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предисторията на  
„Слънчогледите се прераждат в слънца”

Попаднах на нея или тя на мен, а може би и двамата на онова, от 
което духовните ни търсения имаха нужда, в началото на блог-ма-
нията в България, когато фразата „Блогвам, следователно същест-
вувам” придобиваше популярност у нас. Тогава думите ни излизаха 
от прашните чекмеджета и с тях започвахме пътешествия, в които 
откривахме приятелство, любов, омраза, войни. Не само журнали-
сти, писатели и поети, а всеки, който имаше нужда и онази твърде 
малко позната сила, която се нарича талант, смелост и сърце, на-
мираше свои читатели. Откровеността навлезе в масовата култура, 
интимният характер на личния дневник се промени, стана публи-
чен. И тъй опознахме много нови ценности, човешки ценности, за 
каквито по принцип не се говори и каквито повечето притежаваме, 
но си мислим, че те са си за нас, не вълнуват никого, чужди са му, а 
те са си наша лична особеност. Блоговете разбиха тази масова за-
блуда. Най-вече искрените и чисти блогъри, които описваха какво 
им е и какво мислят, точно така, както го мислят, без да са роби 
на литературна форма или философска система, в стил, който би 
звучал наивистично, ако не беше най-удачния за времето, за новото 
предизвикателство – новата литературна форма – блог-публикаци-
ите. Онези, които имаха куража да бъдат себе си, които имаха ха-
ризмата с това да затрогват и да завладяват и които бяха достатъчно 
чисти, за да има нужда от тях търсещия и изстрадалия – те направи-
ха тази нова крачка в новата стилистика на интернет литературата.

Една от тях е Кристина Митева. Създател на проекта: „Един от 
нас споделя”, тя е всъщност и първият от нас: Един, който сподели.

Споделяше възгледите и мечтите си, споделяше душевните си 
терзания и надеждите си. В детинско наивен маниер, твърде дълбо-
ки неща, дори и за възрастен. На пръв поглед познат мироглед, все-
общ, но написаното от Кристина интригуваше и колкото повече я 
четяхме, толкова по-добре разбирахме колко още има за разбиране. 
Все неща, които може и да сме си помисляли, но бързо сме насоч-
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вали мисълта си в друга посока, считайки че всичко е ясно, че нищо 
повече няма да открием. Не е така, винаги има какво да се открие. 
Винаги има ново и никога няма ново. Нов е само начинът, по който 
изживяваме нещо и по който го интерпретираме.

Защо пиша толкова за блога на Кристина Митева и по-малко 
за книгата? Книгата ще я прочетете. Няма смисъл да обяснявам 
нещо, което обяснява. Есетата са в духа на онези блог-постинги, 
които тогава й спечелиха много читатели, с които хиляди живееха, 
обясняваха си живота, спореха. Настоящата книга е едно продъл-
жение на блога, преминаването му в нова форма – книгата. Като че 
ли най-значимото е пресято, с годините на съзряване на Кристина, 
с живота, с множеството й дейности, за да бъде интерпретирано и 
да достигне висотата на посланията, споделени тук.

Книгата е и с името на онзи първи неин блог: „Слънчогледите 
се прераждат в слънца” – тъй както онези нейни постинги се преро-
диха в книга, тъй както устремената натура се преражда в мечтите 
си.

Това е духовна книга, книга за най-широка читателска аудито-
рия. Книга, която показва полезните неща за духа, които са заложе-
ни в основата на умението да живееш.

Оттук нататък – насладете се – Кристина Митева всичко е ка-
зала: ясно, разбираемо и затрогващо.

Стефан Кръстев

Eдин вдъхновен, нежен и развълнуван текст е 
сътворила отново Криси. Аз знам нейната душа – до-
колкото може един човек да знае душата на друг. Знам 
какви сили я движат. Те са добри сили.

В континента на нейната светла душа, струва ми 
се, има и мъчителни територии; но къде ли ги няма. 
Тя е въодушевен пътешественик и минава и през 
тях – без страх. За да излезе пак на вечни поляни, къ-
дето има и дъхави ягоди, и слънчеви петна, и радос-
тен смисъл.

Аз не разбирам много от духовно и материално. 
Вечно мисля за това дали са едно или са две неща. Но 
когато мисля за Криси, аз все пак се сещам точно за 
духовното. И ми става приятно. На сърцето.

Калин Терзийски
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Защо слънчогледите  
се прераждат в слънца?

(уводни думи от автора)

Първата ми книга бе с тъжно заглавие („Планетата Земя е тъж-
но-синя”), макар да приюти в страниците си три светли творби – пое-
тична проза. И въпреки драматичните моменти в тях, аз държах краят 
им да е отворен, да дават широта и лекота на читателя, да даряват въ-
трешния взор с красив хоризонт… Да се диша в края на всяка творба. 
Да се диша с по-голяма лекота. Да има светлина… „в края на тунела”.

А сега, във втората си книга, реших да дам път изцяло на светлина-
та, доброто, красивото… На житейския и духовния оптимизъм. Така 
повелява душата ми. Така повелява опитът ми. Събрах достатъчно 
светлина в себе си и сега искам, и би било чудесно да успея да я даря на 
хората. На читателите. На колкото може повече души…

Какво впрочем означават тези категории? Светлина, Добро, Кра-
сота? Душа, Бог, Дух? И още подобни на тях… Винаги съм разсъж-
давала върху тези категории. И се ориентирам в техния безкрай не с 
разума, а със сърцето и интуицията си. С мъдростта на душата си – въ-
трешният глас. Щастлива съм, че го чувам… Обичам тези велики ка-
тегории и не ме плаши тяхната безграничност и вечност, които винаги 
са предизвикателство за човешкия ум. Напротив – привличат съзна-
нието ми. И четейки красивите и мъдри редове, написани преди веко-
ве от Платон, а в по-ново време – от Достоевски и други прекрасни 
мислители, аз откривам „своето нещо” в тях. Чувствам как душата ми 
се събужда и диша… А в нея се събужда великата „троица” – вярата, 
надеждата и любовта… Когато чета красиво и мъдро Слово.

И аз се стремя да пиша такова. Старая се съзнателно – онова, кое-
то пиша и което публикувам, да е най-доброто, на което съм способна. 
Да идва от високо… Да идва от душата ми. Или от ангелите… Което 
може и да е едно и също.

Много съм далече от претенцията, че моите текстове съдържат 
цялата и абсолютна Истина. Но все пак – те носят в себе си частици 
истина и аз гледам на тях като на семена, които могат да намерят бла-
годатна почва в нечии умове и да се превърнат в красиви цветове и да 
дадат добри плодове. Иначе не бих ги „посяла” чрез книга. Те са теми 
за размисъл… И в този смисъл – тази книга не може да бъде напълно 

завършена. Навярно тя ще има свое продължение, чието заглавие дори 
ще взема от нея…

…„Слънчогледите се прераждат в Слънца.” Откакто тази поетич-
на мисъл дойде и се настани трайно в съзнанието ми, разбрах, че в нея 
има изключителна красота и дълбочина, и че трябва да публикувам 
своя книга с това заглавие. С нея имам предвид старата истина, че как-
вото наблюдаваме най-много, към каквото е насочено вниманието ни 
през повечето време – в него се превръщаме един ден. И посланието 
на тази мисъл е – нека бъдем мъдри, подобно на цветята, и нека след-
ваме нещо истинско, красиво и велико, както слънчогледите следват 
Слънцето…

Вярвам, че човек трябва да полага известни усилия и да облагоро-
дява и себе си, и света, в който живее – според силите и възможност-
ите си. Затова чрез думите си аз се опитвам да дам светлина на хората. 
Защото винаги, всеки от нас, съзнателно или не, има нужда от малко 
повече светлина в ума и в живота си.

И когато се стремим и приемаме светлина – като слънчогледите – 
ние ставаме по-добри същества и сме една стъпка по-близо до съвър-
шенството. А после чувстваме благодарност към онези, които са ни я 
дарили, за да се случи това. Всъщност и те някога са били на нашето 
място – „слънчогледи”… А днес за нас са истински духовни „слънца” – 
учители, лечители, творци, духовни водачи. Така ние, хората, също 
влизаме в тези роли – на „слънца” и на „слънчогледи” – поне временно. 
Слънчогледът всъщност е като Душата – тя приема и се нуждае – от 
знание, любов и светлина, а Слънцето е като Духът, който е знаещи-
ят и даващият от себе си… На свой ред, част от нас някой ден ще се 
превърнат в „слънца” за идващите след нас, които ще се нуждаят от 
това – те ще бъдат следващите „слънчогледи”. А един ден и те ще бъдат 
призвани да се превърнат в „слънца” за тези след тях. И част от тях ще 
успеят. И така… „докато свят светува”. И докато има нужда от свет-
лина.

ноември 2015,
Кристина
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еСета

ТИ СИ ЧОВЕК 

Ти си човек.
И можеш толкова много неща…
Можеш да плачеш, да мислиш, да пееш, да се будиш и пак да 

заспиваш…
Да се къпеш в океан или в река…
Можеш да тичаш бос по брега…
Да слушаш, да четеш, да помниш…
И да пишеш – поне своя собствен Живот!
Да учиш…
Да се криеш от дъжда или да танцуваш под него…
И да се храниш – с материална или с духовна храна…
Можеш да падаш и да ставаш. И отново да тръгнеш по пътя 

си.
Да изгубваш и да намираш отново…
Можеш и да се изгубваш и намираш отново…
Да обичаш, да страдаш, да целуваш, да прегръщаш близки и да-

лечни…
Да притихваш, да умираш…
Да убиваш, но и да раждаш. От плътта и от духа си…
Можеш да нараняваш и обиждаш, но и да се грижиш… за дру-

гите, за малките деца и за възрастните хора, за растения и живот-
ни…

Да режеш с нож или да рисуваш с всички цветове… Със същи-
те ръце.

Да рушиш, но и да създаваш!
Да се молиш. Не само за себе си…
Да си заключен в тялото си и във времето, но да познаваш с 

душата си други светове. И вечността…
Да лежиш на красивата земя, но да си взрян в звездите…
И да летиш насън.
Да си спомняш…
И да прощаваш!
Да копнееш, да сънуваш…
Можеш да вървиш или да тичаш бос по брега.
Дори и само в ума си…



12 Кристина Митева • Слънчогледите Се прераждат в Слънца 13Есета

Можеш да делиш с някого цял живот всичко или да бъдеш 
сам…

Да избираш. Или да се примиряваш…
Навярно идваш от Вечността. Или поне една част от тебе…
А друга принадлежи на красивата Земя.
По-ранимата и по-трудната част…

Ти си човек…
Ученик.
Смъртен.
Или по-точно:
безсмъртна душа в тленно тяло.
Бог в развитие…
Съзнание.
Понякога – жива рана…
Смъртен.
Ученик.
Или най-вече:
част от Бога… Душа.

Ти си човек.
Бъди!
Помни…
Можеш толкова много неща…
Мисли и избирай внимателно.
Не по-лесния или по-трудния път, а правилния път. По-добри-

ят – за теб и за всички…
…
Животът те очаква.

„Човек не е нищо друго освен Бо-
жествена книга, съставена от много 
листа, върху които той сам с векове 
е писал своето съдържание.” *

Петър Дъновý

НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН ДА ЖИВЕЕШ 

…Красотата може да трае само 
миг на този свят, но Душата може 
да я помни цяла Вечност…

Най-добрият начин да живееш е да не се страхуваш нито от 
живота, нито от смъртта.

Това ще рече – да не се страхуваш от нищо.
Да вършиш всеки ден (и най-вече) онова, за което имаш приз-

вание – тоест за което чувстваш зов в сърцето си. И да даваш най-
доброто от себе си, ден след ден…

Да прегръщаш често хората – и най-близките си, а и непознати, 
които са готови да отвърнат на топлотата ти.

* Цитатите от Учителя Петър Дънов са от книгата „Изворът на Доброто (Последно 
слово на Учителя)“
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Да посрещаш с усмивка, искрена и блага, колкото може повече 
неща в деня и в живота си.

Да плачеш само от радост, или от трогване от красотата, която 
виждаш, чуваш или чувстваш…

Да осъзнаваш и да си благодарен за ударите на сърцето си, как-
то и за ритъма на сърцата на тези, които са най-близо до теб.

Да преживяваш всеки ден поне по един миг като Вечност. Най-
красивият и благословен миг от деня…

Да живееш без вина, без срам, гняв и без нужда от прошка. Без 
престъпление и без наказание. А само с обич. Само със Сърце.

Да правиш нещо добро всеки ден за някого, и радостта на дру-
гите да е и твоя радост… Да умееш да даваш насърчение и утеха, 
защото повечето хора (също като децата) се нуждаят от това.

Да живееш чисто и открито. Без тайни. Освен една – най-кра-
сивата, която и сам не знаеш или не можеш да изразиш с думи – коя 
е и откъде идва Душата ти…

Най-добрият начин да живееш е да присъстваш в света така, 
сякаш утре няма да те има в него, и същевременно – сякаш ще си 
свидетел на Всичкото Време… Тоест на Вечността.

 

САмИ ИзБИРАмЕ КАКВИ ДА БъДЕм

Искаме или не искаме да го осъзнаем и да го признаем пред 
себе си и другите – днес ние сме това, което сме избрали да бъдем 
вчера. А утре ще бъдем това, което избираме да бъдем днес.

Избрали сме да бъдем това, което сме, още преди да се родим. 
И потвърждаваме или променяме избора си всеки ден. Всеки Божи 
ден. Изборът ни може да е бил направен съзнателно, умишлено и це-
ленасочено или пък несъзнателно и инстинктивно – но е направен от 
самите нас.

И колкото и да търсим вина за неприятностите и болките в жи-
вота си извън самите нас, или да се чувстваме като наказани поня-
кога – това не е така.

Най-напред – ние, хората, не сме вечни. Човешкият живот на-
истина не е дълъг обикновено. И всичко, което ни се случва и което 
чувстваме и изживяваме тук е временно. Но понеже се вживяваме 
в този живот – забравяме истината. Ако изборът, направен от нас 
в миналото ни, ни кара да съжаляваме впоследствие за него – ние 
сме свободни винаги да направим – ако ще и рязко! – завой и обрат 
в живота, поведението и изборите си в бъдеще. Ако пък ни харесва 
изборът, който сме направили преди – то можем да го поддържаме 
дотогава, докато ни харесва и ни носи щастие или пък чувство за 
лично достойнство, или нещо друго, което е ценно за нас. В съзна-
телното придържане към направения избор, в потвърждаването му 
е може би единственият смисъл на поддържането на статуквото и 
ежедневието ни, което се повтаря сякаш до безкрай… Иначе – ако 
не ни харесва избраното – нямаме причина да не го променим. Ако 
човек избере с цялото си сърце нещо друго и се реши на промя-
на – рано или късно тя ще се случи и нищо не може да спре този 
процес. Въобще – утвърждаването или отрицанието на това, което 
сме избрали за себе си и за живота си преди, е нужно за развитието 
ни в бъдеще. Защото Животът не е наказание дори за онези, напра-
вили много погрешни неща и избори в миналото си. Да, миналото 
и взетите в него решения и избори не могат да се променят. Но 
бъдещето може да се промени. Чрез настоящето и осъзнатия ни из-
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бор Днес. Защото такъв е замисълът, смисълът на живота ни тук, 
на този свят – защото ние сме Живи днес, защото имаме като дар 
шанса да се развиваме и променяме през всеки нов ден. И заради 
този именно шанс не сме наказани с Живот, а сме дарени с такъв. 
Бог ни е дарил с шанс за развитие и достигане на по-високо ниво 
на съзнание. И заради този дар ние не сме затворници или залож-
ници, а творци на нашата съдба, на нашия Живот. А дори когато не 
сме точно техни творци, не сме и техни жертви във всеки случай – а 
най-малкото техни съучастници.. Така е писано да бъде.

Да, Животът е дар. И вечен шанс за развитие за нас, хората. 
За душите ни. Да се научат… Да избират… Правилното. Според 
своите представи.

Иначе нямаше да има смисъл да се събуждаме и да посреща-
ме новия ден, следващото утро от живота си, изгрева на слънцето, 
следващия избор, следващото житейско предизвикателство…

А смисъл има.
Защото имаме избор!
Но за това трябва осъзнатост.
И трябва човек да поеме отговорност. За собствения си жи-

вот.
Поемете я, ако все още не сте! Поемете дълбоко въздух, прос-

тете си някак миналите си погрешни избори и с вяра и усмивка по-
срещнете Новия ден!  Прекрасно е да се почувстваме и да бъдем 
по-мъдри днес и утре, отколкото сме били вчера…

Най-доброто отношение към нещо 
е отношението като към нещо свято.

 

ДъРВОТО НА ЖИВОТА

Мисля, че едно красиво сравнение може да бъде направено 
между човешкия живот и живота на едно дърво. И в двата случая 
има сходен смисъл – да бъдеш (но да бъдеш балансирано) между 
земята, която те ражда и храни и в която са корените (или тяло-
то) ти, и небето, което дава простор, дух, необят и стремеж нагоре, 
стремеж за развитие, за даване на плод, за растеж на душата..

Хората, които са отдадени предимно на задоволяване страсти-
те, желанията и нуждите на тялото си, приличат на дърво, което не 
може да израстне нагоре и да даде плод, защото липсва емоцията и 
душата, липсва духа и простора, погледът към околното и нагоре.. 
Обречени са на безплодие (не във физически, а в човешки и в твор-
чески смисъл), на непълноценен живот, осакатен – от оскотяване. 
Тогава и корените са обречени да изгният. Тогава дори връзката 
(която тук не е връзка, а вкопчване) със земното липсва или изли-
нява и загива.

От друга страна, и хората, отдадени единствено на духовния си 
живот и на духовното си развитие, изпадайки в другата крайност, 
са обречени на безплодие, за съжаление. Примери много. Аскети 
(от древността, та до наши дни), анорексици… Много думи, които 
започват с буквата „а-“, което значи отрицание. В случая – на телес-
ната ни природа. Тъжно, но е факт. И корените, и стъблата, и кло-
ните (метафорично казано) на такива хора изсъхват, те не искат да 
се хранят от земята и съответно няма как да дадат плод… Красив 
порив, но неспособен да се развие както трябва тук, на този земно-
небесен свят, съчетание от противоположности, които трябва да 
бъдат в хармония. В нас и извън нас… А е тъжно нещо безплодния 
живот, безплодния човек, безплодното дърво…

Важно е да раждаме плодове – във всякакъв смисъл. Да се нау-
чим на баланс вътре в себе си между земното и духовното в нас, и да 
поддържаме този баланс. Да бъдем в хармония с различните неща 
у себе си, колкото и да са противоречиви понякога. Само тогава 
можем да бъдем пълноценни човешки същества, от плът и кръв, но 
и с душа. А и от плътта, и от душата си можем да раждаме и това е 
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най-красивото… Да „предадем нататък“ – живота, енергията… Да 
оставим следа, да оставим нещо (или много неща) след себе си. Да 
(съз-) дадем, след като сме родени и ни е било дадено – душа, плът 
и кръв, храна и грижа – за да ни има и да бъдем…

Да бъдем проводници между световете в нас и извън нас, ко-
ито можем да опознаваме. Както и между миналото – предишни-
те поколения, от които произхождаме, и бъдещето – нашите деца, 
следващите поколения. И да бъдем чисти в това… Да бъдем като 
едно дърво, което е проводник на земната енергия, която е нужна 
на Живота тук, от корените си нагоре към върховете на клоните 
си… Към необята.

Щастието е в това да даваш. Да 
имаш какво да дадеш…

Човек е и толкова голям, колкото 
са били големи раните, които е над-
живял…

зА НЕВИДИмИТЕ НИ КРИЛЕ  
ИЛИ КОЛКО ГОЛЕмИ СмЕ ВСъЩНОСТ

Чували сте да казват: ние, хората, сме като прашинки във Все-
лената. Не, не е вярно! Не съвсем. Никога не позволявайте на ня-
кой да ви „смали”. А и вие се старайте да не „смалявате” другите (с 
думи, мисли и внушения). Телата ни са ограничени, но душите – не! 
Защото „човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му.” И 
колкото е голям вътрешния му свят – светът на мислите и чувства-
та, на стремежите, надеждите и … любовта. А един човек може да 
обича целия свят, и дори цялата Вселена и значи я побира в душата 
си! И значи не е по-малък от нея…

Ние събираме в този свой вътрешен свят всички красиви глед-
ки, които очите ни виждат насън и наяве, всички добри жестове, 
които сме сторили или са сторили за нас, всяка добра дума… за да 
ни помогне да се изправим отново, ако се случи да се спънем и пад-
нем нейде по Пътя си. Но не само от нас зависи как изглежда този 
вътрешен свят. И дали успяваме да сбъдваме мечтите си или онова, 
което всъщност не искаме да се случва.

Човекът не е птица. Но въпреки това има криле. Крилете на 
човека са невидими – те са крилете на душата му. И колко тъжно 
е, ако един човек е останал без криле! Тогава няма мечти, няма 
„полет на духа” над ежедневието, няма живот с вдъхновение, а по 
задължение… Може би най-тежкото престъпление на един човек 
спрямо друг е именно това – да отнемеш крилете на някого – тези, 
невидимите. Да го „смалиш” и да пресечеш пътя на мечтите и себе-
разгръщането му чрез любов и творчество… Но, за щастие, как-
то има хора, които „отрязват” нечии криле, така има и хора, които 
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умеят да ги връщат на мястото им. Да ги „пришиват” обратно към 
тялото с много любов, грижа и внимание. Това са хората, които 
(те) обичат… Които умеят това и не искат нищо в замяна. Стига 
им да видят, че отново летиш… Че отново живееш вдъхновено и 
щастливо.

Нека всички ние се стараем да бъдем от втория тип човешки 
същества – онези, които връщат изгубени криле. Онези, които връ-
щат живота в очите! Защото са изпълнени с обич. И умеят да се 
радват на сбъднатите мечти на другите хора…

Онова, което е наистина добро за един чо-
век – то е добро и за всички останали, ма-
кар че често не си даваме сметка за това, 
а и се смята (погрешно), че човек, който е 
добър с другите – вреди на себе си. Вяр-
но е и обратното – негативните отношения 
вредят на всички, независимо кой слага 
тяхното начало.

зА ЖИВИТЕ,  
КАТО зА мъРТВИТЕ – ИЛИ ДОБРО, ИЛИ НИЩО!

„На Небето, ако искаш да кажеш една 
лоша дума, устата ти не се отваря; когато 
искаш да кажеш една добра дума – то-
гава се отваря. В ангелския свят никога 
не можеш да произнесеш дума, когато 
не обичаш предмета, който тя означава. 
Там не можеш да кажеш: „Аз не те 
обичам”, защото преди да кажеш това, 
онзи, към когото отправиш тези думи 
няма да го има вече пред тебе. Човешкият 
език в сравнение с небесния е като гръмо-
тевица.” 

Петър Дъновý
Всеки е чувал тази мисъл-препоръка: „За мъртвите или добро, 

или нищо.” 
Всъщност така трябва да постъпваме и спрямо мъртвите, и 

спрямо живите! Защото човек няма как да израства духовно и жи-
тейски, и да напредва успешно по пътя си, докато говори или пише 
негативни неща за други хора. Да, напълно човешко е да изпитваме 
понякога, към някого, негативна емоция, или да ни минава недобра 
мисъл за него или нея през ума. Има хора, които ни обиждат, или 
дори вредят с нещо, или пък просто са твърде различни от нас и не 
са „по наш вкус”, най-просто казано. Всеки ще разбере какво имам 
предвид.Защото сме хора, и като такива имаме личен вкус – лично-
сти сме… Или поне сме призвани да бъдем такива. Дори Бог за ня-
кои вярващи е Личност. Какво остава за нас, които имаме минало, 
спомени, рани, привързаности и предпочитания…
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Но можем да не споделяме негативната мисъл или емоция, коя-
то е предизвикал някой в нас, по някакъв си повод. Това го можем, 
със сигурност! Трябва само малко самодисциплина и воля в тази 
посока. А въздържанието от злословене върши чудеса в човешкия 
живот! Бъдете уверени в това.

Както едно семенце, което израства и става голямо дърво, мно-
го трудно изкоренимо, когато го поливаме и отглеждаме, така нега-
тивните мисли и емоции растат, когато говорим или пишем за тях, 
когато им даваме израз пред други хора. И стават трудно изкорени-
ми. И са в нашата градина, не в друга. И дават отровни плодове. И 
в това бъдете сигурни.

Най-малкото, с което можем да навредим някому, говорейки 
неприятни неща по негов (или неин) адрес пред другите, е в това, 
че можем да настроим и тях против този човек. А това е ненужно. 
Нека всеки преценява другите хора сам за себе си. Нека даваме 
тази свобода на хората.

Това не е „затваряне на очите” за недостатъците на другите. 
Можем да посочим някому някоя негова грешка, разбира се, но 
само ако ни е близък и ни има доверие. Само ако този човек се чув-
ства обичан от нас. Защото иначе няма смисъл. Само кротко и с 
чиста Любов можем да помагаме на другите да преодоляват несъ-
вършенствата си, и да стават по-добри същества. И само ако сме 
готови да признаем – пред тях и пред себе си, че и ние самите не 
сме съвършени… И с личен пример показваме какво е стремеж 
към самоусъвършенстване и работа в името на тази свята цел.

Нека, ако говорим нещо за някого, то да е добро. Добрите думи 
никога не са „в повече”. Добрите думи, които казваме или изпис-
ваме, са безценни и се помнят дълго. Поне толкова дълго, колкото 
лошите думи, а понякога и повече време… Но във всеки случай – 
градината, за която се грижим и която представлява съзнанието, 
сърцето, живота ни – в нея растат красиви цветя и дървета, когато 
казваме добри думи. И „раждат” добри плодове.

Вие в каква градина искате да живеете?

„Каквото посадиш, такова ще 
пожънеш.”

(българска поговорка)ý

„Аз надежда ще посея в празното 
поле…” 

Димитър Воевý

ЧОВЕК СЕ уЧИ, ДОКАТО Е ЖИВ

Един буден човек, стремящ се към 
съзнателен и съзидателен живот, 
е същество, протегнало ръце към 
Безкрая… А Безкраят и Вре-
мето са несъвместими понятия.

Човек се учи, докато е жив.
Или поне така би трябвало да бъде.
Колкото и да сме научили и усвоили от живота си, той ни поста-

вя постоянно пред нови.. да речем изпитания и предизвикателства. 
И за да се справим добре с тях трябва да научим нещо ново. Трябва 
да се променим по някакъв начин. А понякога и по много начини. 
И в това е трудността, но и красотата на Живота. Никой не може 
да остане дълго в едно и също състояние/ситуация. И това важи за 
всички ни. Тъкмо сме успели да се справим с едно, да се установим 
(в мир със света и със себе си) и ето ти Новото. Новият ден, който 
неизбежно идва. Но това, че идват новия ден с новите изпитания, 
пред които ни поставя, не значи, че е задължително да губим мира 
със себе си и с всичко останало. Да, ако мразим промените, ако се 
страхуваме да се променяме самите ние, ако се противопоставяме 
на естествения ход на живота, тогава неизбежно изпадаме в депре-
сия от Новия ден, рано или късно. И страдаме (понякога много!). 
Тогава губим мира, чувстваме се ограбени и ощетени от Живота. 
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Кой не се е чувствал така поне веднъж? А повечето от нас – доста 
често… Крехко е равновесието, ако искаме да запазим вечно ня-
какво определено статукво. И определена представа за себе си…

… Но всичко това може да бъде и другояче. Стига само да при-
емем истински в съзнанието и сърцето си, че Животът тук е про-
мяна и най-вече – че е Училище. За нас, за душите ни, за всичко и 
всички.. Както е казано – промяната е единственото нещо, което 
е вечно. Именно затова едно от най-ценните неща на този свят, ко-
ито можем да усвоим е да следваме хубавата наша поговорка – чо-
век се учи, докато е жив. И никога не е късно да се променим към 
по-добро. Казвам „по-добро”, защото не е особено реалистично да 
се надяваме да станем съвършени и безгрешни, научили всичко по 
най-правилния начин, а към по-лошо не вярвам някой да иска да се 
променя нарочно, целенасочено и съзнателно. И на 100 години да 
е човек, има смисъл да се промени за добро. Дори да е ден, преди 
да умре. А всички ние имаме трески за дялане – макар едни повече, 
други – по-малко. Нали така?

Това, че можем да се учим и променяме до края е една от при-
чините да вярвам, че има нещо безсмъртно в нас, макар плътта да 
умира. Иначе Животът не би имал смисъл. А това е нещо, което не 
мога да приема – просто не ми е по сърце… И може би това е дар-
ба – да търсиш смисъла винаги!

Да, безспорно е трудно да променяме някои от чертите на ха-
рактера си, да се отучваме от някои от навиците си (с които става 
все по-трудно да живеем с времето, дори и да не изглеждат толкова 
вредни в началото..) – отучването също е вид учене. Пренастрой-
ка, препрограмиране. Не на същността ни, мисля си, а на неща по 
повърхността. Много малко е всъщност част от същността ни. По-
често ние самите си поставяме ограниченията с доста вредни ут-
върждения от типа на – „аз не мога.. (това или онова)“, „аз просто 
не съм такъв и това е положението“ и прочие, и прочие.. Няма тако-
ва нещо – това са само оправдания – липса на воля. И това е нещо, 
което е в корена на много вредни неща. Трови и пречи на творчест-
вото в Живота, което ни прави истински и живи. И истински живи.. 
Нещо, върху което почти всеки трябва да работи.. Не е лесно, но не 
е и невъзможно.

Мисля, че това, което може да ни води по този път на промяна-
та към по-добро е интуицията – тя не подвежда. Стига да „чуваме“ 

вътрешния си глас ясно. Освен това, ако се чувстваме по-добре, от-
колкото преди сме се чувствали, ако сме по-полезни и спокойни в 
отношенията си с близките ни, с околните, с другите хора – то това 
е безпогрешен ориентир, че сме на прав път.

А колко е хубаво, когато се научим да живеем по-добре, усво-
явайки определени неща, когато смъкнем от плещите си поне част 
от товара, който мъкнем неизбежно със себе си през живота.. Кол-
ко е хубаво! И леко..

Човек е призван да преодолява себе си. Своите тъмни страни, 
своите негативни черти. И мисля, че ако в края на живота ни ду-
шата ни излезе от него по-добра (или пък излекувана, ако е била 
травмирана от нещо), отколкото е била при раждането ни – то това 
е безспорен успех. И оползотворен, а не пропилян живот.

И мисля, че е безсмислено да искаме на направим света по-до-
бър, ако не можем да се научим да правим самите себе си по-добри. 
Върху това трябва да се съсредоточим – самоусъвършенстването. 
Ако всеки стане по-добра версия на себе си отпреди, то обективна-
та промяна извън нас към по-добро не само ще е факт – тя ще бъде 
неизбежна.

… Понякога всичко изглежда прекрасно.
Друг път всичко изглежда ужасно.
Но истината е, че тежестта и лекотата са двете страни на 

една и съща монета.
И тази монета е Животът ни тук и неговите условия, в които 

сме поставени.
Тази монета можем да наречем спокойно и Училище.
Човек се учи, докато е жив.
Животът го принуждава.
Че и след това дори… Вечно.
Защото стремежът да си по-добра и съвършена версия на себе 

си трудно може да намери своя Край.. И това е прекрасно!
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КОЙ НЕ ЖЕЛАЕ ДА БъДЕ ЩАСТЛИВ?..

„Ако се построи къща на щастието, 
най-голямото помещение ще е чакал-
нята…”

Тази мисъл принадлежи на френския писател Жул Ренар. Кол-
ко много истина има в нея! Толкова малко са хората, които биха 
се определили чистосърдечно като щастливи… Но всеки човек 
се стреми към щастие – това е изконен стремеж, заложен в нас по 
рождение, възможно най-дълбоко в природата ни. Неотменим стре-
меж, който дори да е потиснат в човека, поради някаква причина за 
известен период, рано или късно се възражда. И то с още по-голяма 
сила… Може би, защото чувството на щастие, е гръбнакът на жи-
вота, който бихме искали и бихме могли да живеем… вечно.

Според Цицерон богинята на щастието Фортуна не само е 
сляпа, но и ослепява своите любимци. Но как е възможно това, и 
нима не е тъкмо обратното? Нима човек не се чувства, сякаш про-
глежда и вижда за първи път света, когато е щастлив?.. В състояние-
то на щастие човек сякаш се ражда отново, и като новороден вижда 
и усеща всичко на този свят, и всеки миг сякаш трае цяла вечност – 
така изпълнен е със съдържание, с емоция, с красота, със смисъл… 
Идващи от очите на проглеждащия, на щастливия човек, но може 
би присъщи на света по принцип, но за които човекът е (до голяма 
степен) сляп, когато е нещастен, или празен откъм емоция. Кога-
то все някаква липса или някакво неудовлетворено желание, стои 
между него и простичката радост от факта, че е жив. Щастието, 
макар че е различно за всеки човек, и дори за един и същи човек в 
различни моменти от живота му, е все пак едно и също нещо – чув-
ство за хармония между човека и всичко останало, мир със самия 
себе си, усещане за пълнота и красота на живота, за непресъхващ 
извор на сили и любов вътре в теб, на радост от това, че обичаш и 
че си обичан, че си способен да реализираш себе си пълноценно в 
света, и така нататък, и така нататък… Щастливият човек не усе-
ща липси, недостиг, болезнен стремеж към нещо, и е благодарен за 
това, което има в този момент, тук и сега (защото щастието няма 

друго измерение освен това). За него дори един-единствен ден на 
пълно щастие, може да оправдае цели години на болка и страдания, 
преживяни в миналото…

Жажда за живот
Заради всичко това, щастието е дълбоко свързано и с „жажда-

та” за живот. То влива в човек сили и желание да бъде на този свят, 
да се бори и да преодолява всяка трудност и изпитание, с много 
по-голяма лекота. Когато човек е щастлив, той със сигурност над-
раства дребнавостите на ежедневието, и изпълнен с новото си „зре-
ние” за всичко, открива, навсякъде около себе си, смисъл и красота, 
каквито са му липсвали преди. И заради които желае, жадува прос-
то да живее… Щастието наистина е непресъхващ извор на сили и 
вдъхновение, който само може да прелива, не и да се изчерпва, ако 
го раздаваме щедро на другите. В този смисъл е и мъдрата мисъл 
на Буда, че „както десетки свещи могат да бъдат запалени от една, 
без да намалят нейния живот, така и щастието не намалява, ако се 
споделя.”

Щастието винаги идва само, доброто винаги се връща
Ние, българите, имаме една много вярна поговорка – „насила 

хубост не става”. Това важи в пълна сила и за щастието. Никой не 
може да го предизвика в живота си насила, нито да го прогнозира 
или планира… То идва винаги само. Когато човек е готов за него. 
Когато го е заслужил може би. Винаги идва напълно ненадейно и 
изненадващо. Дори когато най-малко го очакваме в живота си… 
Щастието просто се случва. Защо и как – „неведоми са пътищата 
Божии”…

По някакъв начин, то е награда. Именно, защото не може да 
предизвикано насила, а „сполита” когото пожелае, когато поже-
лае… И ако наистина щастието е награда, то тя е за човека, който е 
пазил, „отглеждал” и развивал доброто (начало) в себе си винаги… 
Защото е лесно да бъдеш добър (с другите), когато си щастлив, 
когато нищо не ти липсва и не те наранява. Но е трудно, и тъкмо 
затова – по-истинско – да бъдеш добър човек, когато страдаш, ко-
гато изживяваш трудни времена в живота си, които понякога траят 
дълги години… Колкото и банално да звучи – но нима клишетата 
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не са такива, тъкмо защото носят много истина в себе си – доброто 
винаги се връща. Към човека, който го е „излъчил”. „Бог забавя, но 
не забравя”… Единственото, което е нужно, е човек да бъде добър, 
във всякакви дни и времена, и да има вяра и търпение, за да дочака 
наградата си. Онази, която носи непресъхваща жажда за живот…

Сърцето е ключовият фактор за емоцията (а понякога и еуфо-
рията), наречена „щастие”. И интуицията ни води по правилния 
и най-кратък път към него, а не разсъжденията. Щастието е може 
би в най-пряка връзка с вътрешния мир и покой на човека. Когато 
сме омиротворени – тогава сме чисти (или пречистени) и тогава 
успяваме да постигнем изведнъж такава нагласа и гледна точка към 
нещата, че като по чудо започваме да виждаме света и живота си по 
един съвсем нов начин и именно това ни кара да се чувстваме щаст-
ливи – тази коригирана гледна точка към всичко, което си е същото, 
но ние сме различни и го възприемаме различно.

Да живееш в така наречения „прав път“ – в това се състои, спо-
ред мен, най-простото и пряко постигнато човешко щастие. Или 
както някои се изразяват – твоята човешка воля да съвпада с Бо-
жията воля. И това неизбежно те прави щастлив и омиротворен. И 
накрая, но не по важност – да се чувстваш свързан с другите хора и 
въобще с всичко, което можеш да видиш и опознаеш чрез сетивата 
или ума си – и тази свързаност да я преживяваш по положителен 
начин – като разширение на собствената ти личност и душевност, а 
не като ограничение или нещо друго (негативно) – в това се състои 
най-естественото щастие на човека. А и на човешката душа. И тази 
положителна свързаност прави живота най-смислен, пълноценен и 
щастлив – независимо дали и по какъв начин е изразена. Накратко – 
да се чувстваш част от Цялото, но значим за това „цяло” и свободен, 
със своя собствена воля и принос, а не малък и незначителен. Изво-
рът на истинското щастие не са удоволствията, а една чиста радост 
и мир, усещани в Душата – може би не постоянно, но поне в някои 
моменти от Живота…

Може би е прав Сенека, казвайки:

„Лесен е пътят към щастливия жи-
вот – само тръгнете!”

Дори и да не е точно така, нищо не пречи поне да опитаме… 
Ако успеем – ще спечелим щастие!..

„Щастието на човека е заключено 
в самия него, а външния свят – хо-
рата – представляват условия за 
постигане на щастието. Работете с 
любов, за да бъдете щастливи.” 

Учителя Петър Дъновý

ТВОРЕЦ, уЧИТЕЛ, ЛЕЧИТЕЛ  
– ЕДНО ВъзмОЖНО ТРИЕДИНСТВО

В човек, в когото се е родила истинска Любов към хората, към 
Човека и човечеството, милост и дълбоко разбиране – в такъв човек 
е дала плод и е намерила израз Божията Любов към Човека и душа-
та му е неин проводник на този свят.

Такъв човек се учи и се развива бързо и има понякога повече 
дарби от обичайното, именно, защото има висша цел, подкрепяна 
от Бога. Един творец, учител или лечител, който е истински вдъх-
новен свише – той (или тя) работи, за да помага на другите и на тях-
ното развитие и издигане. Такава работа е духовна. Затова, когато 
са по призвание, тези три дейности – творчество, преподаване (или 
проповядване, най-точно казано) и лекуване – се явяват три аспе-
кта на едно и също нещо – подпомагане на развитието на душите 
и съзнанията на другите с Любов. Душите, които се прераждат на 
Земята, почти винаги имат нужда от тези две неща едновременно – 
да се усъвършенстват, научавайки и усвоявайки нови умения, зна-
ния и уроци, както и да бъдат излекувани от стари рани, травми, 
погрешни схващания и модели. Без лекуване на старото – няма ус-
вояване на новото. Затова учителят и лечителят стоят много близо 
един до друг в същността си и могат да „разменят местата си” лес-
но. А творецът? Той в най-висша и чиста форма може да съчетава 
всичко нужно на Душата и да изразява Любовта – чрез онова, което 
създава и в което могат да бъдат вложени най-висши послания, ле-
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чебна енергия, хармония и красота, които да стигат по възможно 
най-непосредствен начин до другите. Той е може би най-близо до 
Бога, чиито други имена, с които го наричаме, са именно – Създа-
телят, Творецът (ни).

Да бъдеш Творец, Учител и Лечител на другите хора по призва-
ние – това е най-висшата и благословена работа на този свят, защо-
то е по своята същност чисто служене на Бога, нашия Създател, и 
изразяване на Любовта тук, на Земята.

зА ЕДНА НОВА ДумА – ДОБРОПАмЕТНОСТ!..

Неотдавна измислих нова дума – при това чудесен синоним на 
благодарността – добропаметност.

От личния си опит разбрах, че когато си недоволен, всъщност 
си неблагодарен – тоест злопаметен… Помниш и даваш преиму-
щество на лошите спомени и опит, изтъкваш ги в себе си като най-
значими и това, рано или късно, води до трайна депресия. Петър 
Дънов също казва на едно място, че трябва да преодоляваме собст-
веното си недоволство и това на другите хора, защото цялото чове-
чество е тръгнало отдавна по този път, „заразено“ е с недоволство… 
(цитирам по памет). Поводи, уви, много… Стига да ги търсим.

Имам предвид не само паметта за изцяло положителни неща, 
но и за такива, чието значение сме „разчели“ като нещо Добро, 
независимо, че може да са били болезнени за нас в момента на пре-
живяването им. Пример за това е раждането на едно бебе… Живо-
тът е пълен с такива примери!

Всъщност благодарността е противоотровата. Когато си бла-
годарен, просто няма как да си депресиран и недоволен в същото 
време. И „ключето“ е именно в това, което избираш да (си с)пом-
ниш в този момент – а именно Доброто, което ти е дадено и което 
си имал и имаш в живота си. Това именно нарекох неотдавна ДО-
БРОПАМЕТНОСТ. И реших да споделя тази красива нова дума и 
с вас.

Наистина повечето думи имат своите антиподи:
доброжелател – зложелател
добронамерен – злонамерен
доброкачествен – злокачествен
… и така нататък.
Но срещу злопаметен –? … нищо не стои.
А не бива така, трябва равновесие… Истината е в него, струва 

ми се.

… И в този ред на мисли – няма антипод на „добродушен“… 
Значи душата не може да е зла! Не може да сме „злодушни“, тоест 
зли по душа… Защото душата е част от Създателя ни.
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зА ДЕЦАТА – С ЛЮБОВ И уВАЖЕНИЕ

Вярвам, че по някакъв мистичен 
начин чистият детски смях днес леку-
ва раните на света, преживени в ми-
налото. Раните на човечеството…

Един от най-големите проблеми на човечеството може би е 
следният: съвършени създания като новородените деца биват пове-
рени (от Бог) на грижите на несъвършени създания като възраст-
ните хора, които най-често са обременени от много неща, които им 
оказват негативно влияние.

Не е невъзможно да се реши някак този проблем, но е нужно 
наистина да бъде осъзнат и да бъде приет като задача от мнозин-
ството от хората. Като много важна задача. Защото иначе няма раз-
витие. Не и към по-добро…

…Как човек се смирява? Как разбира, че е несъвършен? И при-
ема това? И продължава живота си нататък? Като се почувства съ-
крушен от нещо. Или от много неща. Дълбоко в душата си. Много 
дълбоко… Да си съкрушен – това значи да имаш вече рана, дълбоко 
в себе си, но това може да бъде за добро. Наистина.

Например аз чувствам и преживявам като съкрушителен факта, 
че детето е така крехко същество, с така мъничко телце и разчита за 
всичко на възрастния човек, който се грижи за него в даден момент. 
И е така безпомощно… Не може самичко да се нахрани, да утоли 
жаждата си, да се облече, да заспи, да се успокои, ако се налага… 
За всичко разчита на възрастния. А той може да бъде разстроен, 
ядосан, изнервен или просто уморен и не съвсем адекватен… уви. 
Тъжна е тази зависимост. Тревожна. Но ако човек усети тревога-
та – ще усети и отговорността. Ще осъзнае какво е нужно, за да 
бъде всичко наред и как да се грижи възможно най-добре за детето. 
Ще се старае… Ще се стреми към това. И в крайна сметка – ще 
сведе риска от негативни случки до минимум. И влиянието върху 
детето ще е добро. То ще може да се развива. Да се чувства спокой-

но, да расте обичано и уверено в себе си. Стига човекът, който пре-
димно се грижи за него да се старае в тази посока… Да осъзнава 
важността й.

Надявам се всички ние да осъзнаваме все по-добре отговор-
ността си – към децата, живота и въобще. Надявам се да бъдем все 
по-добри родители. И все по-добри човешки същества. Важно е!

А именно родителите е най-добре да „обгърнат” децата си с 
безусловна любов, защото човек винаги я търси и ако я почувства 
още като дете – ще бъде спокоен и уравновесен човек, когато пора-
сне, с чувство за собствено достойнство, без да зависи от мнението 
и настроенията на другите хора.

Нека децата знаят, че са обичани безусловно.
Именно чувството, че си обичан от някого, че си (без)ценен 

за някого, е основата на чувството за лично достойнство и на са-
мочувствието на един човек – независимо дали е дете или възрас-
тен. А те от своя страна са нужни за достойно поведение, вътрешно 
спокойствие, уравновесеност и себеуважение, както и за проявява-
нето и развитието на личните добри качества, дарби и заложби.

Нека и хората знаят, че са обичани безусловно – поне от Бог.
…И мисля, че именно родителите могат най-лесно „да обуят 

Неговите обувки”, разбирайки в сърцето си какво значи да имаш 
дете. И какво значи безусловна любов.
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зА ХОРАТА КАТО ДЕЦА – НА БОГА

Знаете ли… Ние, хората, сме досущ като малки деца. Защото 
сме деца на Бога. И още се учим на Живот, за разлика от ангели-
те, които явно са по-напреднали от нас. Всички човешки същества 
сме деца – и малките, и големите. Знаете, че за малките дечица е ха-
рактерно да бъдат нетърпеливи. Те не знаят какво е „по-късно” или 
„утре”. За тях съществува само настоящия момент и те са напълно 
погълнати от него. И ние, възрастните хора, сме абсолютно същи-
те – почти всички хора са нетърпеливи, досущ като децата. И ще ви 
кажа защо – човекът е смъртно същество. Затова. Имаш понятие 
за „утре”, когато пораснеш, но пък нямаш никаква гаранция, че ще 
има утрешен ден в твоя живот. Или в живота на Земята въобще. 
Деца сме, защото не можем да видим какво ни очаква след Смъртта. 
Защото сме погълнати от настоящата реалност, която възприемаме 
със сетивата си и трудно вярваме на Душата си…

Знаете ли… Любовта е точно като Животът. Ако не са и едно 
и също нещо… Бог ни обича и затова ни е дарил Живот, но в Жи-
вота има и болка, както и в Любовта. Това не значи, че Той иска да 
ни нарани, а значи просто, че така – двойнствено – стоят нещата на 
този, нашия свят. Това е неизбежно. И ако ние не можем да прие-
маме и болката, покрай радостите, то тогава приличаме на деца (да 
не кажа разглезени деца), които искат само да получат, но не са го-
тови нищо да дадат в замяна. Да си жив понякога боли. Също като 
да обичаш или да си обичан – и в това има скрита или явна болка 
понякога, има уязвимост. Но това значи ли, че не бива да сме живи? 
Че не бива да обичаме? Да си човек значи усилие понякога, както и 
да си жив, както и да обичаш… Трябва да пораснем и да се научим 
да приемаме болката в живота по-смело и по-достойно. Да, ражда-
нето е болезнено. Не само за майката, но и за детето, което в този 
момент, казват, е на крачка от смъртта. Но то не може да си каже, 
няма още думи… И понася. Няма избор. Щом е решило да се раж-
да. Щом едно бебе може да понесе и приеме толкова болка, защо 
възрастният човек да не може? Пожелаваме си на празници само 
здраве и щастие, само за това се молим, но не ни ли държат това 
желание, тази молитва, тези страхове, далече от истинския Живот? 
Далече от великото, заложено в самите нас? Далече от Божия про-

мисъл. Човек трябва да се научи да живее със сила и присъствие 
на Духа – ще рече с Любов и Упование, и без страх от каквото и да 
е, включително и от болката, иначе ще си стои далече от Сърцето 
на Живота. И далече от собственото си сърце. Това важи за все-
ки един от нас. Откакто съм майка, вече зная със сигурност как ни 
вижда Бог – ние сме най-точно казано: Негови деца. И като такива 
(и тъй като сме още малки) правим драма от всяко падане. А то е не-
избежно за прохождащото дете. Плачем безутешно, сякаш свършва 
света… Защото още не виждаме и не знаем много за Света. Защото 
още кръгозора ни е малък. Но той ще се разшири и ще разберем 
истината, щом пораснем. А именно – че няма нищо страшно и че 
това е просто част от израстването. Дотогава няма да можем да сме 
самостоятелни и на Бог ще се налага да ни утешава при всяко пада-
не, както родителят се опитва да успокои и утеши падналото, раз-
плакано дете – Сам или чрез своите ангели…

Той ни вижда такива, каквито сме в действителност. И вижда, 
също така, всички наши метаморфози. И знае защо и как се проме-
няме във времето. Вижда колко сме безпомощни, когато се ражда-
ме и когато умираме на този свят, когато се любим или когато спим, 
когато сме болни или отчаяни, наранени или уплашени, или нуж-
даещи се от нещо… Вижда ни голи. И всеки, който е видял хората 
по този начин в сърцето си, изпитва състрадание и любов към тях. 
Също като Бог, защото е гледал през Неговите очи…

Той ни приема такива, каквито сме и е търпелив с нас – като 
един добър родител. Той знае, че има деца, които обичат да бъдат 
близо до родителите си и такива, които не се интересуват толкова 
от тях и ги забравят…

Той знае, че едните са по-съзнателни, а другите просто не зна-
ят какво вършат и един ден ще имат нужда от прошка. И обича и 
едните, и другите. Защото Любовта побира всичко в себе си – и 
състраданието към онова, което не е Добро, и чистата радост от 
съществуването и проявленията на Доброто.

За Него сме просто деца.
И такива ще бъдем винаги.
И това е прекрасно!..
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Аз, ТИ, НИЕ… НИЕ, ТИ, Аз

…В началото всеки от нас е просто „Аз”. Един мъничък „аз”. 
Сред толкова много „ти”… Сред всички останали хора. Една-ед-
ничка гледна точка – своята, сред много, много чужди.

После разбираме, бавно и постепенно, с времето, че сме и „ти” 
за толкова много други хора. За всички останали… които са „аз” 
и имат своята си гледна точка. Започваме да разбираме, че нашата 
е много често чужда за тях. И се разминаваме… Като влакове по 
гарите и коловозите на Живота.

Докато един хубав ден не осъзнаем някак, че можем да преста-
нем „играта” на „аз” и „ти”. Че можем някак първо да приближим, а 
после и обединим гледните си точки. И своите различни светове… 
Не че е лесно. И не че е абсолютно. Но все пак… научаваме, че мо-
жем да бъдем „ние”, вместо „аз” и „ти”. Заради Любовта…

…
…А може би първо сме „ние” – всички, заедно, в Създателя. И 

в неговата Мечта…
И после… се разделяме. Раждаме се за Живота, като отделни 

Души, като отделни същества. С отделна памет. С отделно битие. 
Със свое собствено съзнание. Вече имаме „своето”… И вече има 
„ти”. Ти си Другият. Не си мен…

…А аз съм само себе си. Само „Аз”.
И всъщност всеки от нас е „аз”, вътре в себе си. И ако забравим 

за миг, че има „ти” – остават само много, много „аз”… Милиарди! 
Че и повече… Минали, настоящи и бъдещи хора, които са „себе си”. 
Остават само „аз”-ове, ако всеки се обърне навътре, към себе си.

И всъщност това е човечеството. И така ни вижда Бог – отвъ-
тре. „Аз”. Само и единствено „аз” и нищо друго. „Аз” в милиарди 
проявления. В милиарди същества. Едно-единствено огромно „Аз”. 
Всевиждащо с милиарди очи, и изпълнено с милиарди съзнания… 
И цялостно, някак.

Просто АЗ.

зА СВОЕТО мЯСТО ПОД СЛъНЦЕТО

Живял ли е на този свят човек, който никога за нищо да не е 
завиждал на друг човек? Дори само за миг...

Напълно естествено човешко чувство е завистта. Но и напъл-
но безсмислено. Защото онова, което е твое, не може да бъде на 
някой друг, и обратното. Но човек е склонен да завижда, заради 
липсите в своя собствен живот, докато не разбере това и докато не 
почувства дълбоко в сърцето си, че може да бъде единствено и само 
на своето място под Слънцето и че наистина има такова място за 
него на света.

Хората казват, че има и „бяла завист” или иначе казано – бла-
городна. Но това няма значение. Завистта е мъчително чувство. То 
е болестно състояние. И като такова има своя лек. Каква е проти-
воотровата? Именно – да осъзнаеш, че имаш свое място под Слън-
цето и ако „застанеш” точно на него, образно казано, вече няма да 
има кой да те замени. А именно това носи душевен мир и дълбоко 
чувство за вътрешен покой – че може да нямаш много неща и да ти 
липсват много прекрасни качества, които виждаш у други хора, но 
имаш някое положително умение или черта, които са специфични 
тъкмо за теб и с които можеш да бъдеш от полза на всички хора, 
тоест на Цялото (човечество). Макар и с мъничко. Ако не открие 
това качество у себе си, човек винаги остава нещастен, дори да не 
го признава и осъзнава. Може би защото това е връзката ни с Бога, 
а и с другите хора… Личната връзка, уникална за всеки един от нас. 
Който търси – намира. Но има хора, които не търсят… И никога не 
намират това безценно нещо у себе си, уви. Никога не го проявя-
ват. И цял живот всъщност са като паразити в човешкото общество. 
Само вземат и никога не дават нещо добро от себе си. И всъщност 
тъкмо те не успяват никога да се отърсят от чувството на завист 
към другите хора – за техните успехи и притежания. Всъщност ко-
гато човек завижда – не си дава сметка за усилията и лишенията, 
които стоят често пъти зад нечии постижения. И не се знае дали 
би платил същата цена за тях, каквато е платена от успелия в нещо. 
И завистта, и омразата са просто невежество. Липса на знание и 
(про)зрение за истинската природа на нещата, хората и света…

Нека намерим безценното у себе си. Нека го търсим, ако още 
не сме го намерили. И нека го дарим на другите, когато го намерим. 
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Безпогрешно и лесно се разпознава „безценното” – по чувството 
на мир и покой, което ни обзема. Чувството, че сме именно на своя 
личен път и на ничий друг. Чувството, че сме на своето място под 
Слънцето. Само с това вътрешно усещане можем да живеем в мир 
и без завист сред другите хора, които винаги имат нещо повече от 
нас. Само така можем да живеем достойно. И да сме добри един с 
друг, като братя и сестри.

„Всеки ден човек трябва да прави поне едно 
най-малко добро, изразено в мисъл, чувство 
и действие. Когато човек прави добро, с това 
проявява Божественото и то гради в него. 
Най-малкото добро е талисман, тайна, 
която Бог е поверил на човешката душа. 
Добрата постъпка е магическа – в нея е 
скрита Божествена сила. Добрата постъпка 
има отношение към Цялото и те свързва с 
цялото небе.” 

Петър Дъновý

зАмИСЛЯЛИ ЛИ СТЕ СЕ НЯКОГА…

Какво ли е да си сляп по рождение? И да нямаш никаква пред-
става как изглежда този свят и всичко в него, защото никога, дори 
за миг, не си ги виждал с очите си?

Какво ли е да си космонавт и да си виждал Земята от космиче-
ска перспектива, както много малко хора са я виждали някога?

Какво ли е да си стар човек, самотен и изоставен в края на жи-
вота си, който се чувства сякаш е живял напразно, който е погребал 
вече любимите си същества и който просто чака края?

Какво ли е да си роден чернокож във времена, когато само за-
ради цвета на кожата си си презрян, смятан за по-малко човек и си 
продаван като роб?

Какво ли е да си мъж, който нервно пуши цигара, докато чака 
жена си да роди първата им рожба?

Какво е да си жената, която ражда?

Какво ли е да дадеш живот/раждайки/?

Какво ли е да отнемеш живот?
Без да си дал?.. Или след като си дал?

Какво ли е да умреш?

Какво ли е да пълниш стадионите, защото правиш прекрасна 
музика и милиони хора да те обожават и да те чувстват близък, без 
дори да ги познаваш? Да си човек като всички останали, и все пак – 
толкова по-популярен, толкова по-обичан..

Какво ли е да си юпи в „Сити“-то в Лондон? Или пък новобо-
гаташ в Москва? Какво ли е да даваш купища пари само за една бу-
тилка отлежал алкохол, просто защото така е „престижно“ и така 
правят другите богаташи около теб? Пари, с които няколко бедни 
семейства, където и да е по света, биха могли да живеят няколко 
месеца или дори година?



40 Кристина Митева • Слънчогледите Се прераждат в Слънца 41Есета

Какво ли е да си шизофреник?
Да чуваш гласове в главата си, от които просто не можеш да се 

отървеш…
Какво ли е да са ти поставили диагноза и да са те затворили в 

лудница, където да те тъпчат всеки ден с разни разноцветни хапче-
та, които по нечия преценка трябва да те поддържат в някакво си 
състояние?

Какво ли е да си клошар в Ню Йорк – градът, в който всички 
бързат и осъществяват мечтите си? Или където и да е другаде по 
света.. Какво ли е да спиш на улицата, увит в парцали и кашони и да 
чакаш подаяние от хората по цял ден?

Какво ли е да метеш улиците и така да си изкарваш хляба?

Какво ли е да си наркоман, който отчаяно се опитва да наме-
ри пари, защото повече от всичко на света се нуждае от поредната 
доза? И за когото нищо друго не съществува в този момент, и това 
е единственото реално…

Какво ли е детето ти (брат ти/сестра ти или друг близък човек) 
да е наркоман, или пък сляп по рождение, или пък рок-звезда, обо-
жавана от милиони, или пък бавноразвиващ се… или… или…

Какво ли е да си чувал всякакви обиди по техен адрес? И сър-
цето ти да е кървяло от това.. Какво ли е да ги обичаш, да се мо-
лиш, да се грижиш, но нищо да не може да „поправи“ положението? 
Всичките ти сълзи – също…

Какво ли е да си прострелян?

Какво ли е било да си немски (например) войник, изпратен на 
Източния фронт през Втората световна война? Скован от студ и 
хванат в капан в най-тежката зима – руската… Какво ли е да трябва 
да стреляш по хора, които не познаваш и нищо лошо не са ти на-
правили? Които дори биха могли да ти бъдат приятели, ако се бяхте 
запознали в други условия?..

Какво ли е да лежиш в окоп, в калта, приятелите ти да умират 
около теб, в ужасна болка, и да знаеш, че вероятно ти ще си следва-
щият? И никога, никога повече няма да видиш онези, които обичаш 
и чиято снимка носиш в джоба си и която пазиш като светиня, като 
икона? И която гледаш с толкова чувство, тъга, болка и носталгия, 

палейки поредната цигара – единственото ти „развлечение“ в око-
па? Изгубил всякакъв смисъл, гладен, премръзнал и мръсен, докато 
наоколо свистят куршумите? И с кубинки, вече сраснали се с кра-
ката ти…

Какво ли е да умреш в съня си, кротко и спокойно?

Какво ли е да си в затвора?

Какво ли е да си виновен?

Какво ли е да си невинен? Но осъден…

Какво ли е да си сериен убиец?

 

Какво ли е да си сирак, израснал в дом за деца, „лишени от ро-
дителска грижа“? И животът да ти се струва прекалено непосилен 
за справяне с него, за живеене…

Какво ли е да си тийнейджър, изпаднал в обичайната за въз-
растта депресия, макар да имаш дом и родители, както и собствена 
стая, но самотна и изпълнена само с любимата музика? Да се чувст-
ваш неразбран и да ходиш като сянка по улиците, със слушалки в 
ушите и всички хора да ти се струват чужди, далечни и неразбира-
еми с техните вълнения, желания и удоволствия?

Какво ли е да си бременна тийнейджърка?

Какво ли е да имаш екстремна работа, и всеки ден да е възмож-
но да е последният в живота ти заради нея?

Какво ли е да работиш нощем, когато другите спят? А денем 
ти да почиваш, когато светът е буден и залят от дневната глъчка и 
суетня?

Какво ли е да си монах, отдаден на Бога, „венчан“ за Христа? И 
целият ти свят да се изчерпва с манастира и неговия двор…

Какво ли е да си в изолация и самота дълги години?

Какво ли е да си загубил любимия си човек, по някакъв начин, 
твърде рано…
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Какво ли е да си кандидат-самоубиец, седнал на перваза на 
прозорец на висока сграда, за когото са изпратили полицаи да го 
убедят да слезе оттам и да продължи да живее?

Какво ли е да си зависим от нещо и постоянно да мислиш само 
за него, бивайки осъждан от другите за това?

Какво ли е да жадуваш с цялото си същество да рисуваш, а 
всички да се опитват да те откажат от това, защото „нямаш талант, 
съжалявам“, да мизерстваш без пари цял живот почти и да има дни, 
в които просто не можеш да станеш от леглото, защото си твърде 
слаб, без никакви пари, без никаква храна, без кора сух хляб и чаша 
кафе дори?

(като Ван Гог например…)

Какво ли е да си бил изправен за разстрел до стената (по поли-
тически причини, не защото си престъпник) и в последния момент 
да са те помилвали? И след това да си станал епилептик?

(случило се е на Достоевски…)

Какво ли е да си бил зрящ и да ослепееш?

Какво ли е да си бил сляп и да прогледнеш?
И да видиш отново света, с всичките му багри и образи, и да 

няма по-щастлив човек от тебе в този момент? И в ничии други очи 
(освен може би в очите на влюбените) светът да не изглежда толко-
ва красив, колкото в твоите?

Какво ли е да мечтаеш да проходиш?
Да нямаш нещо, което почти всички останали имат, но то не ги 

прави щастливи, както би направило теб, просто защото те го имат, 
винаги са го имали, даденост им е, и по тази причина не могат да го 
„отбележат“ като нещо особено, като причина за щастие… камо ли 
безкрайно, изпълващо щастие…

Какво ли е да да проходиш след дълги години прикованост и не-
подвижност? И отново да се чувстваш свободен, независим, вместо 
безпомощен и вечно нуждаещ се от грижи?

… Какво ли е да тичаш бос и безгрижен в топло време, на-
пример през лятото или ранната есен, в поле или по поляна, по 

трева, мека и приятна за краката ти, и когато се умориш от тичане 
и танцуване, запъхтяно и щастливо да легнеш в тревата и да се ус-
михваш, без да знаеш защо, загледан блажено в небето.. И просто 
да си жив, да се чувстваш жив и щастлив. Без причина.. Или тъкмо 
заради тази причина – че си жив, че можеш да тичаш бос и да лег-
неш на земята…

Или да заспиш под звездите, сам или с някого…

… Какво ли е да си влюбено младо момиче, на което любимо-
то момче предлага брак? Какво ли е да си мъж, на който любимата 
жена казва „Да“?..

… Какво ли е да се разхождаш по брега на морето, след като 
дълго време си бил затворен между четири стени (по една или дру-
га причина..), да се взираш в безкрайната синева и в хоризонта, да-
лече, усещайки просто свобода и простор, не само с очите си..?

И така – до безкрай… Какво ли е?.. Какво ли е?....

P. S. Всичко това са щрихи от портрета на човечеството. Ис-
кри живот, красив или грозен, болезнен или не – някои от неговите 
истински лица.. Без “маска и грим”. Това са човешки съдби. Реални. 
Безкрайно реални.. Това съм аз, той, тя, ние, вие, те… Хиляди, ми-
лиони, милиарди човешки съдби.

Всички тези неща се случват някъде, сега, в същия този момент, 
докато аз ги пиша и си пия кафето у дома.. Всички тези съдби са из-
живявани и в момента от много хора по света. Всички тези “пъти-
ща” са извървявани от различни хора, и в този момент. Всички тези 
пътища към нашата, човешката Голгота.

А ако ме попитате защо написах всичко това, ще ви отговоря – 
първо, защото думите дойдоха сами, като порой… Просто ги запи-
сах. И още – защото може би има смисъл да бъдат написани. Може 
би има хора, които не са така склонни към поставяне на мястото на 
другия, “в неговата кожа”, към разбиране на другия. Накратко – към 
емпатия и състрадание. И дори без да са се замислили “какво е”… 
(да си него/нея, какво е това или онова – всичко изброено по-горе), 
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бързат да съдят, да дават оценки на човека. Ами ако ти си той или 
тя? Емпатията наистина не е излишна.

Човек, забързан в ежедневието си, погълнат от своите си болки 
и проблеми, радости и грижи, забравя… Ограничава се до “своето”. 
Забравя колко още ужасни или прекрасни неща и съдби има на този 
свят… Забравя да оцени какво има, стремейки се все към нещо друго. 
Винаги е добре човек да разшири хоризонта си, тоест своето съзна-
ние…

ДА ЖИВЕЕШ С ЛЮБОВ…

Да живееш открито с любов и нежност… това значи да бъдеш 
уязвим. И това като че ли е най-смелият начин да живееш. Истин-
ската нежност изисква истинска смелост. Няма как иначе… В този 
свят на рискове, брони, защити и куршуми. Затова и някои хора с 
нежно сърце крият любовта си от очите на света. И носят черни 
очила, за да не разпознае някой в очите им нежността…

Що за свят е този, в който трябва да криеш най-светлите си 
чувства? Отговорът е: нашият свят. Такъв, какъвто го виждате сега. 
Такъв, какъвто единствено го познаваме… Свят на непримири-
мост и сблъсъци. Постоянно и на всички нива. Тук най-големият 
лукс е спокойствието. Вътрешният мир… Мир на праха на всички, 
живели някога с Любов на този свят! Големите им сърца са си тръг-
нали, събрали не само радост от Живота тук… А най-смелите тук 
изглеждат и най-наивни на всичкото отгоре…

…А може да бъде другояче… Представете си само!.. Един съ-
вършено друг свят. Със сигурност има такъв някъде. А защо не и 
тук?
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ЛЮБОВТА Е ГРИЖА...

Преди години, когато бях на 16, пътувах през една лятна нощ 
към морето с влак, с моя брат. И в купето по някое време влезе една 
двойка - момче и момиче. Настаниха се при нас. И почти веднага 
след това момчето ни предупреди, че докато са там никой не бива да 
пуши в самото купе и трябва да е отворен прозореца, за да има чист 
въздух, защото приятелката му страда от астма. Каза набързо всичко 
това - ясно, категорично и дори някак развълнувано, а после кротко 
седна до нея и я прегърна. Отворихме прозореца. А аз се загледах 
навън и се престорих, че очите ми са се насълзили от вятъра...  
Разбрах, че именно това е Любовта. Онази, от която всеки 
има нужда. Знаех, че не е в страстта, във високите токчета и 
гримовете на жените, нито в парите на мъжете, нито в игрите 
на онези, които се преструват на влюбени, за да бъдат с няко-
го за малко... Знаех, че Любовта е именно това, което показа 
това момче - грижа, загриженост. И готовност, ако любимият 
човек (мъж, жена или дете) е застрашен от нещо, от някаква 
болка или проблем - без да се замислиш да застанеш между 
него и болката. Между него и проблема. Между него и света, 
ако трябва...

...И си мисля, като си спомням това - колко е нужно и колко е 
важно до всеки, който има нужда от подкрепа и има някаква рана, 
проблем или слабост от едно или друго естество - да има и един 
силен по дух човек, който да го обича и пази... Един, който да бди. 
Иначе сме за никъде. Иначе е много трудно.

Кристина Митева

зА СЛъНЦЕТО…

От нажеженото ядро на звездата до детската рисунка на сте-
ната у дома…

„Хората живеят, когато изгряваш, 
и умират, когато залязваш, 
защото ти си самият живот 
и ние живеем чрез теб.
Всички погледи са устремени към 
красотата ти, 
докато не залезеш.”

из „Велик химн на Ехнатон за Слънцето”ý
„Свърже ли се човек със Слънцето 
на физическия свят, едновременно 
се свързва с още две слънца: със 
слънцето на духовния и със слънцето 
на Божествения свят.” 

Петър Дъновý
Това обяснява защо хората сме така запленени от изгревите и 

залезите на Слънцето и обичаме да ги наблюдаваме…
Слънцето… Почитано като Бог в зората на човечеството, ри-

сувано от древните хора в пещерите и от почти всяко дете и днес 
върху белия лист или асфалта… Или върху стената у дома.

Вечният източник на топлина и светлина за Земята, животните, 
растенията и човечеството. И в същото време – звезда, която може 
да бъде и опасна в някоя фаза от живота си… Звезда с температура 
на повърхността – 5505 °C и с маса – около 330 000 пъти повече от 
тази на Земята…
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…Нашата звезда. Най-важната за нас измежду безбройните 
звезди в нашата галактика и в нашата Вселена. Най-топлата и свет-
лата за нас… Нашият източник на Живот. Нашият Бог. И в древ-
ността, но и в наши дни, макар и по-различен начин. Нашето Слън-
це! Преди. Сега. И винаги… Просто нашият ден.

…Свидетелят на нашето раждане (във физическо тяло), на на-
шето израстване, на нашата любов или омраза, завист или радост, 
на нашата смърт… На целият ни земен Живот.

Слънцето… така могъщо, че може да ни изпепели, ако избухне, 
защото е най-близката звезда до нас. И все пак – трогателно невин-
но, безвредно и опитомено в детските рисунки. Детските ръчички 
винаги го рисуват усмихнато. Слънчево… Така им показваме ние, 
възрастните. Така се научават. И го обикват и те… Имат ли друг 
избор? Имаме ли ние друг избор? Та то е нашето Слънце! Няма 
друго като него. Едно ни е… Като едничка рожба, като един жив 
родител…

Като… окото на Бога.
То никога не плаче.
То винаги ни се усмихва.
Дори и в най-горещия летен ден… Дори и в най-дългата и 

мрачна нощ.
Понякога не можем да се радваме на лъчите, изгревите, залези-

те и красотата му, заради своите болки и липси, но когато сме цели 
и се чувстваме истински живи и пълноценни – винаги забелязваме 
слънцето и неговата усмивка към нас. Тогава просто виждаме Живо-
та и сме благодарни за него.

зА СмИСъЛА НА ЖИВОТА

„Вън от Любовта животът няма никакъв 
смисъл. Смисълът на Живота е усъвър-
шенстването на човешката душа.
Дойде при мене един човек и ме попита: 
„Какъв е смисълът на живота?“ Казах 
му: „Във Вселената има около сто ми-
лиона слънца. Около всяко слънце има по 
дванадесет планети. Трябва да обиколиш 
всичките тия слънца и планети и да живееш 
във всяко едно от тия слънца и планети по 
сто милиона години. И чак тогава ще на-
учиш какъв е смисълът на живота в негова-
та дълбочина.“

Петър Дъновý
Научих се да обичам Живота. Имала съм много трудни момен-

ти, в дълбока изолация и чувство на самота и тогава наистина ми се 
е искало да си тръгна оттук… Не разбирах живота. Виждах много 
болка в него, която повечето хора познават по един или друг начин. 
Но с времето някак разбрах, че той е много по-дълбок и многопла-
стов, отколкото си мислим и че съдим за него обикновено прибър-
зано, както казва и Петър Дънов. Всъщност той не е нито толкова 
черен, нито толкова чудесен и розов, колкото си мислят хората по-
някога – сполетени от голямо щастие или нещастие. Ние най-често 
го мразим или обичаме, според това, което ни се случва. За някои 
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може би е скучен или дори безразличен понякога… Но вече зная, 
че той е не просто пъстър, а безкрайно дълбок. Неизчерпаем… И за 
мен е нещо свято, висша ценност. Какъвто и където и да е. На този 
или онзи, или на който и да е друг свят – той е едно и също нещо, 
макар и най-различен – той е Живот. Да си жив значи, че те има… 
Под една или друга форма. Той е единственото, което истински 
имаме. Или поне най-важното… И трябва да бъде пазен. Трябва 
да бъде уважаван. Глътката въздух… Случва се понякога човек да 
копнее дори за нея… Да я осъзнаваш и оценяваш истински – това е 
велико! Като в безсмъртното стихотворение на Вапцаров „Вяра”… 
Лесно е да обичаме или мразим живота, според временните обсто-
ятелства. Но аз мисля, че сме призвани да се научим да го ценим, 
уважаваме и разбираме в дълбочина, доколкото можем. Вярвам, че 
в това се състои огромна част от задачата ни на този свят и е доста-
тъчно основателна причина да сме тук. Тук и сега… Струва ми се, 
че Животът, както и Любовта, която го ражда, единствени заслужа-
ват статута на абсолютна стойност и ценност, сами по себе си. Спо-
ред мен най-добре правят хората, които изграждат и възпитават в 
себе си известна дисциплина и уравновесеност на отношението 
си към Живота. Само такива хора само могат да бъдат постоянно 
нужни и полезни на другите, защото не са така зависими от обсто-
ятелствата, а намират здрава основа и опора в себе си. „Един живот 
желан и нужен”, както е казал поета… Според мен, да направим та-
къв Живота (си) – в това е до голяма степен смисълът му.

„Животът няма смисъл. 
Смисълът има живот.”

Любомир Димитров, мой приятел и сродна душаý

РЕКА, музИКА, ДуША…

Истинската красота на Живота 
се разкрива само пред онези, които 
имат смелостта да приемат по най-
чист начин болката и рисковете, скри-
ти в него…

Когато сте най-тъжни и отчаяни – идете и седнете на брега 
на някоя река. Просто поседете край нея. Ако трябва – поплачете, 
мислете, гледайте я, слушайте я или спете край нея… Всяка река 
напомня и носи силата на Реката на Живота. А тя е символ. Един 
от вечните.

Реката притежава тиха мъдрост, с която нашепва на Душата, 
отишла при нея, притихнала край нея в тъгата си, че всичко на този 
свят отминава… Че само Животът е вечен и остава. Душата е като 
река, а реката – като музика, а всички те заедно – като Живота. 
Текат. Променят се. И все пак остават неизменни в същността си. 
И са вечни…

Реката и Музиката могат да утешат най-добре Душата, защото 
говорят на един език с нея. Език без думи. Езикът, на който говори 
и самият Живот. И самият Творец. Това е все един и същи език, 
общ за всички тях.

Когато реката на Живота заговори на човешката душа, тя й 
нашепва вечната мъдрост – онази, която е във, но и извън времето. 
Това е мъдростта на Живота, мъдростта на Бога – защото Бог е 
Живот.

Това е мъдростта, която казва на нараненото сърце и на нара-
нената душа:

„Зная, че те боли сега – поспи тук, почини 
си, близо до мен, аз ще те успокоя като 
майчина песен с моя вечен ромон, а после 
ти ще имаш отново сили и ще станеш, ще 
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се изправиш и ще вървиш през Живота, 
защото друг избор душата няма, освен да 
е жива и да приема, и да се учи от всички 
радости и скърби, които отминават… но 
аз – мъдростта – оставам. Животът 
остава. И сигурно дори, щом се съвземеш, 
ти ще се учудиш – откъде взех сили отново 
да Живея? Ще забравиш мен, реката 
на Живота, и моята вечна песен, моята 
музика-утеха (малцина помнят), но това 
няма значение… Запомни само едно – 
ако отново имаш нужда от лек за някоя 
мъчителна болка или пък дилема – не 
търси другаде, а ела при мен отново… Аз 
съм винаги тук, за теб. И за всички… Аз 
съм като Майка за Душите.”

И ти ще станеш и ще си тръгнеш, сякаш споделил болката си 
с някого. Сякаш сам Бог те е утешил. Сякаш си забравил част от 
мъката си и нейното бреме – сякаш реката на Живота е Лета, ре-
ката на забравата… И сякаш си взел нови сили – от вечната мъд-
рост на реката. Защото в Душите ни често се прегръщат и преливат 
като в неделимо цяло радост и тъга, спомени и забрава, смърт и нов 
Живот… Във вечен кръговрат. Като кръговрата на водата. И само 
мъдростта знае това. И го помни. И ни разказва за него с гласа на 
реките… Реките на Живота…

БЕз зАГЛАВИЕ…

…Колко е хубаво човек да диша леко, да му е чисто в душата, 
да може да усети и да се порадва на хладния въздух или на топлите 
слънчеви лъчи, на дърветата и шарените листа… и дори на сивото в 
облаците или където и да е другаде… На всичкото…

Толкова е хубаво човек да забелязва красотата около себе си… 
Очите му да виждат наистина, прогледнали чрез лекотата и чисто-
тата в душата… Всеки ден. Или поне един ден… Колко е хубаво да 
се порадва човек!..
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зА мАТЕРИАЛНИТЕ, ДуШЕВНИТЕ  
И ДуХОВНИТЕ ХОРА…

Има хора, които са ориентирани основно към материалното 
измерение на този свят и на човешкия живот. За тях няма особена 
нужда да пиша – ясно е какво най-вече ги вълнува и как живеят…

Има и хора, които се намират на друг, по-висш етап на раз-
витие. Те също не са малко. Наричам ги условно „душевни”. Те са 
много чувствителни и лесно уязвими. Много често са тъжни и дори 
отчаяни, търсят, но не разбират все още смисъла на живота (си), 
търсят, но не живеят все още с Любовта… Стремят се към нея, но 
не я познават добре. Като малки деца са, прохождащи в духовния 
живот, тепърва проглеждащи с духовното си зрение и още неопит-
ни, и затова често залитат и падат, и плачат… И имат нужда от под-
крепа и напътствие от някой, който е напреднал. Често се нуждаят 
от утеха, а и от сърдечна и умствена почивка, защото трудно из-
държат и не са свикнали с интензивността на истинския вътрешен 
живот. Те изразяват най-вече Душата, а тя се нуждае от Духа, тя се 
лута понякога, тя се учи и се развива… В нея е вложен стремежът 
към Доброто, но е нужно време, за да се научи тя къде да го нами-
ра и как да го прилага в земната действителност. В материалното 
измерение. Вярват в Бога и безсмъртието, но не са сигурни, че те 
съществуват наистина. По-скоро искат да вярват и да узнаят за 
тях… Чакат откровение. Често душите копнеят за онзи свят и ис-
кат да си идат у Дома, без да разбират, че тук трябва да бъдат сега и 
че са дошли с причина. С цел. Дори с мечта…

Най-малко в нашия човешки свят, разбира се, са хората на Духа. 
Те са като истински слънца, макар че не всички могат да видят кра-
сотата и светлината им, и да се стоплят от огнената им същност. 
Те са устойчиви на житейските бури и уравновесени в себе си. Не 
са податливи на отчаяние, нито на омраза, нито на завист, нито са 
дребнави и обидчиви. Те са възможно най-широко скроени, според 
мярката за Човек. Те помагат на другите хора, а ако имат нужда от 
помощ – търсят я направо от Бога, без посредничеството на други 
хора. Те гледат през Неговите очи нашия свят от време на време 
и черпят от Неговите мъдрост и Любов, предавайки ги след това 
на хората. Те са истински служители и посредници. Те съзнателно 

търсят и намират Доброто. И винаги него избират, когато е нужно 
да се направи избор и да се вземе решение. Вътре в себе си знаят 
кое е доброто за всички – истинското добро. Пазят чистотата си. 
И храма на сърцето си. Виждат и разпознават зрънцето Истина във 
всички народи и всички религии и не водят спорове и войни.

Прощават.
Молят се.
Не се отчайват.
Помагат.
И чакат не смъртта, а безсмъртието и живота отвъд този свят.
Не вярват в тях, а знаят за тях.
Обичат.

Разбира се, никой от нас не е само един от тези три типа хора „в 
чист вид”, както се казва. Всички сме смес – човешка история…

И у всеки е заложено да премине на следващия етап, рано или 
късно. И да развие нова чувствителност, ново знание, опит и нови 
сетива за живота и света…

Има материални хора с проблясъци на душевност.
Има душевни хора с проблясъци на духовност.
Има и духовни хора, които са почти като Ангели на този 

свят…
И всеки е призван да се прероди. Утре да бъде нещо повече от 

това, което е днес… Всъщност това е естественият ход на Живота.
…Нека утрешният ден ни види преродени!..
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у ДОмА…

Веднъж, преди време, видях в интернет снимката на един без-
домен човек, който бе нарисувал до себе си своя дом – върху стена 
или кашон, не помня точно… Беше трогателно. И стъписващо. Не 
бях виждала дотогава подобно нещо. И идеята ми хареса, макар да 
е доста тъжна. Беше като детска рисунка.

…Всъщност всички ние сме като деца на този свят, които ри-
суват своя мечтан дом. Където и както можем. Защото всички ние 
дълбоко в себе си (може би най-дълбоко дори!) мечтаем за Дома и 
копнеем за него… Може би не през целия ни живот, но винаги идва 
момент, в който този копнеж става твърде силен…

Домът ни е там, където се чувстваме обичани и където сме ви-
наги приети.

Там, където сме родени.
Там, където можем да творим и да раждаме и самите ние, на 

свой ред.
Там, където можем да растем и да се развиваме. И където има-

ме подкрепа, за да се случва това.
Там, където са и най-скъпите ни и обичани същества (души).
Там, накъдето ни води сърцето, защото то знае и помни винаги 

Пътя към Дома и може да го намери дори в мрака, дори със „затво-
рени очи”. Пътя обратно към началото, откъдето сме тръгнали да 
опознаваме Света и Всичко, което е извън Дома…

Там, за където имаме ключове. В джоба или в душата си.
Там, където са събрани най-ценните ни спомени, които да ни 

напомнят изминатия до този момент Път-Живот…
Там, където никой не ни осъжда или вини, а получаваме разби-

ране и прегръдка. Или усамотение и спокойствие, ако са ни нуж-
ни.

Значи няма да сме далеч от истината, ако кажем или си поми-
слим, че невидимата нишка, която ни свързва с Дома ни е същата, 
която ни свързва с Любовта. С Началото. Началото на Всичко…

Затова е и този вечен копнеж на човешките същества по уюта 
и сигурността на Дома. Кой няма нужда от всички тези неща по-
горе?

Всички ние имаме нужда от Дом. Същата, както от Любов.

Това са най-насъщните ни нужди.
Ние смътно носим спомена за такова място, където са родени 

душите ни и откъдето са тръгнали за този свят.
И винаги ще имаме нужда от подкрепата, която можем да по-

лучим от невидимото Там. От онова място, което е отвъд всичко 
видимо.

Нашият истински Дом.
…
Да бъдеш, да се чувстваш бездомен – това е най-тежкото усеща-

не, наред със самотата. Защото значи изолация, неразбиране, липса 
на топлина и възможност за развитие. Тоест – липса на Любов.

…Затова от цялото си сърце желая на всички най-вече да се 
чувстват у Дома и тук, на този свят. Да имат, да намерят или да по-
строят сами своя Дом, в който да се почувстват отново спокойни и 
разбрани. И обичани.

Това е условието, за да бъдем по-добри хора.
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отзиви за други книги

зА СВъРзАНОСТТА ПОмЕЖДу НИ,  
КОЯТО Е ИСТИНСКИЯТ РАЙ

През есента на 2012-та на книжния пазар се появи една нео-
бичайна книга. За пръв път чувах името на автора й – Радослав Ги-
згинджиев. Или Hemiceratoides hieroglyphica, т. е. „нощна пеперуда“.

Начинът, по който книгата бе представена в интернет наисти-
на ме впечатли и си я поръчах. Зачетох я… И дни наред се събуж-
дах и заспивах с мисълта за историите в нея. За начина, по който са 
разказани. Рядко биват писани и публикувани такива книги. Затова 
сега споделям с вас за тази – романа „Рай“. Който наистина заслужа-
ва представянето и отзвука, които виждам, че получава… Толкова 
зряла творба от толкова млад автор! Удивително е…

Чрез тази книга са осъществени няколко много оригинилни и 
необичайни идеи, една от които е начинът – много директен, от-
кровен, но и съкровен в същото време – по който авторът й загова-
ря читателя. Това е отношение най-вече на доверие към читателя, 
от което мисля, че могат да вземат пример много от нашите попу-
лярни съвременни писатели, защото само талантът не е достатъчен, 
за да стигнеш до сърцата на хората. Успехът на „Рай“ го доказва.

В романа става дума за много неща, и все истински, от Живота 
на всеки от нас. Историите в „Рай“ са като рани, отворени отново, 
за да бъдат почистени и по този начин – най-сетне излекувани…

Става дума за рая, който вечно търсим и можем да изживеем 
само чрез другия (или другите), но не и сами.

За това, че когато го намерим и сме най-щастливи, пълноценни 
и завършени, ние, бидейки човешки същества в един така крехък 
свят, живеещи един крехък живот, можем само за един миг, заради 
едно погрешно решение, да го загубим и да потънем в най-дълбока-
та скръб и безизходица.

И тогава именно заставаме на ръба на пропастта, на Бездната, 
наречена човешко битие и човешка душа. И оттам отправяме най-
отчаяния, но и най-дълбок и пълен с човешкото в нас поглед към 
света и към Другите.
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Тогава не търсим вече Рая и Щастието, а просто целостта на 
Сърцето си… отново.

Както и възможността просто да продължим да живеем този 
живот, на този свят. Възможността просто да бъдем…

Това се случва най-често, когато загубим най-близкия си човек. 
Любимия… Внезапно, неочаквано, докато сме още млади и (уж) 
всичко ни предстои… Без никакво предупреждение и шанс за об-
ратимост на хода на събитията. Един от най-древните сюжети за 
драма, за трагедия, на света…

Или пък губим някого след дълга болест, след дълга борба. От-
ново тежка, трудна загуба, макар и такава, за която уж сме били 
подготвени…

Тогава имаме нужда от мост, който да обедини някак този и 
онзи свят, когато ние сме тук, а онези, които най-много обичаме – 
там… Мост, по който да тръгнем, за да продължи да тупти сърцето 
ни, за да продължим напред – да живеем и да бъдем човешки съ-
щества… Някой трябва да построи този мост между двата свята. 
Някой трябва да ни помогне да съберем частите на сърцето си от-
ново. И тази роля най-добре приляга на хората на изкуството. На 
истински призваните…

… За някои битието ни е обикновено и сиво, а за други – за 
онези, които гледат Живота с очите, видели вече Бездната – то е 
необикновено, магично и красиво. И няма ежедневни, безсмислени 
или случайни неща и действия. Всяко води до друго, което засяга 
другите, сред които живеем. Накратко – „ефектът на пеперудата“. 
Този роман много виртуозно, и дори гениално, според мен, разказ-
ва за този ефект. Всъщност – построен е върху идеята за него.

В романа са загатнати или развити няколко теории (някои от 
тях в синхрон именно с очакването на настъпването на т.нар. Нова 
епоха през 2012-та), но изкуството отново доказва, че е по-добрия 
проводник за тях, отколкото сухото им философско изказване. За-
щото художественото слово не налага нищо, само те въвлича в своя 
собствен живот…

… Животът на всеки от нас е като една нишка. Тънка, сякаш 
може да се скъса всеки миг... Но нишките на хората се събират заед-
но и се преплитат в едно общо въже, което не може да се скъса. За-
щото сме свързани помежду си, дълбоко, мистично и несъзнателно, 
но неизбежно. И това прави отделните животи като части от един 

пъзел, от една мащабна, много голяма картина – нека я наречем бо-
жествена. Свързаността между хората, нашата свързаност – това е 
Рая. Той е в Любовта помежду ни, в надеждата, че тя ще пребъде и 
на онзи свят… И ние живеем в този Рай – когато обичаме.

Освен лична, имаме и обща съдба и карма. Живеем на някол-
ко нива едновременно, присъстваме в няколко пласта и затова не 
всичките ни емоции и действия имат разумно и логично обясне-
ние. Например можем понякога да плачем, заради наши си болки 
и рани, но понякога плачем с нечии чужди сълзи, заради чужди 
болки, зеещи от пресъхнали вече очи… Когато един от нас стра-
да дълбоко и неутешимо, страдат и други. Защото както гласи една 
приказка – ние, хората, сме като самотни острови, които обаче са 
свързани винаги помежду си, дълбоко под повърхността…

В романа „Рай“ има още много. Има дори призраци, има ми-
нало и настояще, има загатнато бъдеще, има ад и рай, има сълзи и 
мъдри, изстрадани мисли, но най-вече – красота. Красотата на от-
ношенията между хората. На нишките, които ни свързват, видими 
и невидими… Красотата на съдбовността. И на пресечните точки 
с непознатите хора… Красотата на душите и пеперудите, които ги 
символизират… Красота, топлота и светлина има в книгата. Защо-
то има обич.

Да, тази книга е написана с много обич, с мъдрост и със светла-
та душа на една нощна пеперуда…

Предговорът пък – също блестящ – е дело на Стефан Кръстев.

С три думи – книгата си заслужава.

И читателите заслужават – такава книга и такова отноше-
ние.

Този роман ще остави трайна следа в литературното и култур-
ното ни пространство, защото е феномен. Впрочем това вече се 
случва.

2012 г.
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“Където се раждат ангелите”
една красива приказка от Людмила Филиповаý

Може би не е точно приказка, но лично аз така я възприех.
На корицата на тази красива книга пише:

“Най-късият роман за най-дългата история на човеците”

Това подзаглавие, както и самото заглавие, ме заплениха вед-
нага и аз си купих тази книга. Бях сигурна, че ще ми хареса – чиста 
интуиция. Да вметна – това е първата книга на Людмила, която си 
купувам, но съм чела интервюта с нея и отдавна я харесвам като 
човек. Вече и като писател!

Бях истински очарована от всичко в тази нейна книга – истин-
ско бижу за всяка библиотека! Прочетох я на един дъх, по време 
на следобедния сън на сина ми… И наистина много ми хареса – и 
текста, и илюстрациите, и превода (на английски език заглавието е 
различно, но също така красиво: “The eye of the sky”), кориците, за-
главията, всичко… Но най-вече идеята – гениална е, според мен! И 
си заслужава да я прочетат повече хора, включително и в чужбина. 
Подходяща е и за филм…

Докато четях тази книга в очите ми грееше светлина! Защото 
идеята в нея е наистина много интересна и вдъхновяваща, а и аз 
обичам точно такива неща – на общочовешка тематика. Те са ми 
най-ценни, и мисля, че те могат да развълнуват всички… или поне 
най-много хора. Поне аз се вълнувам от тях със сигурност.:) И тези 
илюстрации… вълнуващо е да видиш как хубаво могат да се допъл-
ват различни творци, думи и образи… Заслужава си подобен текст 
да е придружен и с рисунки, защото всяко изкуство допринася за 
общото внушение накрая, и колкото повече изкуства, събрани в 
едно – толкова по-силно внушение. Стига, разбира се, всичко да е 
добре балансирано, както е тук.

Този кратък роман всъщност не разказва за ангели, а за нас – 
хората. Но ние можем да бъдем ангели един за друг... Стига да успе-
ем да видим себе си отстрани. Както е казал Бруно Фереро (“40 ис-
тории в пустинята”) “Всички сме ангели с по едно крило, и можем да 
летим, единствено ако се прегърнем”…

Това важи с особена сила, когато почти нямаме надежда, а ся-
каш стоим на ръба на пропаст и всеки миг можем да паднем в нея и 
да намерим гибелта си… В такава трудна и отчайваща ситуация са 
всъщност героите в този роман, почти до Края. Който всъщност се 
оказва едно Ново (или не?) Начало…

Но за самата идея и история в книгата повече не бива да разказ-
вам, за да не отнема от бъдещите читатели шанса сами да я разкрият 
пред себе си, прочитайки я.

Само ще цитирам – на асоциативен принцип – някои стари ис-
тини:

“Всичко ново е добре забравено 
старо.” 

римска мъдростý
“Вчера е история. Утре е мистерия. 
Днес е подарък.”

Елеонор Рузвелтý
Точно така е, и не бива да го забравяме.
Тази книга ни го напомня, и то по един наистина вълнуващ и 

красив начин.
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 зА ВОЛЯТА ДА БъДЕШ ЧОВЕК

“Никой не е станал добър човек 
случайно.”

Платонý
Калин Терзийски пише така, че като го четеш – сякаш чуваш 

вътрешния си глас. От този особен и така ценен „сорт” писатели 
е. Това се дължи на пределна честност и откритост към другите, 
на пределно и смело себеразкриване. И като читател откриваш, че 
всъщност вътрешните ни светове не са чак толкова различни.

Във всички негови текстове, които съм чела досега, прозира 
едно нещо. Един припев, ако мога така да се изразя. И посланието 
му е прекрасно.

То гласи следното:
Човек е такъв, какъвто избере да бъде. Човек е призван да се са-

моопредели. Призван от Бог или от Живота – все едно. Но е приз-
ван. И трябва да се отзове.

И няма нищо лошо в това човекът да каже: „Аз съм еди-какъв 
си”. Защото това не е някаква наглост, а е всъщност самоизгражда-
не. Избор. Святата свободна воля на човека. Казваш какъв си или 
какъв искаш да бъдеш, и един ден ставаш точно такъв. И никакъв 
друг.

При раждането си всеки един от нас е като бял лист. Няма нито 
една дума, и дори буква, написана по него. Чист лист, без никакви 
драсканици, грешки и провали. Все още. Но – „такъв е Животът”, 
както казват французите – мнозина пишат по листа впоследствие. 
Онези, с които общуваме, по един или друг начин. И все пак – как-
во ще бъде окончателното съдържание, качество и послание на из-
писания през Живота лист – това определя самият човек. Той има 
последната дума. Авторът на Себе Си.

Да пишеш (добре) е изкуство.
Да бъдеш човек – също.
А върховното, най-великото изкуство е да бъдеш добър човек. 

Независимо от всичко.

То е рожба на човешкия Дух и на силната Воля – негови баща 
и майка.

Калин Терзийски, смея да твърдя, владее и трите гореспомена-
ти изкуства. Той е прекрасен писател. И човек. Добър човек.

Това е.
2014 г.
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ЧуЙТЕ НЕмИЯ СВЯТ…

Да си писател основно значи да имаш въображение – а това на 
автора на поредицата „Ням свят”, Стефан Кръстев, е сякаш безгра-
нично. Във футуристичната приказка-легенда обаче то е подпла-
тено с дълбоки прозрения, засягащи съвсем реални и познати на 
всички ни неща. Като например това: „Имаме си глас изглежда само, 
за да премълчаваме.”

Светът, роден от въображението му, е като пясъчен часовник, 
току-що обърнат наопаки. Той е много близо до митологията, но 
тази, която изгражда автора в „Ням свят” е огледална на познатата 
ни – тук небесата са място за адски мъки, а чрез раждането си в 
немия свят (всъщност „този свят”) душите правят първата крачка 
към спасението си, което се постига в Блажените равнини… Тук 
ангели и серафими няма, но затова пък има Скални вълци, При-
зрачни хора, Змейови дървета и Шепнещи въглища. Нашата реал-
ност пък е само една от многото – един призрачен живот-отраже-
ние в кладенец, както и една легенда, в която малцина вярват – тази 
за Старо човечество. А немите хора са не само онези, които нямат 
глас, но най-вече онези, които нямат право на глас. Но затова пък 
костите им могат да говорят, след смъртта им… На тях именно ав-
торът иска да даде глас, да ги изрази, или поне да ги опише, за да се 
знае, че ги има – каквато и да е причината за онемяването им. Сами-
ят той в битиен план се счита за един от тях – познавам го. Въпре-
ки така богатия си речник, който виртуозно владее, като истински 
магьосник на Словото. Един от съвременните, родени в България. 
Без него, смея да твърдя, литературата ни би била по-бедна, макар 
да не е сред най-популярните имена днес.

Ако се потопите в неговия „Ням свят” не само ще станете „сви-
детели” на изключително живи образи и оригинални приключения, 
каквито никога не сте си представяли, но и със сигурност ще се 
замислите за някои важни „неща от живота” на всеки човек. Като 
например бихте ли искали бъдните поколения да могат да чуят и 
узнаят цялата ви история…

2014 г.

зА ИВО ИВАНОВ,  
ВСЕЛЕНАТА И ВСИЧКО ОСТАНАЛО…

„Кривата на щастието/За спорта, Вселената и всичко оста-
нало…” на Иво Иванов ми бе подарена на 33-я ми рожден ден.

Иво Иванов разказва истории от света на спорта.
Не, по-правилно би било да се каже така: Иво Иванов пише 

за Душата на спорта. Спортистите, както всички знаем, работят 
най-вече с тялото си и развиват неговите способности. Но Иво ни 
разказва най-вече за душата, която обитава това тяло. И която също 
развива своите дарби, бидейки душа на спортист. Оказва се, че в 
света на спорта има много душа… Не по-малко, отколкото в света 
на изкуството, например. Или в който и да било друг свят… Което 
бе донякъде изненадващо откритие и прозрение за мен, както би 
било навярно за всеки, който не се вълнува особено от спорт. Но 
всеки би се развълнувал от разказите на Иво Иванов за него. И ще 
ви кажа защо.

Иво пише изключително увлекателно и майсторски. Стилът му 
е особено оригинален – и то по различен начин, във всяка една ис-
тория, която разказва. Той пише така, че дори марсианец с болки в 
корема би забравил за тях и би се загледал с интерес и вълнение в 
най-обикновен гимназиален баскетболен мач в Канзас Сити (къде-
то впрочем живее Иво), както би се изразил самият той.

Иво разказва истински истории, освен това. Разказва за Живо-
та. И като че ли в уравнението на щастието, което само по себе си 
е най-голямото неизвестно и променлива в „кривата” на Живота – 
може да има само една или най-много две константи. И те са: до-
брото начало, заложено в човека и неговата воля. Воля за развитие 
и себеизява – в най-чист смисъл.

Чела съм много книги, от дете чета какво ли не, но никога, наис-
тина никога не съм плакала толкова над хартия, с напечатани думи 
по нея. Може би, защото историите, които разказва Иво, са като 
късометражни филми, които сякаш можем да гледаме още по време 
на снимачния процес. Или като блус в задимен бар, „където като 
самотни старци идват да пият до забрава най-тъжните спомени”… 
А ние просто стоим притихнали и слушаме. Тоест – четем…

Историите на Иво, освен за блуса в човешкия живот, разказват 
най-вече за още едно нещо, което е от ключово значение в него – а 
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именно: добротата. Онази, която е безмерна, но чрез която един-
ствено си заслужава да „измерваме” един човек. И един живот. И 
ако тя е повече в света, тогава тъгата ще намалее. А това автоматич-
но означава, че Иво в такъв случай би продължил да разказва основ-
но за едно – за доброто начало в човека. За надеждата, колкото и 
да е наивна на пръв поглед, че то ще „победи”. Ще оцелее. И ще ни 
направи истински живи. За това Иво умее да разказва най-добре.

По пътя, наречен Живот, никога не липсват препятствия, и 
дори най-добрите (спортисти и хора) понякога се спъват и падат. И 
именно затова човещината е най-важна. Не победата. Човещината. 
Така звучи посланието на Иво и тази негова прекрасна книга в мое-
то съзнание. Искрено му благодаря, че я е написал. Именно такива 
книги могат да развълнуват и някой, който тепърва предстои да се 
роди. Защото са извън времето.

2015 г.

11 ноември – рождената дата  
на доСтоевСКи и вонегът

Те са сред любимите ми писатели. И двамата са филантропи, 
смея да твърдя. Разбирането на човешката душа, както и задълбоче-
ното изследване на самия разнолик Живот и мястото ни в него, ко-
ето те правят в поредица от книги… Завещали са ни много ценни 
послания и аз съм щастлива, че трудът им е достигнал до милиони 
хора по света, преди и сега, и че няма да изчезне в забрава…

Фьодор Михайлович Достоевски е роден на 11 ноември 
(30 октомври – стар стил) 1821 г. в Москва. Умира на 59 години 
в Санкт Петербург. През времето на живота си успява да извърши 
огромно литературно дело. Едно от най-големите в световната ис-
тория на литературата въобще. Ако не и най-голямото.

Повтарят къде ли не едни и същи негови думи – а именно про-
словутите „Красотата ще спаси света”. Ето още няколко силни ци-
тата от него:

„Ако искаш да победиш целия 
свят, победи самият себе си.“
„Животът е разбираем само ре-
троспективно.“
„Човек е нещастен, защото не знае, 
че е щастлив; само затова.“

Делото на този човек е велико, душата и духът му са велики, и 
аз винаги ще се връщам към написаното от него (което е много!) и 
ще намирам дълбок човешки смисъл, топлота и обич в думите му. А 
също и истинско вдъхновение, опора и утеха, ако са ми нужни…

Кърт Вонегът е роден на на 11 ноември 1922 г. в Индианапо-
лис, САЩ. Умира на 84 години (на 11 април 2007-ма) в Ню Йорк. 
Ето няколко цитата от него:
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„Любовта е там, където я срещнеш. 
Глупаво е да я търсиш.“
„Ние сме това, което претендира-
ме, че сме, затова трябва да внима-
ваме какво претендираме, че сме.“
„Не си губете времето в завист. 
Понякога ще бъдете в предна по-
зиция, понякога ще изоставате. 
Надбягването е дълго и в крайна 
сметка е със самите вас.“

Сред книгите му, които съм чела и които са блестящо остроум-
ни, може би най-любима ми е някак поетичната и романтична по 
много особен начин „Сирените от Титан“.

Преживял бомбардировките над Дрезден, които сриват града 
през Втората световна война, Вонегът е (само)ироничен хуманист, 
който се е обезсмъртил с невероятните си творби, сред чиито по-
читатели съм и аз.

Родени на 11 ноември, с точно един век и една година разлика, 
те са оставили трайна следа в световната култура със словото си. 
Достигнали са наистина до милиони хора… Навярно и до вас.

Да си припомним за тях. По най-добрия начин – (пре)прочи-
тайки ги…

Исках да напиша за още много книги, които съм чела, някои от 
които на прекрасни съвременни български автори, които открих 
лично за себе си през последните две-три години… Но не ми стиг-
на времето. Може би някоя бъдеща моя книга ще приюти още до-
бри думи за добри книги…

автопортрети,  
нариСувани С думи 
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ПОТОК НА СъзНАНИЕТО

Понякога изпитвам странна и дълбока нежност към хо-
рата… Дори и към онези, които не познавам толкова добре… 
Дори и към непознати- не просто добронамереност, не враждеб-
ност, нещо отвъд симпатията и антипатията — а именно неж-
ност…

Тогава наистина чувствам, че всички сме част от едно цяло… 
Не става да го усетиш, дори и го си повтаряш непрекъснато като 
мантра, и като си го набиваш в ума… Просто го удещаш поняко-
га. За кратко… То само идва. Усещането…

Понякога се чувствам по-живо от друг път.
И това не става насила…

Понякога дните ми се точат еднакви, като керван камили, 
които крачат бавно през пустинята…

А има и дни в живота, които те повличат във неистов вихър 
от емоции и случки… Събития.

Кои от дните си обичам повече?
Онези, които се точат бавни като камили, и в които нищо 

особено не се случва?..
Или онези, наситените?.. По-живите дни…

Не зная. Не бива да избирам. Не бива…
Човек трябва да се научи да обича всичките си дни на земята, 

каквито и да са… И да ги разбира. Да разбира защо… Да разби-
ра себе си, и другите, и хода на нещата…

Да умее да прощава. Да умее да се вдъхновява отново.
Да умее да живее, и да умира, да скучае, и да прелива…
Да познава цялата гама от човешки състояния и емоции, за 

да може да разбира другите… И техните състояния. За да може 
да прощава.

За да може да е по-добър човек. Смирен. Не примирен.

Било ми е много тежко на душата… Било ми е и леко.
И тъжно, и ведро… Понякога…
Понякога грейвам- често от нещо дребно, и се радвам като мал-

ко дете… Усмихвам се, смея се…

Друг път посървам. От нещо.. Понякога пак от нещо дребно. На-
тъжавам се дълбоко, или не толкова…

Умислям се, угрижвам се…
И тогава чувствам душата си толкова стара… Сякаш е вървя-

ла с прашни обувки толкова дълго по Пътя на живота… На емоции-
те. На преживяванията… На опита, на грешката и прошката.. На 
сълзите, страданието и после- отново на детски чистия смях…

Колко ли дълго е вървяла душата ми по Пътя?
Не зная.. Не мога да зная. Не и сега…
Сега мога само да гадая…

Колко ли дълго е вървяла душата ми по Пътя?

Колко ли дълго ми остава да вървя?..

Вече не мисля толкова за смъртта.. както преди.
И май вече дори не се страхувам от нея.
Защо да се страхувам?
Нали нося любов в душата си.. Най-вече любов.
Макар примесена с още някои неща… не толкова важни.
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ЖИВОТъТ Е ЛЮБОВ, ВЯРА И СмИСъЛ

Писала съм за това и пак ще пиша навярно… Макар че вече не 
споделям толкова за себе си.

Мисля си понякога — хората навярно предполагат, че щом се 
занимавам с такова нещо като проектът ми с хуманна идея „Един 
от нас споделя”, сигурно животът е бил благосклонен към мен, си-
гурно съм била най-често спокойна и дори щастлива… А истината 
е съвсем различна. Писала съм за това и сигурно пак ще пиша… 
Просто нямам друг избор, освен и аз да споделям от време на време 
своята история, с надеждата да бъде от полза на хората.

Истината е, че от около 3 години насам съм спокойна и щаст-
лива, като цяло. Откакто съм майка. 30-те години преди това бяха 
доста трудни за мен. Почти всичките, повече или по-малко. Не ми 
се описва сега… дълга история е. Разбира се, има много по-теж-
ки съдби от моята, това го зная много добре, и въпреки това за 
чувствителна и уязвима същност като мен това, което преживях, 
бе много.

Това, което ми се струва важно да споделя обаче, и да споделям 
от време на време дори, е следното: аз бях изгубена душа на този 
свят, изпълваше ме носталгия към друго място (може би Онзи свят, 
макар че нямам ясен спомен за него) и въобще не знаех какво пра-
вя тук и как да се “приземя” и да изживея живота си. Но знаех, че 
трябва. Винаги съм го знаела… Търсех смисъл, а не виждах такъв. 
Отчаяно го търсех, сякаш “опипвайки” в мрака около себе си. И 
останах, реших да остана тук, макар че не успявах да го видя, да 
го намеря… Просто не можех да допусна, че животът (ми) няма 
смисъл. И това ме спаси всъщност. Една мисъл, една вяра… Като 
удавник за сламка се държах за нея. Години наред. Вярвах в смисъла 
на живота си, дълго преди да го открия. Това го считам за едно от 
чудесата в живота си. Заради това вярвам в силата на собствения си 
дух, а и на човешкия дух въобще!

Нагледах се на болка и на страдащи, отчаяни хора. С душата 
си попих тяхната агония и я приех за своя. Лутах се като слепец 
в мрака. Не виждах, но плачех и се пречиствах… И оставах жива. 
ЖИВА…

Избрах Любовта. Завинаги. Пуснах я в себе си, както пуснах бол-
ката преди това. И това наистина бе моето спасение!

Изминаха още години. Още много сезони се смениха… И аз 
станах на 30. И родих своето дете — с много любов, с много надеж-
да и жажда за обич и щастие в душата си, и с много светло очакване 
и себепосвещаване. И се преродих. Без да съм умирала (поне не 
наяве). Да — родих и себе си отново тогава сякаш… И намерих 
Смисъла. И намерих Любовта. И Вярата. И Живота си… Всичко 
намерих, което търсех. Знаете, в Библията пише: „търсете и ще 
намерите; искайте и ще ви се даде; тропайте и ще ви се отвори” 
(цитирам по памет).

И днес откривам, ден след ден, колко безкраен е Животът 
всъщност и колко още много хоризонти крие той за мене… И за 
вас. И за детето ми. За всички ни.

Само е нужно човек да съумява да запази своята свещ запалена 
дори в дъжда… Дори в най-тъмния мрак. Така се проявява Светли-
ната на Душата в този свят. И намираме Смисъла.
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ДОБРОТО ВИНАГИ Е ВЕЛИКО

Знаете ли… Чувала съм да казват, че добрите думи били „прис-
пивни песни“. А аз пазя като скъпоценност всяка добра дума, когато 
някога някой ми е казвал, за да имам сили, когато са ми нужни. И се 
старая да казвам само добри думи на хората, защото така смятам, че 
е добре да постъпвам. Приспивни песни… Ако изпитвам обич към 
хората, нима нямам право да им говоря успокояващо, лечебно… 
Нима песента е нещо лошо, както и да заспиш, спокоен… Сякаш 
обидите са по-добри, и само те могат да „събуждат“, шамаросвай-
ки…

Не съм съгласна и с мнението, че е велико, ако правейки добро 
някому, даваш само от нужното ти, а не от излишъка си. Според 
мен ВСЯКО ДОБРО Е ВЕЛИКО. Няма значение дали си дал от 
собствената си „порция“ или си споделил с някого, или дарил на 
някого, това, което ти е в повече. Та нима не е велико да мислиш за 
нуждаещите се, дори когато си добре и не ти липсва нищо? Защото 
има и хора, които не се сещат да дарят/споделят, дори да имат мно-
го повече, отколкото им е нужно в действителност. Щедростта не 
се определя от размера на дарението, а от сърдечността, с която го 
правиш. От чувството в сърцето и мисълта в съзнанието… Само 
от това.

И пак ще кажа — всички ние имаме нужда от ДОБРИТЕ 
ДУМИ.

И пак:
Няма малко и голямо Добро.
Всяко Добро е Велико.

АВТОБИОГРАфИЧНО

Родена съм на 4-ти декември 1981 година в град София, където 
живея и днес.

Аз съм… най-вече майка от четири години насам. Имам пре-
красен син, Любомир, който е основният извор на вдъхновение и 
радост в живота ми днес. И въобще семейството, което създадох. 
Но всъщност се чувствах майка, още преди да стана такава — на-
истина някак майчински се вълнувам за хората, по принцип. Като 
родител… И вярвам, и чувствам, че всички сме деца на Бога.

Имах трудни и много неспокойни детство и младост, но днес 
се чувствам добре.

Наистина вярвам в лечебната сила, която потенциално носят 
думите — стига да са подредени в изречения от Душата. От човеш-
ката душа… Като споменах за нея — това, че се вълнувам и ми е 
безкрайно интересно да надниквам в нейните дълбини, както и в 
съзнанията на различни хора, за да разбера по-добре и обикна още 
повече Човека (тоест човечеството) ме наведе на идеята да създам 
проекта си „Един от нас споделя” (www.oneofusshares.com), който е 
за интервюта с едни и същи въпроси — за най-важните неща в жи-
вота ни. Защото именно това е, което винаги ме е вълнувало най-
много — общочовешкото. Онова, което е отвъд пола, възрастта и 
националната или религиозна принадлежност на хората. Онова, 
което е вечно в нас.

Ето и един кратък словесен автопортрет:

Обичам полята и реките, маковете и слънчогледите, залезите и 
вятъра, музиката и децата, прегръдките, мистичността и дълбочи-
ната на тъмното звездно небе и на душата…

Обичам спокойствието, чувството да си у дома, разходките по 
морския бряг, сутрините и вечерите, есента, сивите облаци и мъгли-
те, книгите, четенето и съня…

Обичам научно-популярните филми и списания, красотата на 
човешкия дух и на истинското изкуство… И сълзите от радостно 
вълнение, заради които си струва да се живее…

На корицата на първата си книга, наречена „Планетата Земя е 
тъжно-синя“, написах за себе си: „Аз съм човек на вярата, надежда-
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та и любовта.“ Тук ще добавя — и именно това ме сродява с добри-
те хора по света. А те не са никак малко, повярвайте ми!

Много обичам Достоевски, който казва: „Красотата ще спаси 
света.” Вярвам в това. Но още повече в това, че Любовта го спасява. 
Всеки ден.

ДА зАБРАВИШ зА СЕБЕ СИ…

Покрай проекта ми „Един от нас споделя” и това, че съм майка 
на малко дете, познах едно много светло и прекрасно чувство на 
покой, към какъвто сърцето и съзнанието ми се стремят отдавна. 
Покоят да се грижа за другите, и да не бъда вече център на мислите 
и преживяванията си. Това е голямо облекчение, наистина. Вярвам, 
че е такова за всеки, който е познал това усещане. Да оставиш себе 
си някъде назад… Да чувстваш благодарност, че не ти се налага 
да бъдеш повече свой център, и че нямаш лични драми или трудни 
решения, в които да си сам/а… Поне в този момент. Че някой те 
чака и че имаш какво да дадеш от себе си. Забравяйки себе си. Че 
плетеш нишките на истинския Живот. Този, в който ти не си вече 
само „Аз“, а нещо повече. Нещо много повече, колкото и да звучи 
нереално това за хората, ненадникнали никога досега отвъд завеса-
та на егото. Да, човек може да бъде нещо много повече от себе си. 
Оставайки просто себе си. Това е магия и мистика. Това е безкраен 
процес… На разширяване на собственото съзнание.
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зА ОНОВА, КОЕТО Е ЧАСТ ОТ СъЩНОСТТА мИ

Толкова неща имам още да напиша… Дано ми стигне времето! 
Старая се да избирам правилния начин и момент и затова споде-
лянето за мен не е нещо, което е за всеки ден. А може би трябва да 
бъде, знам ли…

…У мен сякаш винаги съжителстват някак едно дете и един 
стар човек. Умът ми е като на философите, а сърцето — като на 
влюбените… И често „прелива“… А и майчиното чувство ми е 
много присъщо, още преди да стана майка.

Въобще… за мен животът е като свръхдоза емоция — когато 
се чувствам истински жива и душата ми е „будна“, тоест събужда се 
в мене, например когато чуя особено красива песен…

Онова, към което най-много се стремя е следното:
Да живея с душа.
И да живея с чистота.
От тези две „неща“ всъщност произтича Любовта — в сърцето 

и в живота ми…
Това съм аз, накратко. Поне досега. Усещам, че се променям — 

съзнателна и желана е промяната и значи — за добро. Но тези неща, 
които изброих по-горе, ще останат същите, зная. Те просто са част 
от мен. От много време вече… А и не бих ги променила, защото ги 
обичам и имат своя дълбок смисъл.

душата ми е  
поле от Слънчогледи  

(стихове)
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5ÿ 6 

САМОТАТА 
ПРЕДШЕСТВА ЛЮБОВТА

В окото на бурята бях.
И дишах самота.
После се оказа, 
че бурята била е 
само в моята душа.
И няма кой да я помни 
освен мен.
И дневникът на моята съдба.

В окото на бурята бях.
И дишах самота.
А после разбрах - 
самотата предшества любовта.

P. S. След бурята 
не слънце изгря, 
а в слънце 
превърнах се аз.

5ÿ 6 

ЛИСТ ХАРТИЯ

На лист хартия 
можеш да напишеш всичко- 
стих, 
или най-мъдрата си мисъл, 
осенила те внезапно, 
или пък писмо, 
буква, 
ред…
Начало на роман 
или поема..
Или пък две думи:
„Обичам те…“ 
Или само..
„Обичам.“ 

Лист хартия 
можеш да надраскаш…
С безсмислици.

На лист хартия 
можеш да излееш 
чувствата си, 
образи, видения…
Можеш да нарисуваш 
на листа хартия, 
каквото си искаш- 
ангел или демон, 
или даже Бог..
Или човече, 
слънце, 
цвете, 
къщичка, 
сърце, 
кръст, 
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бесило…
Или пък хвърчило..

Според настроението.

..Над лист хартия- 
съкрушен от белотата му, 
със премълчани думи
или образи, 
заседнали в душата, 
можеш да заплачеш..

5ÿ 6

Зора. Поле. Земя…
Макове… А после слънчогледи…
И взор към залеза в края на деня…

5ÿ 6

5ÿ 6

С ПЕРО ОТ КРИЛОТО НА АНГЕЛ

Да пиша с перо 
от крилото на Ангел
моя мечта е.

Да пиша за Човека 
и най-прекрасното у него - 
целта ми това е.

Да стигне писмото 
до Бога - 
наградата е накрая.

5ÿ 6
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5ÿ 6

ОТВЪД

Понякога се чувствам 
отвъд живота и смъртта.
Но моето “отвъд” все пак е живот…

Чувствам се отвъд
доброто и злото…
Но това “отвъд” все пак е добро.

Чувствам се отвъд
красотата и грозотата.
Но моето “отвъд” е красота…

Чувствам се отвъд
омразата и любовта…
Но това “отвъд” е любов.

Всичко това 
ме навежда на мисълта, 
че това “отвъд” е Бог.

Защото Бог
е Любовта.
И живее и в моята Душа.

5ÿ 6

МЪжЪТ, КОйТО ОБИчАШЕ  
ДА РИСуВА СЛЪНчОГЛЕДИ

посветено на Винсент Ван Гог

Имало едно време един мъж,
който дълго се лутал в живота,
но не се боял – ни в зной, ни във дъжд,
да търси своя път,
да носи своя кръст.

Той скитал дълги години по широкия свят-
гладен, мръсен, отритнат, самотен, нерад…
Но все пак намирал сили в духа си
да се учи и да продължава
красотата – дори и в грозното – да изобразява.

Обречен сякаш на глад и страдание,
той никога не спирал да търси и да се вълнува,
и намирал в изкуството си едничко упование -
в изкуството си да рисува.
(Искрено, без никога да се преструва.)

Опитал се да служи в свойта младост и на Бога,
но проповедник така и не станал..
„Светец“ обаче го зовяли бедните миньори от Бо-
ринажа,
за които като брат се грижел той,
и от своя залък ги хранел…
Без да дели хората на „чужд“ или „свой�.

Сред работници и селяни се чувствал най-добре,
на бедни и на проститутки, не се боял приятел 
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да бъде.
А те – те не знаели, че творчеството му ще пре-
бъде.
Но знаели, че е добър човек,
и че за техните болки имал лек.

И в Лондон, Етън и Хага -
навсякъде бил без дом, в бедни квартири,
но той и друго не дирел…
Непознал ласка, топлина и уют в живота си 
нерад,
нему стигала любовта на Тео – неговия брат.
Друга нямал на този свят.

От светския Париж- с художниците много,
той избягал и стигнал сам – до Арл и лудостта…
Животът винаги се държал с него тъй строго!
Но той бил обречен и в лудостта си да вижда 
красота.
И я рисувал щедро, скитайки из жарки поля..
Без шапка дори – да го пази от слънцето..
Без грам суета.

Неуморно се усъвършенствал,
и изливал своята несподелена обич
към хората и към света -
ден и нощ, в безброй платна.
Платна, изпълнени със жар и светлина…

Завещал ги накрая на света-
крайно изтощен
и вече безвъзвратно в плен
на припадъците и на лудостта.

В разцвета на живота си,
но вече уморен до смърт,

сам сложил край на земния си път.
В последен пристъп на решителност -
да се живее страстно, смело и докрай.
След куршума, с димяща лула във ръка,
той мълчаливо и тихо изчакал смъртта.
За да се влее душата му в синия безкрай…

Приживе, така и не разбрал,
че е обезсмъртил любовта си към света,
цялата излята в парещите му платна.

Почива в мир сега,
в тих край, в провинциално селище,
брат му Тео погребан е до него.
Това е той -
мъжът, който обичаше да рисува слънчогледи…
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5ÿ 6

…А В НЕГО РАСТЯХА ДуМИТЕ…

Посветено на майката на 
Вапцаров и на самия него

Растеше момчето в утробата, 
а в него растяха думите…

Каза ли й ангелът за разстрела 
или премълча, 
както за разпятието на Христа, 
и само благата вест знаеше?

И да знаеше момчето за края си, 
сигурно пак щеше да се роди, 
за да напише думите, 
които растяха в него.

Растеше момчето в утробата, 
а в него растяха думите, 
които българите още не могат да забравят.
И никога няма да могат.

5ÿ 6

5ÿ 6

ОТКРОВЕНИЕ…

Раждат се и умират
хора и зверове…
Дори звездите умират
рано или късно -
цели светове…
Но Животът никога навярно няма да умре…
Защото Вселената пулсира вечно.
Тя тупти -
също като моето и твоето сърце…

Умира всичко, някога родено…
Умират цветя и зверове.
Дори и цели светове…
Умират хора и звезди…
Но не и Вселенските откровения
и мечти…
Те пулсират като моето
и твоето сърце…
Животът никога няма да умре…

5ÿ 6
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5ÿ 6

В МОИТЕ ОчИ…

Веднъж видях в очите си,
поглеждайки се в огледалото,
бездънна скръб…
И избликнали от сърцето ми сякаш сълзи,
а после се завих у дома с одеялото -
да стопли моята душа и моите мечти…

И вас видях -
всички онези, които обичам…
Само ако можех да ви кажа
колко сте красиви в моите очи!
Но нямам думи…
Имам само сълзи…
Те са избликнали от сърцето ми,
вярвате, нали?
Вярвате ли колко красиви сте в моите очи?..

5ÿ 6

5ÿ 6

ВСЕЛЕНАТА В СЪРцЕТО СИ ВзРИВИХ…

Отрова пих 
и с нея сякаш се пречистих…
И отново в себе си открих
обич бяла…

И цялата Вселена
в сърцето си взривих,
но тя… остана цяла…
Тогава аз отново се родих
за Живот с обич бяла…

 

5ÿ 6
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ТЕчЕ СЪЩАТА РЕКА

„Тя е ангел.“- казва той.
„Той е ангел“- казва тя.
И не могат да намерят в себе си покой
те на таз земя…

Епоси и легенди все същото разказват,
тече все същата река…
Легенда се ражда,
щом пъпната връв на рожба се прерязва…
Легенда – момиче и момче.
Легенда – майка и дете…
Текат реки.
Строят се градове.
В пустинята цъфтят оазиси…
Безброй срещи и раздели…
А всъщност срещата е само една –
срещата със Любовта…
И в сърцето на детето,
тръгнало само по света,
спомен за дома остава…
Среща и раздяла.
Все същото се повтаря
от древни времена…
Всеки път отново жива
ражда се легендата за Любовта…
Толкова пъти досега!
Легендата я носи песента…
Отронва се нова сълза.

Тече все същата река
във вените на човешката съдба -
момиче и момче,
майка и дете…
„Той е ангел“- казва тя.
„Тя е ангел“- казва той.
Така родените на таз земя
не могат да намерят в себе си покой.
Винаги нейде скитат по света,
в живота – огън и зной.
Тече същата река…
 
“Той е ангел”- казва тя.
“Тя е ангел”- казва той.
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5ÿ 6

ДуШАТА МИ Е ПОЛЕ ОТ СЛЪНчОГЛЕДИ..

Душата ми не е райска градина,
и в нея райски птици не пеят.
По-скоро бе опожарена като Рим
от пламъците на ада,
които още в нея тлеят.

Но тя се възражда винаги, защото помни - 
онова, което е било някога 
и онова, което е писано да бъде.

Душата ми е поле от слънчогледи,
които все нагоре гледат-
към небето и Слънцето.
И към тебе…

5ÿ 6

 5ÿ 6

И В МРАКА ИМА СВЕТЛИНА

Нощта ще ни завие 
с уютното одеяло на мрака, 
в който - 
ако има любов- 
се ражда светлина…

5ÿ 6
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НИКОГА НЕ КАзВАй “НИКОГА”!

Никога не казвай “никога”.
Никога не казвай “сбогом”!
Ние ще се видим пак, 
надявам се…

Нали тази вселена е така голяма…
Все ще си направим 
някъде другаде среща…
На друго място, в друго време…
Освен тук и сега.

Късно е –догаря- 
отдавна запалена- 
свещта…
Но аз няма да спра 
да се моля за това…
Да знам, че ще се видим пак, 
че ще се виждаме 
отново и отново…
Някъде. Някога…
Освен тук и сега.
Които все ни притискат 
с бремето 
на времето…

Аз нямам избор.
Трябва да избера вечността.
Изпълнена докрай
с молитвата
на любовта.

ВЯТЪР ГОНИ ЛИСТАТА

Отново есен е, 
отново падат листата, 
и със своя мек килим 
покриват земята…
И вятърът есенен 
отново ги гони, 
разбърква ги и в танц ги отнася - 
танцът на свят, разлетял се на парчета, 
танцът на спомените и разбърканите мисли –
това е танцът на листата…

Спомените от вятъра на годините са подгонени 
във вихрен световъртеж, 
също като листата отронени…
И в него не различавам вече 
кои са листата червени, кафяви или пожълтели, 
от дървото откъснати, 
и сега бездомни, по света пръснати, 
и кои – листата, от книгата на живота откъс-
нати, 
изписани с човешко чувство 
и от късчета прозрения и мъдрост натежали…

Носят се наоколо листа стари, древни, 
отдавна пожълтели, 
както и нови, чисто бели - 
листа на бъдещите чувства, 
още ненаписани, 
и листа, които да останат празни и бели 
са орисани…

Спомените, музиката, 
хората, местата, случките, 
изгледаните филми, прочетените книги - 



100 Кристина Митева • Слънчогледите Се прераждат в Слънца 101

как бързо всичко сега вятърът прелиства…
Минала любов, 
която навярно никога не ще напълно отшуми, 
минали болки, потънали дълбоко, 
различни настроения, 
както и най-трудните решения - 
всичко вятърът разбърква и отнася в танц –
като есенните листа, 
като мислите 
и кичурите коса…

И миналото, 
когато трябва, 
отронва се меко от душата, 
както от дърво 
се отронват през есента листата…
И наоколо остава да се стеле само 
мекият килим на спомените, 
по който нататък да вървим…

Така изкусно подредени са 
цветовете в началото на есента - 
сякаш вложен е смисъл в света…
Надеждата е живот – веднъж прочетох.
Ще добавя – понякога и шанс за красота.
Както в произволното подреждане 
на пъстрите листа през есента…

И когато миналите неща – опадали листа - 
от дървото на моя живот отлетят, 
с олекнало и пречистено сърце 
върху скъпия килим на моите спомени, 
аз просто ще продължа 
напред да вървя.
Към новите хоризонти 
и надеждата за още красота…

5ÿ 6

ВЯРА, НАДЕжДА, ЛЮБОВ

Вървим към Вечността. През Времето вървим…
Ясен е погледът на чистото сърце.
Раните ще се затворят някой ден – завинаги.
А от спомена за тях ще се роди Мъдростта.

Научим ли се да обичаме и далечните, и чуждите - 
Ангелския език ще започнем да сричаме.
Дарени сме с Живот – да дишаме!
Есенцията на Любовта е грижата за Другия.
Жадуваното от Сърце – нека стане Истина!
Добро да види този Свят човешки.
А прошката да излекува всички…

Любов родила е Света и всичко в него.
Юнашки трябва да приемаме Съдбата си.
Борба е само част от Пътя.
Обратно към Мира и Любовта се връщаме…
Вечността ни очаква. Вратата е отворена.

5ÿ 6
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5ÿ 6

ДА ПОзЛАТИШ

Да позлатиш…
… сълзите си,
и пътя си,
живота си,
сърцето си
да позлатиш…
И не в прах,
а в светлина
да се превърнеш
един ден…
У дома да се завърнеш.
Позлатен.

5ÿ 6

ЛЮБОВТА Е ПЪТ...

Красотата е път
сред житейските пътища.
Онзи, който я търси -
спира, съзерцава пейзажа
и го попива в сърцето си.
Не бърза...

И Доброто е път
сред житейските пътища.
Онзи, който е воден от него -
спира, подава ръка на падналия по пътя, 
грижи се...
В сърцето си има милост.
Не бърза...

И Любовта е път
сред житейските пътища...
Най-красивият.
Най-добрият.
Великият.
Онзи, който я носи в Душата си
едновременно плаче и се усмихва 
на Живота - на пейзажа, на падналия, на всичко...
Благодарен, че може да обича.
Не бърза... 
Но и не спира
по пътя си вечен.
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Сътворение 
(разказ)

Кратка история  
за сътворение на един нов свят.

и на едно дете…

„Любовта е хармония на Духа. 
Тя е създала всички организ-
ми, всички същества. Тя е роди-
ла слънцата. Когато говорим за 
Слънцето, за звездите, аз гледам 
на тях като на резултат от дейността 
на разумни Същества, които са жи-
вели преди 25 милиона години или 
преди 2500 милиона години.“ 

Учителя Петър Дъновý
„Тук нямаше живот, едва жи-
вотът бе създаден, а аз, приятели, 
отдавна влюбен бях!“

Румиý
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НОЩТА НА СъТВОРЕНИЕТО

Слънцето и трите луни на тази далечна планета, наричана най-
често Планетата на сътворениет, а също и Алфа, отново се бяха 
подредили по дългоочаквания от всички в галактиката начин. Този, 
който позволяваше истинско Сътворение в безкрайни мащаби. 
Това се случваше много рядко – на около хиляда светлинни години 
веднъж – да има такава подредба на луните и тамошното Слънце, 
която да е благословена от Създателя на Всичко – Всетворецът.

Легендата, която обясняваше прочутото явление в галактиката 
Тринити, бе следната. В един определен момент, който се случваше 
достатъчно рядко, за да бъде забележителен (и забелязван от всич-
ки), централното Слънце на Тринити се подреждаше по такъв на-
чин спрямо другите слънца в галактиката и спрямо луните на една 
специална планета – Планетата на сътворението, че онези, които 
бяха на нея в този момент можеха да излъчат импулси – мечти за 
Сътворение, част от които наистина се осъществяваха, защото би-
ваха благославяни от Всетвореца – сякаш точно тогава Сърцето му 
се отваряше за мечтите, излъчени от тази планета и чрез Него зажи-
вяваха свой истински, собствен Живот. В този рядък и забележи-
телен за цялата галактика момент – Нощта на сътворението – се 
раждаха нови светове и нови създания, нови видове разум дори… 
Като семена, носени на крилете на въображението на онези, които 
ги „виждаха” в сърцата си, те политаха и се разпръскваха из далеч-
ните простори на галактиката, носейки нов Живот там, където ос-
таваха и започваха да се развиват. Но това се случваше само с най-
чистите пориви на най-искрените сърца… И само на онези, които 
носеха в съзнанието си най-яркия копнеж за Хармония, Любов и 
Живот. На онези, които се обичаха и помежду си, отвъд Времето и 
Пространството. В измеренията на Духа.

ЛЮБОВТА Е ПъРВАТА СТъПКА Към ЖИВОТА

„Йон и Ана бяха застанали на ръба на 
огромна черна скала.
- Какво е това под нас? – попита тя.
- Това са световете, Ана – отговори той – 
Ето, виждаш ли, всичко се върти кръгоо-
бразно под нас.
…
– Чуй ме Ана – ти знаеш че ние отчитаме 
времето и реалността по това, което си спом-
няме за нас. За всичко, което се е случило 
ние бъркаме назад в спомените си. Ако не 
бяха те, ние нямаше да знаем кои сме, сле-
дователно, нямаше да ни има. Но след като 
ние си спомняме всичко, което ни се е случило 
и можем със същата сила и въздействие да 
си представим различни неща и случки, които 
са измислени чрез нашия разум, то тогава 
къде е разликата между това, което ни се е 
случило и това, което си представяме. Няма 
разлика. …
– Ана, ела! Аз виждам отвъд смъртта – 
извика Йон.
Ана скочи и разтвори крилата си. Направи 
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един кръг и потъна надолу. Последното, 
което се чу беше:
- Почакай! Не мога без теб в нощта.”

Димитър Воевý
Повърхността на Алфа бе осеяна с току-що кацнали кораби, 

пристигнали от най-различни краища на познатия и непознатия 
Космос. В навечерието на Нощта на сътворението тази планета 
гъмжеше от всякакви създания, на различни нива на еволюция и 
доста отличаващи се едно от друго, дори по външен вид. Но това 
не правеше впечатление на никого. Бе напълно обичайно за този 
свещен момент…

…Тя чакаше и се оглеждаше малко неспокойно наоколо. Очите 
й се усмихнаха, когато видя как Той слезе от един кораб и застина в 
очакване да я срещне. И двамата бяха очаквали този момент много 
дълго… Сякаш от векове. Дали се познаваха? Или се виждаха сега 
за първи път и просто се разпознаха по нещо в погледа, в очите?..

Може би бяха изживели хиляди животи заедно, един до друг – 
и в добро, и в зло. А може и да бяха живели винаги в различни вре-
мена и тела, на различни планети и в най-различни краища на Все-
лената. Или дори в различни, паралелни вселени и реалности…

И все пак се разпознаха по нещо. По някакъв невидим знак и 
белег, за който и двамата се взираха внимателно около себе си и 
търсеха. Може би той бе в очите. Най-вероятно… „Прозорците” 
на душата. Не само в нашия свят, но и навсякъде другаде, където 
душа живее в тяло за определено време. Във всеки случай имаха 
нещо общо помежду си. Бяха се раждали и бяха умирали много 
пъти. И на Земята, и в други светове. Бяха обичали, бяха губили 
най-ценното в живота си, бяха изживявали бездни от мрак, но се 
бяха връщали към светлината отново, за да се преродят в по-силни, 
хармонични и мъдри същества. Бяха усетили изцяло какво е плът и 
кръв, и какво е Дух, и бяха разбрали как те могат да раждат заедно 

Живот. Не само телесен, и не само духовен, а пълноценен, смислен, 
истински живот, какъвто Душата може да живее с хилядолетия, без 
да се умори от това…

Любовта и съзидателният им копнеж ги свързваха. И още – вя-
рата и мъдростта. Това бе достатъчно. Те можеха да творят заед-
но – по невидимия белег познаха това. Да обикнеш живота в тяло 
е най-голямото предизвикателство за една Душа въобще, но те се 
бяха справили отлично с тази задача. Затова не се бяха върнали при 
Всетвореца и не се бяха „разтворили” в Неговата безкрайна Душа, 
а бяха започнали сами да създават.

Седнаха един до друг и се хванаха за ръце. Започнаха да меч-
таят за Сътворение. И да си го представят ясно. Край тях имаше 
и други такива двойки – много при това. Но коя от тях щеше да 
създаде един напълно нов свят и ново същество, което да го обита-
ва – невиждано от Всетвореца и Вселената до този момент – това 
те не знаеха. А и нямаше да узнаят със сигурност. Щяха да усетят 
само в най-съкровеното ядро на душите си, ако имаха успех. Щяха 
да познаят, че наистина са станали Създатели, ако от сърцата им 
тръгнеше през светове и вселени една нова невидима нишка, която 
да ги свързва с тяхното Дете.

А Детето е копнеж по Живота. Всяко новородено създание 
носи белега на Любовта и Мъдростта, които са съществували пре-
ди него и са били нужното условие, за да се роди то. Всяко дете 
носи изначалната невинност на Вселената. И на Бога – нейния 
Всетворец. Всяко дете носи душа, бистра като утринна роса и си-
яйна като усмивката на влюбен, който върви към олтара и към своя 
нов живот и своето щастие. Като всичко най-светло и добро, което 
не само нашата, но и всички останали Вселени са виждали.

…Те бяха затворили очите си. Бяха преплели дланите си. А ня-
къде много далеч от тях, на светлинни години разстояние, потоци 
космическа енергия и материя започнаха да се събират, уплътняват 
и сякаш да танцуват заедно. Раждаше се Нов свят. Те призовава-
ха цялата си сила и мъдрост, най-добрите си намерения и дарби, 
опитът си от безброй жизнени цикли, както и цялата си Любов и 
изпращаха мисълта и чувството си, дори цялата си душа към онова 
далечно и незнайно място, което те сътворяваха сега, само с коп-
нежа си за нов живот и нова обич. За ново утро. И ново Съзида-
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ние. Мисълта им летеше и оставяше огнена диря през космическия 
мрак и вакуум, през Пространствата на различните светове и пара-
лелни реалности – те нямаше да я пуснат да мине през тях, ако не бе 
кристално чиста. Тя танцуваше в Космоса и следвайки я танцуваха 
с нея всички онези миниатюрни частици материя, които щяха да 
оформят Новия свят. Както зародиш се оформя в майчина утроба. 
Но утробата бе самият Космос. Танцуваха мислите им и копнежа 
им да бъде създадена нова форма, по-съвършена от предишните, 
танцуваха и частиците, зареяни в безкрая и отдавна чакащи своя 
час – да бъдат призовани и да послужат за Сътворение. В себе си 
те носеха памет за старите светове и вселени, в чието изграждане и 
живот бяха участвали преди безброй много години. Но сега бе до-
шъл момент за раждане на нов свят и за ново начало… Самите час-
тици – клетките на Космоса – носеха копнежа по съвършенството 
в себе си, подобно на Душата. Тази красива магия бе вложена в тях 
от Всетвореца, разбира се.

ЛЮБОВТА Към ЖИВОТА 
 Е ПъРВАТА СТъПКА Към БЕзКРАЯ…

…Детето рисуваше някакви знаци и картини по пясъка. Бе 
вглъбено в себе си… От време на време вдигаше очи и гледаше 
вълните, които идваха към него, а после се оттегляха… Като всич-
ки вълни. Във всички светове. Но светът, на който то се намираше 
сега, бе един Нов свят. Съвсем нов. Току-що сътворен. Като самото 
дете… Но макар да бе само, то не се чувстваше самотно. Усещаше 
с Духа си присъствието на своите Майка и Баща. Едно фино, неви-
димо присъствие… Те бяха много Далеч, а То бе тук. Но разстоя-
нието нямаше значение, защото То знаеше, че Те ще бдят над него 
винаги. Просто знаеше това. И спокойно изучаваше света около 
себе си. Новия свят… Душата му бе така светла и чиста – като всич-
ко около него. Красотата, която струеше и от детето, и от неговия 
свят, бе сравнима само със зора – зората на Пътя към съвършен-
ството… Мирът и красотата на Началото са всепоглъщащи. Сякаш 

безкрайни… И голямата надежда е, че ще останат и ще присъстват 
и в бъдещия живот, който току-що се е родил. И който има нужда 
от мир и красота, за да се развива. Майката, Бащата и Детето, впро-
чем, са също един нов, отделен свят – сам по себе си. Съвършен 
свят. Както е съвършена светата Троица…

Детето остави рисунките зад гърба си и тръгна по брега. Въл-
ните заличаваха стъпките му в пясъка, малко след като отминеше… 
То просто вървеше напред. Пясъкът бе приятен за нозете му… От 
време на време поглеждаше надолу и веднъж видя една мида. Наве-
де се, взе я в ръце и я отвори. А вътре сияеше бисер. Толкова кра-
сив… сякаш събрал в себе си, в миниатюрен вид, паметта на целия 
океан, и дори на Небето… Детето вдигна поглед нагоре и се усмих-
на. А после върна бисера на морето и продължи напред.

Цял един нов свят го очакваше. Животът го очакваше… А въл-
ните все така идваха към нозете му и се оттегляха… Заличаваха 
стъпките му в пясъка. Но не и неговите първи рисунки. Не и него-
вата усмивка… Тя озаряваше очите му, защото в сърцето си детето 
чувстваше как до него вървят и изучават Новия свят неговите Ро-
дители. Една невидима нишка ги свързваше. Невидима, но по-здра-
ва от всичко познато. Нишката на Любовта. Която единствена води 
към Безкрая… Защото Пътят към съвършенството, който Всетво-
рецът разкрива пред някои Души, които изберат да го следват, е 
именно такъв – безкраен.

…
Тази история може би вече се е случвала. Или пък предстои да 

се случи… Някъде, някога.
Може би така се е родило човечеството. Или пък това предстои 

да преживеят някои човешки души в бъдеще…
И всъщност всяко дете е един такъв Нов свят и Нов живот… 

Детето е една велика Надежда за бъдещето. То е олицетворение на 
Вярата в Живота.

И първо трябва да е родено от Любовта. В мислите и мечтите 
на двама.

В копнежа за Сътворение. В копнежа за Безкрай…

София, 2015 г.
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вмеСто  
биографична бележка  

за автора

В средата на книгата споделям лично някои неща за себе си и за 
живота си дотук – в раздела „Автопортрети нарисувани с 

думи”. Затова в тази книга е излишна обичайната биографична бе-
лежка за автора.

Но ще добавя нещо тук, преди да дойде моментът за „раздяла”.
Вече подготвям третата си книга – тя ще бъде по проекта ми 

„Един от нас споделя” и вярвам, че ще бъде много ценна, смислена и 
полезна за мнозина. Ще бъде изключително човешка книга. За най-
важните неща от човешкия живот – от първо лице.

И накрая – ако имате желание, можете да ми пишете на следни-
те имейл адреси: 

crisis@mail.bg; oneofusshares@gmail.com, 
или пък във Фейсбук: 
www.facebook.com/kristina.oneofus. 

Ще се радвам. До нови срещи!

P.S. Благодаря на родителите ми, брат ми и съпруга ми 
за материалната и морална подкрепа за публикуването на 
книгите ми.

Също така благодаря на моя мил съпруг Васил и на 
сина ни Любомир за тяхното прекрасно, любящо и ведро 
присъствие в моя живот, без което едва ли щях да успея да 
напиша книга като тази. Вие сте светлина за мен, която 
после раздавам... Ценя ви и ви обичам безкрайно!
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