! - му казах аз. 
- Ама, ние за него идваме. - поясни майка му. 
- Знам, прегледах го. 
- Много бързо. - не повярва тя. 
Момчето излезе, а аз поканих майка му да седне. 
- Синът ви не е болен от нищо. - казах й аз - Направена му е 
магия! Спрете да го лекувате защото ще му навредите - когато 
здрав човек пие лекарства се разболява. Трябва да разваляте 
магия. 
Тя не повярва, защото прегледът стана бързо според нейните 
представи, а и не вярваше в магия. 
Отпуснах се за малко за да проуча града по същия начин както 
проучвах гората. Търсих способен маг който би могъл да помогне. 
Намерих го. Записах името и адреса му на едно листче и й го 
дадох. 
- Това е най-способния практикуващ маг в града. - казах й аз - 
Отидете при него! Той ще ви помогне най-добре. Иначе, със 
сигурност ще попаднете на много шарлатани които ще ви вземат 
парите, а няма да свършат нищо. 
На нея не й взех пари. Но когато излезе, беше ядосана и ме 
обвини, че сме съдружници с мага и аз му пращам клиенти и съм 
отказал да лекувам сина й... 
Излязох в чакалнята, огледах хората, видях един човек който 
беше доста зле, а нямаше къде да седне. Също видях и една жена 
която идваше всеки ден а отказваше да влезе в кабинета - явно от 
нищо не се оплакваше, а само си търсеше занимание. 
- Напуснете! - наредих й аз. 
- Защо? 
- Заемате мястото на пациентите. Този човек едва си стои на 



краката, а вие седите на неговия стол. 
Тя пак отказа да си тръгне, но аз помолих баща ми да й помогне 
да намери изхода. После, поканих тежко болния. Дадох му малко 
сила, и когато се почувства по-добре, го помолих да излезе за да 
си доизчака реда от което беше недоволен. 
Тъкмо когато той излезе от кабинета ми, в чакалнята влязоха 
няколко човека, а една жена буташе инвалидна количка в която 
седеше младеж с изкривени крайници. Приех го веднага. 
- Как се казваш? - го запитах аз, а той измънка нещо в опит да си 
каже името. Оказа се, че не може и да говори. 
- Спи ли ти се? 
Той направи движение което определих като „Не“. 
- Не ти се спи, но аз ще те приспя. Приятни сънища. 
И го приспах. В мозъка му, имаше запушени някакви канали 
които объркваха всичко. Не беше трудно да ги изчистя след което, 
сгърчените му ръце се отпуснаха, главата му се изправи и 
изражението на лицето му се нормализира. 
Събудих го. 
- Как се казваш? - го попитах пак. 
- Иан. - измънка той. 
- Как? - не разбрах и доближих ухото си до устата му. 
- Иван. - каза той по-ясно. 
- Добре Иване, сега ме ритни! - той ме ритна и се засмя когато аз 
изохках от болка. После го накарах да стане, обърнах количката 
така, че да се хване за дръжките и да я бута и излязохме в 
чакалнята да зарадваме близките му. Казах им, да се разхожда, да 
прави леки упражнения, да разговарят с него за да упражнява 
говоренето - те ме гледаха с недоверие - а след един месец, да 
тръгва на вечерно училище, а после и да си търси работа. 
- Държавата няма да плаща инвалидна пенсия на здрав човек. - 
казах им аз за да ги окуража, че момчето ще се оправи. 
Попитах ги за причината поради която Иван беше изкривен. 
- Когато се роди не проплака и го включиха на кислород. - обясни 
майка му. 
- Как така 'не кислород'? - недоумявах аз - всеки доктор, би 
трябвало да знае, че човешкият организъм не е пригоден да диша 
чист кислород. А като го дадеш на новородено, разбира се, че ще 
получи увреждане. 
- Как да не е пригоден да диша кислород? Ние какво дишаме? - 
попита майката на Иван. 
- Ние дишаме въздух, и е трябвало да включат бебето на въздух, 
а не на кислород. 
- Каква е разликата? 
- Разликата между въздух и кислород е същата каквато е 
разликата между вода и супа. Във въздуха има и други елементи - 
кислородът е чак на трето място по количество. В супата има вода, 



но има и други неща, нали?! С чиста вода можете ли да се 
нахраните?! А със супа можете. Ако го бяха включили на въздух, а 
не на чист кислород, нямаше да се изкриви така и всичко щеше да 
е наред. А най-доброто решение е, да се приложи изпитания бабин 
метод - бебето се хваща за краката така, че да увисне надолу с 
главата и се тупва леко по дупето за да проплаче. 
После, влязоха две жени - майка и дъщеря. Дъщерята беше 
болна от нещо и започнах да я лекувам. Гоних един вирус из 
цялото й тяло, но една част се вмъкна на място на което не можех 
да го унищожа. Не ми оставаше друго, освен да напиша писмо до 
личния лекар на пациентката, като му обясня проблема и да се 
надявам традиционната медицина да помогне. Съвсем скоро, 
жената се върна при мен за да ми се покаже - беше напълно 
излекувана, а личната й лекарка казала, че проблемът въобще не е 
сериозен... Е, колкото и да съм напред, не мога да се опра на 
науката. 
В чакалнята влязоха някакви хора. 
- Немци са. - каза момичето което записва часовете. 
Загледах се втренчено в една жена и казах: 
- Добър ден. От къде чухте за мен? Чак в Германия ли ме знаят? 
- На почивка сме. - каза жената и се обърна да си ходят. 
„Какво ми става - помислих си аз - изглежда съм се възгордял. 
Как можах да си помисля, че някой е дошъл чак от Германия 
специално заради мен. Ето значи какво означавала фразата 
'Гордостта е грях' - от гордост изгоних хората без да искам.“ 
- От къде знаете немски? - попита момичето което записва 
часовете. 
- Не знам немски. - казах аз и разбрах, че всъщност съм говорил 
на немски без да се усетя. Изглежда, съм го взел от главата на 
жената. Точно както се случи и със змията. 
- Какво стана? 
- Нищо - в Германия си имали по-добър лечител. - казах аз за да 
не разкрия сглупяването си. 
Дойде и един алкохолик със силно разяден черен дроб. Освен 
това, остатъкът от дроба му, беше изтощен и 'нямаше желание да 
се бори'. 
Предписах на човека строга хранителна диета и без абсолютно 
никакъв алкохол. Когато дойде пак след три дни, дробът му отново 
беше 'тъжен'. Погледнах в миналото, и видях човека в бар с халба 
бира да казва: „Една бира няма да навреди толкова.“ и „Той няма 
да разбере.“ - подразбираше се, че 'той' се отнася за мен, но какво 
значение имаше дали аз ще разбера - здравето му си беше негово. 
Направих му строга забележка и го заплаших, че ако не си спазва 
диетата, няма да го лекувам. След още три дни, остатъкът от 
дроба му вече беше 'щастлив' и готов за възстановяване. До една 
седмица, човекът вече си имаше чисто нов черен дроб. Надявах 



се, да не го съсипе пак. 
После, влезе една жена. Още като я видях я запитах: 
- Къде ви е имунната система? 
Тя повдигна леко рамене. За пръв път виждах човек болен от 
СПИН. Вирусът беше унищожил напълно имунната система на 
жената. 
Имунната система е 'армията' на организма - тя се бори с 
болестите. Щом нещо ни боли, това означава, че на това място се 
води битка между имунната система и болестта. Така разбираме, 
че сме болни, отиваме на лекар и той ни лекува. 
Когато следващия път, жената се разболее от каквото и да било, 
дори от най-обикновена настинка, след като я няма 'армията' която 
да 'съобщи' за болестта, тя (жената) въобще няма да разбере, че е 
болна от нещо, няма да вземе никакви мерки да се лекува, а и да 
вземе, без имунна система нищо няма да се получи и ще умре! 
За съжаление, не успях нито да унищожа вируса нито да 
възстановя имунната система (той щом е там вирусът, имунната 
система няма как да се възстанови, защото вирусът я унищожава 
веднага). Мислено казах последно „Сбогом“ на пациентката и я 
изпратих до вратата. 
Така минаваха работните ми дни и едва намирах време за 
учене, но въпреки това се справях доста добре, защото се стараех 
да не изпускам потока и повечето неща се подреждаха от самосебе 
си. 
С Поля се разбирахме добре. Често се срещахме, учих я как да 
медитира, разхождахме се, разговаряхме и други неща, но 
намирахме малко време за това. Най-често се засичахме в 
интернет. В крайна сметка, решихме да опитаме да живеем заедно 
и се преместих в нейния апартамент. 
Веднъж отидохме на пазар с намерение да си купи пипер. На 
две съседни маси продаваха различен пипер. На едната, пиперът 
беше по-светло червен и по-здрав и добре изглеждащ, а на 
другата, беше тъмно червен, мръсен и смачкан. Изследвах ги и 
двата. Оказа се, че смачканият пипер е по-чист и естествен, а 
другия е торен с изкуствени торове и съдържа вредни вещества. 
- Ще купим от този! - каза Поля сочейки по-добре изглеждащия. 
- Не е хубав. - казах аз - другия е по-хубав, нищо, че е смачкан. - 
това породи смях... 
- Не е! Искам от този. - настоя Поля. 
- Цената е еднаква. - казах аз, въпреки, че светлия пипер беше 
двойно по-скъп. 
- Не е еднаква. Този е по-евтин. 
- Да, ама ако от светлия купиш един килограм, от другия трябва 
да купиш два - като го изчистиш, ще остане един. 
Не можахме да се разберем и я оставих да купи от здравия, а аз 
купих от смачкания - вкъщи щях да й дам урок. Аз купих два 



килограма от смачкания, а тя, един от светлия. 
Прибрахме се. Искаше да си сготви миш-маш и започна с нейния 
си пипер, а аз се захванах да чистя и нарязвам моя. 
Казах на Поля да опита нейния пипер, а после, й предложих от 
моя, вече изчистен и по-добре изглеждащ. 
- Мммм! - само измуча тя, избута встрани своя пипер който беше 
нарязала и започна да ми се куми, да й дам от моя пипер за да си 
сготви с него. Опитах нейния - имаше вкус на фураж, а моят беше 
много по-вкусен. 
- Виждаш ли? - казах престорено строго аз - като ти казвам, че 
този е по-хубав, ще ми вярваш! 
Ето още едно доказателство, че думите 'хубаво' и 'красиво' не са 
синоними! 
- Защо въобще ядеш? - я запитах аз. 
- Няма кой да ме научи на слънцеядство. - отговори кокетно тя. 
- Ами, аз си взех шадраванчето, няма да е трудно да се научиш, 
освен ако имаш нещо против болките в стомаха и леката треска. - й 
се ухилих аз, спомняйки си първоначалната криза при мен. 
- Ще го преживея някак, щом съм под твоите грижи. 
Имахме един беден съсед който все се чудеше какво ще яде 
клетникът и, предложих на Поля, да досготви нейния пипер за да 
му го дадем, а не да го изхвърляме. Той продължи да се възползва 
от нас, докато Поля се научи да ме слуша за храната. Понеже, 
човек бързо се учи, съседът беше недоволен когато спряхме да му 
даваме храна, но нямаше как - и ние вече не ядяхме и двамата. По- 
късно, му помогнах да си направи негов си шадраван в леген и го 
научих как да се храни. 
Видях на паркинга пред блока ни катастрофирал автомобил. 
Всъщност, може би беше натрошен на място, а не катастрофирал, 
защото наоколо имаше много пръснати стъкълца. Когато видях как 
стъкълцата с приблизително кубична форма блестят на Слънцето, 
ми дойде идея - да сложа малко около шадраванчето си, та водата 
да блести по-силно. 
Изнесох метла и лопатка и ги сметох. Измих ги... Изрязах от 
ламарина пръстен с вътрешен диаметър съвсем малко по-малък от 
диаметъра на легена, а външния, с една педя по-голям. После, 
свих пръстена така, че да стане като фуния, а от вътрешната 
страна на фунията налепих стъкълцата за да блестят към водата. 
Това съоръжение, поставено върху легена, много усилваше 
енергията и помагаше за по-бързото хранене. 
Поля се научи да се храни по този начин, но до ореол не успя да 
стигне. 
 
 

15. 
Почти бях завършил гимназия. С помощта на Поля, учението 



вървеше лесно и безпроблемно. След това, мислих да 
кандидатствам в медицинския институт, но се оказа, че в 
медицината няма задочно обучение, а аз трябваше да работя и 
редовното не ме устройваше. За това, се примирих, че се налага 
да работя само с удостоверението си за екстрасенс. 
Един ден, поканих Поля на пикник в гората (исках да съм на свой 
терен). Бях подготвил всичко предварително. 
Настанихме се на една уютна полянка и аз мислено свиках 
няколко птички да накацат на околните дървета. 
- Какво става? - запита ме Поля забелязала краткото ми 
отплесване. 
- Ще видиш. - не й обясних аз. 
Когато прецених, че е дошъл моментът, дадох знак на птиците и 
те зачуруликаха хорово. 
- Какво става?- запита отново Поля. 
- Шшшшт! 
Извадих червена кадифена кутийка с формата на сърце, отворих 
я, взех ръката на Поля и я попитах: 
- Поля, ще се омъжиш ли за мен? 
Изглежда не очакваше, защото малко се обърка. Погледна ме, 
погледна и пръстена в кутийката и каза: 
- Надявах се да ми предложиш, но не очаквах да е днес. 
- Изненада. - усмихнах се аз - Е? Какъв е отговорът ти? 
- Да, разбира се, нали ти казвам, че се надявах да ми 
предложиш. 
Сложих пръстена на ръката й. Този път, Силата ми изневери - 
пръстенът й беше малко голям и се налагаше да го занесем на 
бижутер за да го стесни. 
Беше най-страстната целувка до сега. Когато се прибрахме, 
ласките ни се сториха много по-приятни от обикновено заради 
мисълта, че вече сме годеници. 
Преценихме, че един месец е достатъчен срок да се подготвим 
за сватбата. Получихме благословията на баща й и всичко беше 
наред. Тя искаше голяма сватба, с което аз не бях особено 
съгласен защото не си падах много по шума и публичните изяви - 
за жалост, щяхме да бъдем център на вниманието... но не можах 
да се измъкна. Почти всички гости от списъка, бяха от нейната 
страна по простата причина, че аз нямаше кого да поканя освен 
мама, баща ми и кака, както и някои приятели, но те бяха малко. 
Заедно с костюма, поръчах да ми ушият и шапка, която да 
съответства на кройката на костюма и я подплатих за да не се 
вижда ореолът. 
Църковният брак беше само формалност без която можехме и 
да минем, но... мода. Отпразнувахме сватбата в хубав ресторант с 
много танци и забавления. Тук се бях намесил малко. Не от 
съмнение, че не ни уважават и няма да им е весело на нашата 



сватба, но ей-така - за да подсиля емоциите и да проверя 
способностите си - дадох на всички гости малко радост и веселие. 
По-късно, всички говореха, че сватбата е била страхотна и никога 
не са се забавлявали повече... 
Единственото неудобство, бяха въпросите „Защо младоженците 
не ядат нищо?“ и „Каква е тази шапка на младоженеца?“ които ме 
караха да увъртам и да мисля как да се измъкна от отговор. 
Въпреки, че вече бяхме изпробвали много неща и бяхме 
изпитали голяма наслада, през първата брачна нощ дадохме 
всичко от себе си и едва не припаднахме и двамата от 
удоволствие. Не, не е силно казано. Малко хора (или почти никой) 
могат да се влеят така един в друг - както физически, така и 
емоционално и духовно като нас. Физическите ласки, колкото и да 
са добри те, се оказаха само около трийсет процента от пълното 
удоволствие. 
Вече бях богът на гората, известен и способен лечител, а сега и 
глава на семейство. Надявах се, да се справя някакси с новата си 
длъжност. Ето още един поток който трябваше да поведа, но не 
беше трудно, защото жена ми беше умна и послушна. Да, трудно 
беше, докато я науча да ме слуша, но в крайна сметка, резултатът 
беше задоволителен. 
Семейния ни живот не се различаваше особено от досегашното 
ни съжителство. И двамата бяхме погълнати от работата си и ни 
оставаше малко време един за друг. 
През един почивен ден, предложих на Поля да си направим 
пикник в гората. Тя се съгласи, защото имаше нужда от малко 
почивка и спокойствие. 
Понеже нямахме специална кошница за пикник, отбелязахме си, 
че трябва да си купим такава и приготвихме необходимите неща в 
една чанта. 
Запътихме се към гората. Навлязохме в нея по един черен път, а 
после, се отклонихме встрани за да потърсим удобна полянка за 
нашата цел. 
Пред нас се изправи едно животно с бежов цвят и тук-таме 
черни петна, от рода на кучетата и вълците. Гръдният му кош беше 
много развит, предните крака доста силни, а задните, толкова 
малки и слаби, че човек би си помислил, че са недъгави. 
- Какво е това животно? - ме попита Поля и се притисна към 
рамото ми. 
- Чакал. - отговорих й аз. 
- Това ли е чакал?! - възкликна тя - Не ми харесва, изглежда 
отвратително. 
- Знам, и на мен ми изглеждаха така преди да се слея с гората и 
да разбера, че с нищо не са по-различни от другите животни. 
Просто такава им е природата. Но въпреки, че ги разбирам, пак са 
ми противни на вид. Това обаче, не означава, че ще ги потискам 



само заради вида им. 
След като повървяхме още малко: 
- Ето една хубава полянка. - казах аз, и посочих храсталаците до 
нас. 
Поля се приближи към тях и погледна през пролуките между 
клоните им, а после се огледа наоколо. 
- Хубава е, но няма от къде да влезем. 
- Не се притеснявай за това! - успокоих я аз- Само гледай къде 
стъпваш за да не се спънеш! 
После я хванах за показалеца на лявата ръка и я поведох след 
себе си. Карах храстите да отдръпнат клоните си от пътя ни или 
целите да се наклонят на една страна. Изпитах удоволствие като 
си спомних времето когато живях тук и тази дейност беше 
ежедневие при разходките ми. 
Стигнахме до полянката. Имаше свежа трева и малко цветя. 
Ухаеше на свежест и утринна гора. 
Постлахме едно одеяло и седнахме на него. 'Включих' 
вътрешното си зрение, както го наричах, защото не знаех дали има 
друго наименование, за да 'виждам' всичко наоколо и без помощта 
на очите си. 
Усетих, че от храстите се подава някаква змия. 
„Изчезвай от тук!“ - изсъсках й аз, а тя се плъзна обратно и се 
изгуби от погледа ми. 
- Какво стана? - ме попита Поля. 
- Нещо ми е пресъхнало гърлото. - опитах се да я заблудя аз и 
се хванах за шията. 
- Не ти е пресъхнало гърлото. Там имаше змия - ти я изгони! 
- Много си наблюдателна. - усмихнах се аз. 
В това време, долетя една птичка чието наименование все още 
не знаех, но ми беше все едно как ги наричат хората - аз си ги 
различавах по мои си критерии (може би славей?) и кацна на 
рамото ми. Поля запримига шокирано и каза: 
- Ти наистина си богът на гората. Не си се шегувал тогава. 
Погледнах надолу и се усмихнах скромно. 
- Може и така да се каже. Само да не вземеш да се уплашиш... 
Нали се интересуваше от уика? Мислих, че ще е интересно за теб 
да видиш магията на уика на практика. Малко по малко, ще обуча и 
теб - ще те направя богинята на гората*. 
[*В уика има Бог и Богиня - бел.авт.] 
- А аз се чудя откъде се появиха онези пеещите птици когато ми 
предложи брак. 
- Ха! Да, аз ги извиках. 
- Какво е 'Бог'? - ме попита тя изведнъж. 
- Ооох! - изпъшках аз - много дълга и философска тема. Ще ни 
развали пикника. 
- Нищо, на мен ми е интересно и съм готова да се жертвам. 



- Мислил съм по въпроса доста надълго и широко. - започнах аз - 
думата 'Бог' има няколко значения. Същинския Бог, това е 
енергията, а абсолютно всичко във Вселената, че и във всички 
паралелни Вселени се състои от енергия. Дори това което 
наричаме 'материя', всъщност е сгъстена енергия. В този смисъл, 
Бог е абсолютно всичко и във всичко. Тази тревичка е Бог и Бог е в 
нея, онзи камък е Бог и Бог е в него, аз съм Бог и Бог е в мен, ти 
също си Бог... 
- Богиня! - поправи ме тя. 
- Не, не това! Мислиш много... плътски. Енергията няма пол. 
Какъв пол е токът който тече от контакта? 
- Токът е мъжки, а енергията е женска. - мисля, че ме закачаше 
тя. 
- Говориш за родове на думите - мъжки и женски род. Когато 
енергията си народи малки енергийки, тогава можеш да кажеш, че 
е женска. - тук и двамата се засмяхме - Бог няма пол. Не можеш да 
сложиш пол на всичкото. Та да продължа... ти си Бог 
и Бог е в теб... цялата Вселена е Бог и Бог е в нея, всички 
паралелни Вселени (а те са безброй много) взети заедно са Бог и 
Бог е в тях. 
- Много богове изкара. - ми направи саркастична забележка тя. 
- Не е така. Всичко е холограма. Представи си един пъзел. 
Когато е сглобен, той представлява цяла картина, нали така?! А 
като го разглобим, всяко парче от пъзела, не се превръща в част от 
картината, а пак си е цялата картина. Целият пъзел е картината и 
едновременно с това, всяко парченце, също е цялата картина. 
Същото е и с Бог - Той е всеобхватен, Всичко е Бог, и всяко 
парченце от Него, също е целия Бог, а няма много богове. Този Бог 
няма свой собствен разум. Не Той управлява нас, а ние 
управляваме Бог със своето съзнание по един или друг начин. 
- Защо има толкова много религии щом няма начин да има 
повече от един Бог? - запита Поля. 
- Елементарно. Различни хора намиращи се на голямо 
разстояние един от друг самостоятелно са открили Бог. Всички те, 
са Го разбрали по различен начин и са Го нарекли с различни 
имена. Така са Го и проповядвали след това и са основали 
съответните религии, а като се срещнат и се заговорят на темата, 
понеже т. нар. 'Бог' има различни имена и е разбран по различен 
начин, хората започват да спорят и делят едно и също 
недоразбрано нещо на 'нашия Бог' и 'вашия Бог'. Не знам дали си 
обърнала внимание, но във всички учения, религии, магически 
практики и т.н. се говори за абсолютно едни и същи неща, но с 
различни думи. 
- А хората как са Го открили? 
- Ами как, първо са обърнали внимание на това как всичко 
живее, расте, развива се; Някои са забелязали, че нещата им се 



подреждат както ги искат; видели са резултат от магия направена 
от някого и са си мислили, че нещо висше им помага; усетили са 
промяната в чувствата и емоциите си... Открили са окултните неща 
и са си мислили, че има висш разум който се грижи за нас. 
Религиите въобще, са човешка измислица, но не е съвсем 
ненужна. Мисля, че е измислена за подчинение на масите, но има 
и друго предназначение - налагане на духовна дисциплина за 
духовно израстване. Освен това, храмът създава мистично 
чувство. Самата мисъл, че има някакви разумни Сили които ни 
помагат, настройва съзнанието ни по особен начин и помага за 
изпълнението на молитвите ни. Иначе, според мен, всичко писано 
за Бог като същност са пълни глупости. Митът, че нещо живее на 
небето, може би идва от пра древни времена, когато Земята е 
посещавана от чужди цивилизации и тогавашните хора, са ги 
мислили за богове защото са ги виждали, че слизат от небето. Или 
пък, докато са гледали светкавиците по време на буря, са си 
мислили, че там горе живее някой който ги прави тези неща. И до 
днес има африкански племена, които, като видят светкавица и си 
мислят, че боговете препускат по 
облаците... 
Дойде ми наум за ислямското разбиране на думата 'Бог'. 
- Мюсюлманите разбират Бог по интересен, и едновременно с 
това, фанатичен начин. - започнах да й обяснявам аз - За тях, 
Аллах е всичко окултно. Душата, съзнанието, енергията, 
насочената енергия (магията)... нематериалните неща. Всяко 
чувство, всяка мисъл, всяка емоция е Аллах. 'алл' означава 'дух'. 
Езическите българи, освен върховния Бог Тангра, са имали и алли 
на всичко (кат гръцките богове) - алл на виното, алл на любовта, 
алл на войната и т.н. Ако двама мюсюлмани се скарат и единия се 
вбеси толкова много, че му се прииска да убие другия, тогава казва 
„Аллах ми казва да те убия!“ Ако някой направи магия, след като 
получи резултат, казва, че Аллах му е помогнал. Понеже 
християните са по-състрадателни, а състраданието е от душата - 
съответно, от Аллах, винаги помагат на пострадал човек. Когато 
видят мюсюлманин в нужда и му помогнат, той казва „Аллах те 
изпрати да ми помогнеш.“ - човекът няма заслуги за това. Душата 
му е подсказала, да помогне на мюсюлманина, а тялото е само 
инструмент - то не е 'Аллах'. За това, мюсюлманите казват, че 
християните са инструменти на Аллах. Като такива, не заслужават 
внимание и уважение - Аллах ги праща да направят нещо за тях. А 
ако те трябва да направят нещо за християните... е, инструментите 
не са техни, а на Аллах - той да си се грижи за тях. Ако някои са с 
промито съзнание и надъхани с омраза към християните, казват 
„Аллах ни казва да ги избием.“ И такива неща. 
- Това е доста фанатично. - възмути се тя и попита още - Защо 
говориш за християните в трето лице? Ти не си ли християнин? 



- Да, фанатици са. Аз съм от всички религии. Вярвам във 
Всеобхватния Бог, без значение с какво име го наричат. Та, да 
продължа мисълта си за мюсюлманите. Ислямските народи за това 
са по-назад в развитието си - чакат на Аллах да ги накара да се 
размърдат за да създадат нещо, но той не ги кара. Като се има 
предвид, че християните са 'инструменти на Аллах' следва, че 
Аллах ще ги накара да се грижат за тях. Уф, и аз се обърках - абе, 
шантава работа. 
- Древните гърци нали са един народ, защо са имали толкова 
много богове? 
- Това са човешки измислици. Така им е било изгодно - да слагат 
бог на всичко. Някъде четох, че всеки бог, по едно или друго време, 
е бил физическо лице на планетата. Това значи, че хора със 
свръхестествени способности са обожествявани. Ако Дионисий е 
бил майстор винар и е слагал нещо във виното което е 
повишавало качеството му, ето ти го бог на виното. Венера 
вероятно е била неустоима съблазнителка - богиня на любовта. 
Марс пък, отличен боец и пълководец - бог на войната и т.н. То и 
сега имаме израз „Ти си бог“ за някой който е майстор в нещо, но 
тогава тази фраза някакси е мутирала в нещо сериозно. Все едно, 
сега мен да ме провъзгласят официално за бог на гората, да ми 
построят храм и да ми се молят през следващите няколко хиляди 
години. 
- На кого се молим в църквата тогава? - се зачуди тя. 
- Това е религиозното значение на думата 'Бог', според което, 
Бог е свръхразум който се грижи за нас. А молитвата, в 
действителност е нещо като магия. Вече споменах какъв ефект 
има религиозния храм за настройката на съзнанието. Когато, по 
време на молитва изкажем желанието си, то е с особена сила. А 
това, че се молим пред някого или нещо, като икона да речем, е 
само психологическа настройка - да се настроим така, сякаш сме 
възложили задачата на някой друг който си знае работата по-добре 
от нас и не можем да му се бъркаме. По време на молитвата, си 
казваме желанието и забравяме. Ако знаем, че ние самите правим 
това за което се молим, тогава ще мислим за резултата и ще го 
'изгоним', а така, оставяме всичко в ръцете на 'някой друг' и не го 
мислим повече. Молитвата наподобява магията със сигили. Не 
знам дали ме разбра, и аз малко се пообърках. 
- До някъде ми е ясно. Казваш „Ако знаем, че ние самите правим 
това за което се молим...“ Как така го правим ние? 
- Освен тяло, ние имаме и душа. Вярваш ли в съществуването 
на душата? 
- Нямам твърдо мнение по въпроса.. 
- Като те обуча, ще имаш. - усмихнах й се аз - По време на 
молитва, съзнанието ни се настройва така, че се осъществява 
връзката между душата и разума, а душата ни е всесилна - знае и 



може всичко! Тогава, с разума си, директно казваме на душата от 
какво имаме нужда и тя го прави. В действителност, ние самите си 
изпълняваме молитвите. Добре е, да си мислим, че е някой друг, 
защото непрекъснатото мислене за резултата обърква душата и тя 
се проваля в изпълнението. Примерно, молим се да имаме хубава 
кола. Добре, душата ни приема желанието и започва да го 
изпълнява, но ние продължаваме да мечтаем как ще я караме, как 
ще слушаме музика в нея, после се прокрадват съмнения дали ще 
можем да се грижим за тази кола, дали няма да катастрофираме с 
нея и т.н. Тогава, душата се обърква, или приема, че щом сме 
изживели фантазията си мислено, желанието вече е осъществено 
и няма нужда да го прави, или 'преценява', че ако ни даде 
желаната кола може да ни навреди... и в крайна сметка, оставя 
нещата както са си. Не Бог изпълнява молитвите ни, а нашите 
души - ние самите. Религиозния Бог като ... хм, как да го нарека... 
'личност' не съществува. Бог не ни гледа от небето и не управлява 
живота ни - ние сами си го управляваме. Номерът е, да знаем как 
да правим това. 
- Щом има душа, какво става с нея когато тялото умре? Има ли 
Рай и ад? 
- Има, след физическата смърт, душите на абсолютно всички 
отиват в измерение което наричаме 'Рай', а оттам, препращат 
грешните души за наказание в ада, но в ада не се отива толкова 
лесно колкото си мислим - има и други начини за наказване. 
Праведните души, стоят в Рая известно време, а после се 
прераждат в ново тяло, а грешните, се прераждат след 
наказанието в ада. 
- Като няма Бог като личност, какъв Рай? 
- Раят, не се управлява от Бог, а от светци. Сред душите също 
си има йерархия. Всеки живот във физическо тяло, е един урок за 
душата. Когато тя завърши своеобразното си образование, 
израства в йерархията на душите и спира цикъла от прераждания - 
душата си остава вечно в Рая и се преражда само по собствено 
желание или за да изпълни някаква мисия. Това са т. нар. 'светци'. 
Вероятно, Христос е носил, а може би, още носи, такава душа. 
Също такива души управляват и Рая. 
- Ами ада? 
- Адът е учреждение за наказване на душите (нещо като 
физическите затвори). Там шефът е дявола, а за него имам две 
теории: Първата е, че той ни дава плътски съблазни за да ни 
изкуши да съгрешим толкова, че да заслужим пребиваването си в 
ада. Втората е, че дяволът си е обикновен служител и просто шеф 
на наказателния отряд. Ако мислиш, че директорът на затвора е 
лош човек, значи и дяволът е лош, защото той е просто 'директор' 
на духовния затвор наречен 'ад'. Казваме, че е 'лош', защото адът 
не е просто затвор, а място за мъчения (като да набиеш 



непослушното дете). 
- Религията казва, че самоубийството е смъртен грях. Звучи 
малко безсмислено - та нали си умираме, как няма да е смъртен? 
- Неее. Навсякъде в религиозните писания, всичко което пише, 
се отнася за душата, а не за тялото и разума. От там идват и 
повечето противоречия - текстът е написан за душата, а ние се 
опитваме да го разберем с разума си и нищо не се получава. 
'Смъртен грях' означава, че се унищожава душата. По принцип, тя 
е безсмъртна, но душите на самоубийците и другите смъртни 
грешници, или отиват в някакво друго измерение където попадат в 
нищото, или се унищожават, което е почти едно и също. 
- Щом е така, как ни наказва Бог когато сме лоши? Има много 
случаи, някой който е бил лош, после да е пострадал по някакъв 
начин, уж случайно. 
- Това пак е дело на хората. Когато някой не спазва 
обществените норми на поведение и е 'лош', много хора го 
намразват, в следствие на което, всички по едно и също време му 
мислят злото. По този начин се получава доста силна магия и...'Бог 
го наказва'. Другият вариант е, да се е натресъл на магьосник и той 
да го е прокълнал. За да избегне това, въпросният човек трябва да 
е много добър манипулант и лицемер. Хем да си прави каквото си 
поиска, хем пред обществото да се представя като светец, за да го 
уважават и да му мислят само доброто. Казах ти също, че има и 
други начини за наказание свише, а не само ада. Това е 
кармичното наказание - някой наглася така нещата, че в 
следващия ни живот да ни се върне това което сме направили през 
този. 
- Да се върнем на молитвата! - изглежда й хрумна нещо - Това 
ли правят богатите, че бизнесът им върви и трупат много пари - 
казват на душите си от какво имат нужда? 
- Не точно. Не ходят да се молят в църквата. Има и друга 
тънкост. Ако желанието ни е по-дългосрочно, тогава трябва да 
настроим така душата си, че да работи за нас по-дълго време. 
Примерно, ако ни трябва успех в бизнеса, той не ни трябва само за 
една или две сделки, а за цял живот. Тогава, използваме 
съзнанието си, за да насочим душата в каква насока да ни дари с 
успех и после я оставяме да свърши работата без да й пречим. 
Тази настройка, някои автори я наричат 'влизане в потока'. Влезем 
ли веднъж в потока, настроим ли душата си на съответната вълна, 
от там нататък, остава само да останем на тази вълна без да 
своеволничим. Понякога, душата подсказва на разума ни какво е 
нужно да се направи за успеха ни и ние го правим. Примерно, да си 
пуснем обява в интернет. Да не очакваш душата да излезе от 
тялото ти и да пише обяви?! - тук Поля се изсмя - Тези дребни 
задачи които дава душата на разума, ги наричат 'насочване в 
потока за да не затънем в плитчините'. Цялото чувство докато сме 



в потока, е като лек транс и ако се опитаме да правим нещо което 
не ни е подсказано от душата, тогава ще сгафим и ще се провалим 
- излезли сме от потока. Потокът е, така нареченото послушание 
или 'Да се оставиш в ръцете на Бога'. Ще направя сравнение с 
дете и родители. Детето е разумът, а родителите - душата. 
Родителите на детето, знаят кое е най-добре за него, но ако детето 
е непослушно и своенравно, и не изпълнява каквото му се казва, то 
най-вероятно ще пострада, може дори да умре, но ако слуша 
родителите си, изпълнява всичко и не недоволства, тогава то ще 
живее добре и всичко ще му е наред. Вместо да го наказват, ще го 
награждават и ще му купуват, според възможностите си, каквото 
поиска. Същото е, ако сме послушни на душата си, тя ще ни дари 
със всичко което поискаме, без 'според възможностите й', защото 
те са неограничени. Както казват авторите по въпроса „Има всичко 
в изобилие и то, напълно безплатно - само трябва да се научим как 
да си го вземем.“ Някои, като чуят „Остави се в ръцете на Бога!“, 
казват „Искам сам да управлявам живота си!“ и го правят, но това 
им струва страшно много труд и нерви... Някои богаташи, много 
добре ги знаят тези неща и ги следват; други пък, полагат доста 
труд за парите си. Те издигат в култ материалното, но не знаят, че 
когато овладеем духовното, материалното си идва само; а трети, 
са в потока без да го осъзнават. Ако си забелязала, повечето не са 
хора, а машини за печелене на пари. За тях не съществуват 
развлечения и забавления - за тях животът е бизнес! 
- За какво ми е такъв живот? - каза тя. 
- Попадна право в целта! Такъв живот не ни трябва, но богатите 
са се жертвали в името на парите. Тук има и друг трик. Номерът е, 
да усвоим играта с потоците, а именно, да се научим как при нужда 
да напускаме потока за известно време без да пострадаме, а после 
пак да влезем в него. Примерно, в потока сме, бизнесът върви, а 
ние се държим като от камък, но идва момент, когато ни канят на 
сватба. Не можем на масата да сме като машини, да седим 
неподвижно и само да гледаме другите как се забавляват, та и да 
се възмущаваме, че си губят времето и енергията за да се 
забавляват вместо да печелят пари, нали? Тогава, за малко се 
прехвърляме в потока на забавленията, забавляваме се заедно с 
другите, а на следващия ден, пак си се връщаме в бизнес потока и 
си ставаме машините за печелене на пари. 
- Ти усвоил ли си го това? 
- Аз съм доста по-навътре в нещата. - казах без особена 
скромност - Нали съм бог на гората. - и й се ухилих - Моята връзка 
душа-разум е много силна и ми е лесно да преминавам от едно 
състояние в друго. В момента си стоя в лечителския поток, но пак 
ти обяснявам странични неща и се чувствам добре с теб сред 
Природата. Обикновен човек, за да се почувства добре, трябва 
напълно да се прехвърли в друг поток, да се наслади на пикника, а 



после пак да се върне в своя поток. 
- Вероятно ни трябва много енергия за да постигнем тези неща? 
- моите практики и обещанията ми да я обуча, подсетиха Поля за 
ролята на енергията във всичко това. 
- Да, разбира се. И си я имаме по принцип, но е трудно да я 
задържим. 
- Защо? 
- Има странични неща, които ни гълтат енергията. 
- Какви неща? 
- Например, демоните. В началото си мислих, че са слуги на 
дявола и ни манипулират, но по-късно разбрах, че нямат нищо 
общо - демоните са нещо като безтелесна цивилизация от друго 
измерение на реалността, идват тук като излизат от черните дупки 
в космоса и целта им е, да се хранят с нашата енергия. Тъй като са 
не по-малко интелигентни от нас, кроят планове и ни правят 
постановки за да ни изсмучат енергията. 
- Можем ли да се откачим от тях - да не им даваме енергията 
си? - се досети да ме попита тя. 
- За съжаление - не. Те са разумни същности и намират начин да 
ни измамят. Някои дори се вмъкват в телата ни и ни карат да 
правим нещо, от което демонът черпи много енергия. Можем 
обаче, да пестим енергията си по друг начин. За целта, е 
необходимо да се научим да контролираме мислите и емоциите си. 
С всяка мисъл която породи някакви емоции, губим енергия. Всяка 
новина за природно бедствие, тероризъм или нещо друго лошо 
която научим и изживеем емоционално, гълта от енергията ни. За 
да избегнем всичко това, се налага да сме емоционално жестоки. В 
смисъл, не ние да причиняваме бедите, а да контролираме 
емоциите си. Примерно, ако видим пострадал човек, ще му 
помогнем защото го обичаме, но няма нужда да изживяваме 
неговите страдания - това ще погълне енергията ни. Или, ако 
почине някой, дори да е близък, може да минем и без мъките от 
раздялата с него, колкото и добър да е бил той. Какво ще стане ако 
се тръшкаме над трупа му, оплакваме го и страдаме от загубата? 
Ще го съживим ли? Умрелите са си умрели - нашият живот 
продължава и енергията ни, ни е нужна и ще е добре, да не я 
хабим в безсмислени емоции. Да, тъжно ще ни бъде, но ще е 
добре да се ограничим в мъката си. Това вече е до настройката на 
съзнанието - да можем да гледаме негативни неща и да мислим за 
такива, без да ги изживяваме. 
- От къде ги знаеш тези неща? 
- Вече ти обясних, че връзката между разума и душата ми е 
много силна, а душата знае всичко - мъдър съм! Освен това, 
изчетох доста неща и усетих (пак душата ми подсказа) кои от тях са 
истина и като поразсъждавах стигнах до изводи. - поясних аз. 
Ожаднях от многото говорене. 



- Заприказвахме се, и ми пресъхна гърлото. - казах аз и отворих 
чантата за да извадя минерална вода. 
Щом си починахме и освежихме, Поля ме попита: 
- На какво още си способен, освен, че можеш да движиш 
растенията и да разговаряш с животните? 
Замислих се за момент. С нея вече бяхме женени, тя беше 
искрена в чувствата си към мен и се интересуваше от окултизъм. 
Нямаше проблем да й се разкрия и моментът беше дошъл. 
- Не знам от къде да започна. - казах аз и се огледах. Видях един 
камък - Гледай сега! - накарах камъка да се дотъркаля пред нея, 
концентрирах се и той започна да потъва в земята докато се 
зарови и не личеше, че там е имало нещо. 
- Как го направи? - учуди се тя. 
- Владея стихиите. - обясних аз - Мога да раздвижа земята и да я 
накарам да прави каквото поискам. Гледай тук! - посочих й едно 
равно място на полянката. След малко, земята там се издигна и се 
образува малка могилка. 
- Друго какво можеш? 
- Да паля огън с поглед, да раздвижа въздуха и водата, да 
левитирам... 
- Покажи ми левитация! - прекъсна ме тя. 
Веднага се издигнах във въздуха с тъпа усмивка. 
- Ще ме научиш ли? - помоли ме тя. 
- Като нищо. Ще те науча и на много други неща. Само трябва да 
намерим време да идваме в гората и да медитираме. 
Повиках едно зайче за да го погалим и да се забавляваме, 
показах й как мога да изсуша трева и разместих малко сухи клонки 
и камъни по земята... 
Стана време да си тръгваме. 
- Ооо! Как не ми се върви сега чак до вкъщи. - измърмори Поля. 
- Аз забравих да ти кажа, че мога и да се телепортирам. - тя 
помисли че се шегувам и се изсмя, а аз я грабнах през кръста и... 
след секунда вече си бяхме вкъщи. 
- Къде сме? - поуплаши се Поля - как се пренесохме тук? - и 
тръгна да излиза. 
- Чакай! - спрях я аз - Помниш ли, че тъкмо ти казвах, че мога да 
се телепортирам? Това стана - телепортирахме се. 
Имаше кратко боричкане, защото тя искаше да се върне на 
полянката в гората и накрая я оставих. Тя отишла до там, а после 
се върна. 
- Нали не ти се вървеше? - присмях й се аз - Какви са тези 
безсмислени разходки? 
Тя ме изгледа злобно и измърмори: 
- Ще ме подлудиш бе! 
- Спокойно! Имай ми доверие! Нали знаеш, че те обичам?! - 
прегърнах я и я целунах за да я успокоя аз. 



 
 

16. 
Животът ни продължи почти нормално, като се изключи лекия 
шок в който се намираше жена ми. За щастие, не поиска развод. 
Предложих й, да си вземем малка почивка за да се успокои. Тази 
'почивка' обаче, влоши положението защото там видя още от моите 
чудесии. 
Взехме си едноседмичен отпуск от работа, и отидохме на гости 
на нейния чичо в едно село. Там живееха чичо й, стринка й и синът 
им. 
Посрещнаха ни радушно. Не бяха заможни, но имаха какво да 
сложат на масата и то само чиста и прясна храна. Не разбрах 
дали останаха обидени, че отказваме да ядем от храната им или 
зарадвани, че ще си я спестят Имаха малко добитък - магаре, 
крава, малко овце, няколко заека и кокошки. Също и зеленчукова и 
овощна градина. 
Разведоха ни и се похвалиха с това което имат. Понеже бяха 
добри хора и се държаха мило, исках да им помогна и се оглеждах 
за идеи. Първо ми направи впечатление, че септичната им яма е 
пълна. Не беше особен проблем да пораздвижа земята на дъното 
й и да я накарам да погълне всичко. Така мръсотиите се заровиха 
надълбоко, а ямата се изпразни. Също се заседявах и в градината, 
заради което, като си тръгвахме, доматите сорт 'корнишон' бяха 
големи колкото сорт 'гигант', прасковите също бяха огромни, а 
ягодите, колкото нормален домат сорт 'корнишон'. Проблемът 
беше, че домакините не се бяха подготвили да правят консерви 
през това време на годината. 
Чичото на Поля, беше добър стопанин и веднъж, преди да 
впрегне магарето си, му даде да яде зоб. На вечеря им разказах: 
- Когато днес даде зоб на магарето, кравата го изгледа със 
завист и каза „Еййй!“, а магарето й отговори намръщено „Ъ! Ще ме 
кара да работя.“ 
- Толкова ли са умни? - подскочи на стола си братовчедът на 
Поля. 
- И повече- - казах му аз. 
- А ти какво друго можеш? - ме запита той - Направи някаква 
демонстрация! 
Предвижих една чаша по масата... 
- Ти си истински магьосник. - каза изумен братовчедът. 
- Може и така да се каже. - отговорих аз. 
Обикновено, когато хората чуят думата 'магия', си мислят за 
лоши неща и той ме попита: 
- Можеш ли да навредиш на човек? 
- По принцип, мога, - той се поуплаши малко - но не бих го 
направил. - побързах да го успокоя аз - Ако някой ми навреди, по- 



скоро бих го променил към по-добро отколкото да му вредя и да го 
наказвам. Аз обичам всичко живо и неживо във Вселената. 
На село, слуховете се носят бързо и още на следващия ден, 
всички знаеха, че мога да говоря с животните и започнаха да ме 
викат за да решавам разни дребни проблеми. На един, кравата му 
не искала да лежи там където й слага слама, а лягала на бетона, 
друг искаше да науча кравата му да се изхожда на определено 
място за да му е по-лесно да чисти, на трети кравата му не искала 
да яде - оказа се, че видяла някакво магаре да яде магарешки 
тръни и тя решила да опита, а един бодил се забил в хранопровода 
й. Искаха и да я лекувам, но нямах желание да се бъркам в 
работата на местния ветеринар и за това излъгах, че не мога да 
лекувам, а само разговарям с животните. 
В крайна сметка, едноседмичната ни почивка, въобще не беше 
'почивка'. 
Когато се върнахме от село, на Поля не й беше станало много 
по-добре, но й обещах да се погрижа за това като ходим в гората 
да медитираме и да я обучавам. Когато понавлезе в нещата, щеше 
да ги приема по-свойски. 
Първото нещо което направихме беше, да й разкажа как живях в 
гората и да й покажа моите места. Беше я страх да се телепортира 
с мен, но нямахме толкова свободно време за да отидем до 
пещерата ми пеш, защото тя беше далеч и Поля нямаше друг 
избор освен да се примири. Телепортирахме се близо до водопада. 
После, отидохме в пещерата ми. Нищо не се беше променило, с 
изключение на това, че на леглото ми седеше някакъв мъж и 
гледаше тъжно надолу. Когато се появихме, той се сепна и стана 
на крака. 
- Добър ден. - поздравих го аз - Какво правите тук? 
- Добър ден. Търсих място където да живея и намерих тази 
пещера. По всичко личи, - той направи жест с ръце сочейки 
обстановката - че тук е живял някой и реших да го почакам. 
- Аз живях тук, но не съм идвал повече от две години. Вие от 
кога чакате? 
- Снощи пристигнах. Хубаво съвпадение, че сте решили да 
дойдете точно днес. - зарадва се той, а аз си помислих „Може да не 
е никакво съвпадение, а той да ни е 'извикал' несъзнателно в 
желанието си да срещне предишния обитател на пещерата.“ 
- Защо ще живеете тук? Нямате ли си дом? - го попитах аз. 
- Тия гадове... - започна разпалено той, но аз го прекъснах с 
жест, защото си спомних как се отнасяха хората към мен докато 
бях мухльо и разбрах, че са се възползвали от добрината му и са 
го обирали и тормозили, а той не е издържал и е избягал. 
- Ясно! Можете да останете тук. Аз вече имам истински дом и 
семейство и едва ли ще се върна някога. Там - посочих аз раклата 
си - има храна. 



- Да, знам, видях я. 
Обясних му всичко, а същевременно исках и Поля да научи как 
съм живял. Показах му как да пали огън и от къде да взима 
праханова гъба. Научих го как се консумират сушените гъби - как 
да си прави гъбен чай, как да суши месо, показах му гъбарника си, 
като му обясних, че работи и зимата, само трябва да е затрупан 
със сняг за да е на топло, и калта която се втвърдява, ако му се 
наложи да строи нещо, казах му, къде може да намери глина за 
грънци и му обясних как да се къпе. Също го предупредих и за 
мечката което го стресна малко, но го успокоих, че просто трябва 
да я пусне да влезе и да не я закача докато спи. Помогнах му да 
закачи вратата и му обясних, че трябва редовно да почиства снега 
пред нея за да може да излиза. 
- Ще си направя навес. - каза той в отговор. 
Беше впечатлен от каменните ми съдове и заинтересуван как 
съм ги направил, но не можех да му обясня и за това избегнах 
въпроса. 
Когато си тръгвахме, той около двайсетина пъти каза 
„Благодаря!“ и преливаше от щастие, че е намерил толкова добро 
място за живеене и всичко му беше на готово. 
Остана малко време преди да се стъмни и заведох жена си да й 
покажа къде се научих да се храня със енергия от Слънцето и на 
някои от полянките ми за медитации, след което се 
телепортирахме обратно вкъщи от което този път тя не се уплаши 
толкова. 
Сега, след като Поля видя как съм живял и къде съм медитирал, 
можехме да започнем обучението й. Проблемът беше в 
свободното време. Тя имаше много работа, а аз още повече. В 
кабинета беше доста натоварено, а и завършвах гимназия и 
трябваше да наблегна заради дипломата. 
Оставихме обучението на по-заден план. Мина ми през ум да 
'проектирам' малко свободно време и за двама ни, но не заех от 
коя част от живота ми ще ме лиши това за да освободи 
необходимото време, а и не исках да обърквам потока. 
Един ден, приятелско семейство ни покани на гости. Бяха добри 
хора и преценихме, че ще е приятно, за това приехме и вечерта 
отидохме с бутилка червено вино за тях, и шише минерална вода 
за нас. 
Домакинята работеше като съдийка и в процеса на разговора, 
стана въпрос за днешно дело за което не е сигурна дали е 
произнесла правилната присъда. Разказа ни накратко и ме помоли 
да погледна какво е станало в действителност. 
Случаят беше следния: 
Циганин съди българин за побой и съдийката наказала 
'побойника'. 
Помолих всички да се отпуснат и да освободят съзнанието си от 



странични мисли. После, си помислих за това дело и пред очите ми 
изплува картина която пуснах и в техните глави: 
Българин клечи на улицата и прави нещо. Приближава се 
циганин към него и му вика „Робеее!“. Българинът го погледна и му 
изсъска „Не съм ти роб!“. Тогава циганинът скочи и ритна 
българина в лицето с подметката на обувката си (тук съдийката 
изхика стреснато), а после, българинът стана и го преби. 
Следващото нещо за което погледнах, беше съдебното дело. 
Българинът се държеше сериозно, а циганинът правеше измъчени 
изражения, хленчеше и гледаше умолително съдийката . 
А какво ли е станало после? Видях как циганинът се прибира у 
дома си. Още от вратата започна да имитира как се е държал в 
съда и да се присмива на българите колко са глупави, че са се 
хванали на номера му и са го оправдали. 
Съдийката беше потресена от видяното и решена още на 
следващия ден да оправи нещата. А аз се замислих върху явния 
проблем, който всъщност се оказа глобален и поразсъждавах. 
Първо, анализирах положението. Циганинът нарече българина 
'робе'. Това означава, че българите са роби за тях, които временно 
живеят на свобода. За циганин, няма нищо лошо в това, да обере, 
пребие, дори да убие българин - та българите са просто добитък, 
какво толкова. От същата съдийка научих, за друго дело в което 
българин съди група цигани които са го пребили. На въпроса „Защо 
го бихте?“, циганите отговорили „Защото е българин!“. 
Освен това, циганите имат направена магия българите да им 
слугуват и да им се подчиняват. Точно заради магията ги 
съжаляват и не ги наказват каквото и да направят. Случвало се е, 
циганин да хленчи на българин за това, че българинът не му е 
позволил да го обере. А българинът го гледа и го съжалява и едва 
ли не, е готов да му подари това, което циганинът е искал да му 
открадне. И по-слабите българи, които не могат да се противят на 
магията, наистина го правят, след което, циганинът е щастлив от 
новата си придобивка и се подиграва на глупостта на българина, а 
когато българинът се усети, че са го измамили, вече е късно да 
върне имуществото си. 
Четох в интернет за една българка, която имала нужда от 
социална помощ за детето си, и се борила за 30лв./мес. Три 
седмици са я разкарвали из кабинети и са я занимавали с 
документи, а накрая са й отказали помощта. В последния ден, 
докато чакала пред кабинет, от там излязла широко усмихната 
циганка. Заговорили се, и се оказало, че циганката идва за пръв 
път, и без никакви проблеми са й отпуснали социална помощ за 
три деца, по 200 лв./мес. на дете. А българката я мъчат три 
седмици за 30 лв./мес. и пак не ги получава. 
Крайният резултат от проучванията ми беше, че циганите имат 
кауза! И тя е, да се размножат достатъчно, когато са готови, всеки 



от тях, без значение пол и възраст, да стане войник и да превземат 
България. Някои от тях, въобще не чакат избухването на 
гражданската война и изтребват българите още от сега, като ги 
бодат, уж случайно, с отровни игли... А българите им помагат, като 
им отпускат помощи за да изхранят армията си и ги защитават като 
малцинство и по този начин сами си 'слагат главата в торбата'. 
Циганите още от най-ранна детска възраст ги закърмят с омраза 
към българите. 
Чудели сте се, защо когато се построи нова сграда или 
съоръжение, циганите се радват най-много, нали? Ами, за това - 
защото, след войната, постройката ще остане за тях. Не се 
учудвайте, ако по някаква причина, циганин ви се заканва с мимики 
и жестове! Това означава „Ще видиш ти когато се подготвим и ви 
превземем.“ 
В процеса на тези си изследвания, 'случайно' бях свидетел на 
някои сцени: 
Група цигани, бойкотират друг, че имал само две деца - 
разбирах ги какво говорят. Онзи се оправдава „Не мога да изхраня 
повече.“, а от групата му отговориха „Няма значение. Българите ще 
ти ги хранят.“ 
Върви си българин по улицата и от нищото изскача един млад 
циганин с нож и му се нахвърля, а майката на циганина, успя да 
извика „Не сега бе!“ и да го спре. 
„Не сега бе!“ - каза тя. Значи, и това ще стане, но още не му е 
дошло времето. 
Има и случай в който цигани набили полицай защото, полицаят 
им направил забележка, че се гаврят с българското знаме, а когато 
не му обърнали внимание, той се нахвърлил да ги бие. 
Оправданието на циганите било, че просто са късали някакво си 
парче плат. Само дето, това 'парче плат' има три цвята, носи герба 
на Република България, следователно, символизира българската 
държава и щом го късат, значи са врагове на държавата. 
Грешка е, където има цигански деца, примерно, в домовете за 
сираци, да се назначават циганки да се грижат за тях, защото, 
циганките ги настройват срещу българите още от ранно детство. 
Бихте били потресени, ако разберете какво им говорят и бихте се 
чудили как може да се казват такива неща на малки деца... 
Сега ще си кажете „Дори да превземат България, кой ще ги 
управлява тези?“. 
Тези мръсните и миризливи цигани които срещаме по улиците са 
само войници - повечето от тях ще измрат през войната. Освен тях, 
циганите си имат специално подготвена класа от интелигентни и 
образовани хора които са се внедрили в бизнеса, политиката, 
образованието, медицината и навсякъде другаде, работят 
'съвестно' с цел да се обучат и говорят литературен български език 
без никакъв акцент. Ако някой ви каже, че такъв циганин е едно с 



онези от улицата, ще му се изсмеете. Тази подготвена класа, по 
време на войната ще се скрие някъде, а после те ще управляват, 
ако спечелят войната, ако не - нищо, ще продължат нормалния си 
живот и ще започнат размножаването си наново... 
Предимството им е в това, че: 
Първо: Никой не би повярвал на тази абсурдна щуротия и 
българите няма да успеят да се подготвят.. 
Второ: Те си живеят сред нас и могат да действат отвътре без 
да се намеси армията. Как ще пуснат бомби над града срещу 
циганите, като ще измрат и много българи? Ще се наложи, войната 
да се проведе от цивилните граждани въоръжени с кухненските си 
ножове по улиците, а колко смели мъже има които биха излезли да 
се бият? 
Войната ще бъде обявена по централната емисия новини, а 
веднага след това, циганин ще заколи говорителката пред камера 
за да потвърди започването на война. За това (ако някой е 
забелязал), циганите нетърпеливо гледат новините, а докато 
гледат стоят в поза готови веднага да скочат и да излязат да се 
бият още преди българите да са осъзнали какво е станало. 
* * * 
От дома си - на работа, от работа - над учебниците... Така 
завърших средното си образование с отличен успех за сметка на 
свободното си време и обтегнатите отношения с Поля заради 
липсата му, но имах щастието да попадна на добра съпруга и не 
стигнахме до сериозни проблеми. 
Вече имах повече свободно време. С Поля започнахме редовно 
да ходим в гората за да медитираме. Първото нещо на което я 
научих беше, да вижда енергията на растенията и да се зарежда с 
нея, от което тя беше възхитена и се чудеше как не го е постигнала 
до сега. 
- Какво очакваш от медитация в стая, в мрак и с музика? Каква 
енергия ще търсиш там? - я упрекнах аз. 
Когато усвои зареждането, преминахме към немислене и 
неправене, което аз наричах 'сливане с Природата'. 
- Какво е 'неправене'? - ме запита тя. 
- Да вземем за пример тази тревичка. - опитах се да й обясня аз 
- Ти я гледаш, докосваш я, можеш да я откъснеш и т.н. Значи, 
правиш нещо, нали? Гледаш я, докосваш я и я късаш. Точно това 
правене, прави тревичката 'тревичка'. Ако обаче, не ги правиш тези 
неща, а се слееш с Природата, тази тревичка вече няма да е 
тревичка, а ще е част от Природата. Да, ще е по-различна част, 
понеже структурата й е различна от тази на почвата или на нещо 
друго, но тя пак ще е част от цялото, а не нещо отделно. 
- Не схванах много. 
- Друг пример - косата ти. - опитах още веднъж аз - Виждаш я, 
докосваш я, сресваш я и я миеш. Грижиш се за нея като нещо 



отделно и самостоятелно. Тези грижи са 'правене' и те карат да 
наричаш косата си 'коса'. Но ако можеш да погледнеш тялото си 
отвътре, тогава косата ти няма да е 'коса', а ще е естествена част 
от него. Просто ще видиш някакви израстъци по кожата на главата 
си, нищо особено. 'Неправенето' е, да видиш нещата 'в дълбочина', 
да ги почувстваш, а не да ги гледаш с очите и да ги докосваш. 
Някои хора твърдят, че 'неправене' е, да правиш обикновените за 
теб неща, но по необичаен начин. Примерно, да си бъркаш чая с 
ръката с която не си свикнала да си служиш обикновено - за теб, 
лявата. Но това не е самото неправене, а само упражнение за 
постигане на неправенето. 
- Никога не съм изпитвала такова блаженство и такава хармония 
при моите медитации. - възкликна тя след като постигна 
немисленето и неправенето. 
На нея й беше по-лесно отколкото на мен, защото аз й помагах 
като я насочвах и коригирах съзнанието й в правилната насока. 
Трябваше да се упражнява много по-кратко време отколкото ми се 
налагаше на мен в началото. 
Подскочи от изненада, когато чу един заек да казва „Хей! Не ми 
дърпай ушите!“ докато си играеше с него. Засмях се. 
- Вече си в компанията на гората. - казах й аз - сега можеш да 
разговаряш с животните като просто трябва да кажеш наум това 
което искаш. Но трябва много да внимаваш какво мислиш, защото 
вероятно ще го чуят. 
Научих я още да управлява стихиите, да левитира, което го 
направи само няколко пъти, колкото да види, че го може - не се 
задълбочи в по-сериозни тренировки, да напуска тялото си и да 
изследва нещата в дълбочина. Прецени, че това й е предостатъчно 
като способности и няма нужда да се усъвършенства повече. Казах 
й, че сега ще трябва да отработи как да използва наученото на 
практика, но тя не се зае много усърдно с това. Забелязах, че се 
случва често при много хора - да опитат нещо, да видят, че е 
възможно и да се откажат. Примерно, едно момче - впечатлило се 
от астралното пътуване, започнало упражнения по излизането от 
тялото, отделил му се е единия крак за малко и момчето спряло 
всякакви по-нататъшни опити, а пред хората казва гордо „Аз го 
мога!“, но никога не е излизал напълно и не е ходил никъде извън 
тялото си. 
Веднъж, когато излизахме с Поля от вкъщи, отвън имаше 
събрани хора и един мъж ми каза: 
- Направи някаква демонстрация ве! 
Огледах се. Наблизо имаше ято врабчета които си кълвяха... 
- Хей ти! - казах аз на глас, и посочих ятото. Това породи смях, 
защото хората нямаше как да разберат точно на кое врабче говоря, 
но врабчето си знаеше - Я ела тук! - и си вдигнах ръката за да 
кацне на пръста ми - Разпери си крилата! - наредих му аз и то ги 



разпери - Много си хубав. (беше врабец) - похвалих го и хванах 
нежно телцето му, а врабчето преливаше от щастие. 
Сега обаче, трябваше да му дам нещо, а аз нямах. Какво от 
това? Нали имах трика на змията. Използвах го! Бръкнах в джоба 
си и извадих малко жито. Подадох го на врабчето, то започна да 
кълве от ръката ми, а Поля ме запита тихичко: 
- От къде го взе? 
- То там си беше. - отговорих развеселен аз, защото не й бях 
споменавал нищо за този трик. 
След като житото свърши, казах на врабчето да се върне при 
другите. Друго врабче го попита защо съм го извикал, а първото се 
похвали: „Даде ми жито.“ 
Хората гледаха учудено, явно впечатлени от случилото се, а ние 
си продължихме пътя... 
 
 

17. 
Беше късна есен. Лежа си аз на диванчето в хола, гледам си 
телевизия и влиза Поля. 
- Бременна съм! - каза тя и ми показа лентичка лакмус с две 
чертички на нея. 
- Така ли намери да ми го съобщиш? Като ми тикнеш под носа 
някаква опикана хартийка. - се пошегувах аз и се засмях както на 
собствената си шега, така и от радост заради чутата новина - 
Нямаше нужда от тест за бременност, можеше просто да ми кажеш 
да те прегледам. - допълних когато се насмях. 
- Прегледай ме де! - каза тя, не по-малко щастлива. 
Това и направих. В матката й имаше микроскопичен ембрион. 
- Тестът е верен. Няма нужда да ходиш на гинеколог. - я 
успокоих аз. 
Беше забавно, да наблюдаваме развитието на плода - как 
затуптява сърчицето, как се формира тялото, главата, крайниците, 
фазите на развитие - в началото приличаше на пиле, после на 
зайче... Предположих, че до около третия месец, в него няма душа, 
защото, не виждах вътрешно лице, а към четвъртия вече имаше 
полови органи - беше момиче. 
Веднага щом разбрахме това, започнахме подготовката - тапети 
с подходящи цвят и картинки, кошара, спално бельо и т.н. Купих и 
някаква 'закачалка', която се слага над леглото и на нея се окачват 
плюшени играчки. 
Около месец преди термина, започнах да опитвам да направя 
влагалището на Поля по-еластично за да я боли по-малко при 
раждането. Успях - болеше я по-малко, но не се знае от кого - 
нямахме база за сравнение. Така че, болките може и да са си били 
естествени. 
Роди се една малка, сладка принцеса. Кръстихме я Виолета и 



бяхме много щастливи. 
Когато Поля започна да я кърми, се чуха странни звуци. Огледах 
бебето: 
- Охооо, аз се чудя защо яде толкова много, а то отдолу изтича. 
Е, поне сме спокойни, че отделителната система работи 
перфектно! - пошегувах се аз. 
Оказа се, че можем да разговаряме с бебето по същия начин 
както говорим и с животните, което ни улесни много при 
отглеждането. Бебетата разбират всичко още от самото си 
раждане. 
Предимно Поля се грижеше за бебето, но аз се стараех, когато 
имам време, да съм с него, да го гушкам и да си играем. 
Веднъж, когато Виолета беше на около месец и си играхме, аз 
разигравах някакво подобие на куклен театър с две плюшени 
играчки по ръба на кошарата. Сбих играчките. Бебето започна да 
се смее и аз ги скрих зад ръба на страничната дъска на кошарата - 
все едно са паднали. 
„Нещо не е наред.“ - казах си аз. Нормално е, бебето да гледа 
ръба на дъската и да чака играчките да се появят отново, но то 
гледаше дъската точно на мястото където ги държах зад нея. 
Погледнах от страната на бебето - беше си плътна дъска и нищо 
не се виждаше. 
„Виждаш ли играчките?“ - попитах аз бебето, а то започна да се 
върти и смее в знак за „Да“. 
„Ясно - казах си аз - бебетата виждат през материята и тази 
способност трябва да се запази, отработи и развие.“ Обясних 
всичко на Поля и тя започна да ми помага в това начинание. 
Всички игри с бебето се развиваха зад някаква преграда. Дори 
купих една талашитена плоскост която сложих пред кошарата за да 
гледа бебето през нея. 
Беше ми интересно на каква ли възраст бебетата губят тази си 
способност и започнах да правя опити и с други бебета. Тези на 
повече от два месеца вече не виждаха това което е зад 
преградата. 
Легнахме си една вечер с Поля и от бебефона се чу рязък и 
силен рев. Поля веднага скочи и отиде при бебето да види какво 
му е. Когато се върна я попитах: 
- Какво стана? 
- Уплашила се е в тъмното от играчките които висят над 
кошарата. Искаше да ги сваля. - обясни ми тя. 
- Колко е хубаво, че можем да говорим с бебето си. Представяш 
ли си колко бебета се скъсват да реват по цяла нощ заради такива 
играчки, а родителите им се чудят какво става и даже ги водят по 
лекари. Първо, родителите не могат да спят по цяла нощ и второ, 
детето може да остане с психически отклонения - страх от тъмното 
или нещо такова. 



- Да, ние сме щастливци. - каза Поля - Нали си ми бог. - и ме 
целуна по бузата. 
Тъй като бебето можеше да вижда през дрехите, много бързо 
откри разликата между мъжа и жената и започна да задава 
въпроси от сорта на: „Защо ти имаш такова нещо, а мама няма?“ 
или „Къде са ти тези неща дето ги има мама?“ на което обяснявах, 
че е така, защото аз съм мъж а мама е жена - не беше лесно. 
Когато порасна още малко, започнахме да я срещаме с други 
бебета. Веднъж, с едно друго бебе, седяха на пода в средата на 
купчина играчки и издаваха звуци които ние наричаме 'бебешки 
език'. 
- Как се разбират? - зачуди се майката на другото бебе. 
- Не се разбират. - казах аз. 
- Как... - започна тя. 
- Говорят си по телепатия. Звуците които издават са само бегъл 
опит да кажат на глас това което мислят, но те не ги слушат и не си 
ги разбират. Даже и съвсем малки бебета които още не издават 
звуци могат да си говорят, но вие не ги чувате. 
- Вие чувате ли ги? - запита тя, защото не знаеше за 
способностите ни. 
- Понякога. - отговорих уклончиво аз, но тя не продължи да пита. 
Това, че разговаряхме с бебето си, имаше още едно предимство 
- казваше ни кога й се ходи по нужда. Тогава, сред другите майки, 
беше хит нещо наречено 'Без пелени' - да научиш бебето си да си 
казва като му се ходи, но ние нямахме нужда от това. Оказа се, че 
бебето усеща и стиска само голямата нужда, а малката си изтича 
неусетно сама и за нея не можеше да каже нищо, но този проблем 
го решихме като по няколко пъти на ден я изпишквахме в цукалото 
и така не се подмокряше. 
Веднага щом проходи, започнахме да я извеждаме на терасата и 
да я задължаваме да гледа водата в шадраванчето и много бързо 
се настрои към нашия метод на хранене. 
Когато тръгна на ясла, учителките там бяха изумени колко много 
знае и колко добре се справя с нещата, но те не знаеха, че можем 
да разговаряме с нея още от самото й раждане. Също беше трудно 
да обясним, че няма нужда нашето дете да яде заедно с другите. В 
началото, насила я караха да яде, но след още няколко забележки 
и инструкции решиха да опитат какво ще стане, ако го (детето) 
лишат от храна. Очаквали са, по-късно след обяд да огладнее, но 
не стана нищо такова. 
Виолета вече беше на три години, когато всичко се повтори и 
Поля ми съобщи, че пак е бременна. Този път, се роди момче и аз 
бях много доволен. Нарекохме го Генади. 
Имаше малък проблем - вътрешното му лице постоянно беше 
намръщено, а Генади все нервен и озлобен от нещо. „Какъв ли е 
бил през предишния си живот, че се е отразило на душата му и 



сега се държи така?“, мислих си аз. Опитах да го коригирам като му 
влея Любов и спокойствие, и имаше подобрение, но не бях сигурен 
дали ще е за дълго или лошотията на старата му душа ще се 
прояви по някое време. От тук стана ясно, че това което казват, че 
никой не се ражда добър или лош, а става такъв в последствие, не 
е съвсем вярно. Зависи си от душата и от предишните животи. 
И това бебе го упражнявахме да вижда през материята. А в 
процеса на растежа, малко по малко ги обучавах и двамата на 
моите способности. 
Когато Виолета стана на пет години, изражението на лицето й се 
промени. От преди си личеше, че прилича на мен, но сега стана 
тъпо. Оказа се мухла - точно какъвто бях и аз като малък, но това 
сега не беше никакъв проблем, защото знаех какво да правя. За 
нула време коригирах изражението й и тя стана много красиво 
момиче. 
Децата тръгнаха и на училище. През свободното време, макар 
че, трудно успявахме да се синхронизираме, ги водих в гората и ги 
учих да медитират. Понеже бяха деца, усвояваха доста бързо. 
Когато усетиха Любовта и хармонията, душата на Генади се 
изчисти и стана добра и весела. Щом постигнаха тази Любов, 
нямаше проблем да продължа да ги обучавам - бях сигурен, че 
няма да навредят на никого. Когато научиха и усвоиха номера с 
желанията, хулиганите започнаха да проектират да имат свободни 
часове по предметите които не им харесват. Знаех си, че съвсем 
без пакости няма да се размине, но поне не беше нещо сериозно и 
непоправимо. 
Веднъж, Генади дойде при мен и ме попита: 
- Тате, каква е разликата между 'умен' и 'мъдър'? 
Явно беше чул или прочел нещо... 
- Умен е този - опитах се да обясня аз - който говори с разума си. 
Умният е учил, знае много неща, мисли бързо и логично. Обмисля 
внимателно всичко което казва. А мъдрия, говори с душата си, а тя 
знае всичко. Когато мъдрият говори, думите въобще не минават 
през главата му, а си излизат сами. Повечето мъдреци са глупави - 
не могат да мислят и не знаят елементарни неща. Има една фраза 
„Мъдрият не знае нищо, но има отговор на всички въпроси!“. Това 
означава, че не е учил и не знае много неща, но душата му знае 
всичко и има всички отговори. 
- И кое е по-добре, да сме умни или да сме мъдри? 
- Труден въпрос. Най-добре е, да сме и двете. Дали сме умни, 
зависи от връзките в мозъка ни и как работят те. Ако не сме 
особено умни, влиза в сила потокът който е достатъчен за 
реализацията ни в живота, а влизането в потока, е подобно на 
мъдростта. Хората често се чудят, как така, някой е глупак, а му 
върви в живота и има късмет. Ами, за това - не обърква работата 
на душата си с разсъждения и мисли. По-лесно му е от умните да 



се остави на течението. 
- Какво е 'поток'? - ме запита той. 
- И до там ще стигнем. Много е интересно и ще ви науча с кака 
ти. 
Най-много бях доволен от това, че усвоиха работата с потоците, 
и като на игра можеха да преминават от един поток в друг и да се 
възползват от това. През учебната година, бяха в потока на 
образованието и учението им вървеше безпроблемно, а през 
ваканциите, преминаваха в потока на забавленията и се 
наслаждаваха на свободата си, което ги правеше малко 
непослушни, но се справяхме някак. Ако искаха да научат нещо 
странично, лесно влизаха в определения поток и всичко се 
подреждаше от самосебе си. 
Лежа си аз през един почивен ден и сканирам тялото си. 
- Поля! - извиках жена си аз - Ела за малко! 
Когато дойде, й казах да седне и сканирах и нея. 
- Мисля, че започваме да остаряваме. Месото по ръцете и 
гърдите ни вече е станало на възли, а и са се появили някои малки 
бръчици... Ще трябва да поработя върху това. 
В рамките на няколко седмици, коригирах тъканите, подмладих 
клетките и изгладих бръчките и на двама ни, което, за щастие, не 
даде много видими промени и нашите близки и познати не 
забелязаха подмладяването ни. Тази дейност се превърна в 
задължителна процедура всеки месец и се занимавах по един-два 
часа с нашето подмладяване. Не мога да кажа, че спрях 
стареенето, защото не е вярно, но се подмладявахме редовно и на 
практика не остарявахме. 
 
 

ЕПИЛОГ 
Децата пораснаха. Виолета тръгна по моите стъпки като 
завърши медицина и стана лечителка и ясновидка. Докато учеше, 
аз също се интересувах от нейните уроци. Стигнах до извода, че 
ако всичко в медицината се каже на родния ни език, повечето от 
нещата са съвсем прости и достъпни за всички. Но тогава, всеки 
ще може да се лекува сам и докторската професия ще замре. За 
това, още при зараждането на традиционната медицина, 
тогавашните доктори, са измислили въвеждането на латинския 
език с цел, обикновените хора да не разбират нищо от това което 
казват докторите и което пише в книгите, и при нужда (болест) да 
са напълно зависими от лекаря. За беда, някои доктори използват 
това за да вземат много пари за нищо работа - само за сложните 
думички. Украсяват съвсем прости и почти безплатни процедури с 
латински термини, за да си мисли пациентът, че му се правят 
сложни манипулации и да плати повече. 
Генади се увлече по строителството. Стана инженер и си откри 



строителна фирма. Виждаше всичко в дълбочина и знаеше къде са 
проблемите, от какво има нужда сградата и не знам си още какво 
там. Делеше стените на 'щастливи' и 'нещастни' според това с 
какво качество са те и беше убеден, че ако живеем в апартамент с 
нещастни стени, това ще се отрази зле и на нас самите - няма да 
имаме късмет и няма да ни върви в нищо. Все едно, сградата си 
отмъщава на хората, че са я построили лошо. Беше открил, че 
дори неживата материя има някаква степен на съзнание. 
С Поля решихме, че са ни омръзнали цивилизацията, 
мръсотията в града, напрегнатото ежедневие и всичко останало. 
Освен това, децата бяха самостоятелни и повече нямаха нужда от 
нас. Като капак на всичко, щяхме да започнем да правим 
впечатление, че не остаряваме, а и на мен взе да ми писва от тази 
шапка... 
Решихме, да се оттеглим от цивилизацията. Започнахме 
подготовката с екскурзии из страната в търсене на подходящо 
място. Сканирах всички гори от където минехме и открих друга 
пещера - по-голяма от моята и доста навътре в гората. 
Прехвърлих фирмата 'Горският бог' на Виолета, а останалото ни 
имущество и пари го поделихме между двамата и с Поля се 
преместихме да живеем в гората. С напредването в медитациите, 
Поля стана още по-красива с новото 'бижу' - светна и нейният 
ореол. Сега вече сме два влюбени във Вселената, а и един в друг 
ангела които живеят на свобода необременявани от нищо и 
изпълнени с Любов и хармония.... Абе, райски живот, който се 
надявахме да продължи безкрайно дълго. 
Спомних си за един виц в който, моряци намират писмо в 
бутилка, а в писмото пише: „Аз съм корабокрушенец. Попаднах на 
необитаем остров. Тук няма хора, заводи, автомобили, пари, 
магазини... няма нищо. Ха пукнете се от завист!“ 
 
 

ПОСЛЕСЛОВ 
Може би си казвате: „Този автор ни напълни главите с неговата 
Любов.“, нали? Така си е, но Любовта е най-важното качество за да 
стане един човек бог, а те са: 
1. Любов. Не само любовта към хората, а глобалната, висша 
Любов към Вселената. Как ще ви прозвучи, ако ви кажат, че бихте 
могли да обичате една врата или клечка за зъби? Смешно, нали? 
Но точно за такава Любов става дума - да обичаме ВСИЧКО! 
Тази Любов обаче, не трябва да се фанатизира. Няма да се 
отрази добре на никого, ако се разплаква всеки път когато някой 
ритне вратата или стъпи на трева. Чак толкова силна и фанатична 
Любов не е нужна - най-малкото, ще ни докара до нервно 
разстройство. 
2. Вътрешна чистота. След като сме се сдобили с Любов, имаме 



и душевната чистота, но също трябва да имаме и физическа. Чиста 
храна, чист въздух, което изключва тютюнопушенето и чиста вода. 
3. Енергия. Зареждането с енергия е много важно, но не от 
хората. Който иска да се зарежда, да го прави сред Природата, във 
фитнес залата или да черпи от разни други източници. Хаос 
маговете например, се зареждат от нещо наречено 'Кетер' или от 
първичния Хаос, но най-добре според мен си е от Природата. Ако 
изсмукваме хората енергийно, ставаме енергийни вампири и 
започваме да им вредим. 
4. Немислене и неправене. За да усвоим всички останали 
способности, тези две неща са от първостепенно значение при 
медитациите ни. Усвоим ли тях, останалото само ще си дойде рано 
или късно. 
Както споменах в предговора, тази история е плод на 
въображението ми, но това не означава, че описаните неща в нея 
са невъзможни. Някои от тях, аз лично преживях спонтанно, а за 
други, или съм чел, че някой ги е постигнал, или ги усещам, че са 
възможни. 
 
 
За връзка с автора, дискусии по темите и дарения: 
http://bognagorata.dir.bg 
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