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Определение:

Вътрешният човек е скритият Човек в нас. За разлика 
от персоната, той остава невидим за останалите, но 
много често и за нас самите. Вътрешният човек е този 
който познава Бога, този, който познава скритите неща 
и разбира словесната подредба на света. Още се нарича 
“Новoроденият” или “Истинният Аз”. Може да се открие и 
изяви, чрез себепознание, във взаимоотошенията ни със 
другите или чрез творчество.
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Бог извади нещо 
като тетрадка, с 
празни бели листа. 
Подаде ми я и ми 
каза:

„Това е Книгата на твоя 
Живот, тя се пише от 
теб самата – съзнателно 
или неосъзнато. Каквото 
запишеш, това ще 
преживееш. Записаното е 
забулено в тайна. Тайната 
е запечатана с печата на 
Вътрешния човек. Когато 
откриеш Вътрешния 
си човек ще можеш да 
отвориш Книгата на твоя 
Живот. Ще можеш да я 
прeпрочиташ, осъзнаваш 
и променяш!”                        
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Човекът е потенциално свободно същество, 
човекът е творящо същество, човекът е 
същество мислещо, самосъзнаващо и 

постигащо нравствени истини, същество етично. и 
доколкото носи в себе си Божия образ и подобие, 
човекът е над всичко в мирозданието, той веднага 
се издига над света, става исполин – в сравнение 
с природата, но не и в сравнение със своя Творец. 
Но затова пък може да бъде съотнесен с Него. 
защото Бог осъществява замислите си чрез 
нас, хората: чрез всички заедно и чрез всеки 
поотделно.

Протойерей Александър Мен

Себепознание
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“Най-добрата 
употреба на живота 
е да го изживеем за 
това, което ще го 
надживее”

Прозрение

Сянката

Вътрешен 
човек

Оглеждане  
в  Словото 

на 
Истината пРОцЕСа На 

СЕБЕпОзНаНиЕ 
запОЧВа С 
РазБиРаНЕТО, ЧЕ 
ВСЕКи ЕДиН ОТ НаС Е 
ДухОВНО СЪщЕСТВО.

Духовните същества са вечни. 
Те не се стремят просто да 
преживяват, да вегетират около 
тривиалности, да оцеляват 
или да са зависими от всичко 
и всички, а прегръщат Живота, 
собствената си еволюция, за 
да се развият, разкривайки 
истинската си същност и 
славата на духовния характер на 
ЛюБОВТа-иНТЕЛЕКТа-СиЛаТа, 
които изпълват и управляват 
Вселената и чието име е Бог.

ВРЪх

Роман Кисьов
изкачвах дълго планината -
борих се със склоновете стръмни,
преодолявах преспи и лавини,
падах и отново ставах -
и ето ме най-сетне на върха.
 
О, жестока безграничност!
О, сурова красота!
 
Сега - тъй близо до небето -
докосвам облаците със ръце
и с поглед търся Бога:
- Кажи ми, кой съм аз?
 
- аз... аз... - ехото ми отговаря.

Себепознание
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може да се каже, че има два пътя за развитие на 
душата на индивидите. Единият е, когато болката 
ги „бута” за да се развиват, другия е  когато  
прозрението ги „дърпа”, отново за да се развиват. и 
понеже,  в състоянието на „потърпевш”, те все още 
нямат някакви откровения (прозрения) за живота 
си (които да ги теглят напред), те са тласкани от 
болката, която преживяват. и смятат, че живота 
е тежък или досаден или е нещо, от което да се 
защитават. 
и така, в повечето време, те използват ресурсите 
си, умствени и други да се справят с живота, да 
се предпазват от лошите неща, които могат да се 
появят и тяхната енергия, която нормално трябва да 
се използва за нещо градивно, изтича в натрапчиво 
поведение и механизми за справяне и защита. 

  “потърпевшият” има склонността 
да мисли, че живота или някой 
прави нещо с него. Той казва: 
„Нещо, прави нещо с мен”, Нещо 
извън мен - божество, Бог, дявол, 
обстоятелства, ситуация, родители 
и пр. Той казва: “аз съм  жертва на  
живота, на хората”. 
индивидът, който живее с тази 
степен на съзнание (познание), 
често плува или е повлиян от 
така наречената ”психична среда 
на нашата култура”. Той често се 
влияе от най-популярните, най-
разпространените схващания, 
без да мисли. Това „расово” 
съзнание (познание),  тези  
колективни вярвания,  възприятия 

на обществото, на квартала, на семейството, на 
предшествениците непрекъснато мислят вместо 
него. Той няма своя собствена творческа мисъл. 
Той се влияе от тенденциите. потърпевшите 
живеят постоянно задавайки си въпроса ”защо 
ми се случва това на мен” и техният вътрешен 
живот (размишления, медитации, молитви) са 
преизпълнени с просене или умоляване и опити да 
спечелят полза от външно божество, опитвайки се 
да убедят този Бог извън тях, че са добри хора, 
да им прости, да ги обича. Отношението им към 
Него е като, че са сключили своеобразна “сделка” 
за изгода (аз на тебе, ти на мене...).
може да се разпознаете или да разпознаете 
някой като „потърпевш” по следните признаци: че 
умолявате и просите (за неща, които да се случат 
без или въпреки вас), че се оправдавате, че сте 
ядосани или обвинявате Бога , Вселената, Съдбата, 
околните, че правят нещо срещу вас.
потърпевшите сами се саботират и са много 
успешни в това да се провалят. Те имат навика 
постоянно да стоят настрана от нещата, да не 

ДуШаТа 
(СЪзНаНиЕТО) 
На  
пОТЪРпЕВШия
(1 -ва 
степен от 
развитието 
на душата)

предприемат нищо за промяна.  Да са зрители 
вместо участници в живота. Те обикновено 
обсъждат, клюкарстват, обвиняват, 
постоянно живеят в страх, безпокойство 
и имат склонността да запращат своите 
неразрешени проблеми към бъдещето и 
така го правят да изглежда в техните очи,  
лошо и  негативно. Те не съзнават, че  сами 
са запратили неразрешените си проблеми в 
неизвестното, наричайки го тяхно бъдеще. 
Тези индивиди могат да се опишат като 
хора на  реакцията.
Те са „избутани”, поставяни от Бог (съдбата), 
често пъти в болезнени състояния, за да им 
се даде възможност да се осъзнаят и да 
израснат.

Себепознание
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КаКВО Е НаТРапЧиВО пОВЕДЕНиЕ и ОТ КЪДЕ 
иДВа? 
Това е нещото, което вършим за да се предпазим 
от чувството на страх, съмнение, подозрение и 
завладяващо безпокойство. Това може да се изрази 
във всякакви зависимости като напр. преяждане,  
пушене, непрекъснато търсене на забавления, 
пиене, наркотици. Когато безпокойството или 
страха се появи, те незабавно изпадат в поведение, 
което да ги предпази от този страх, но никога 
не поглеждат право в очите проблема, за да се 
справят с него и така целият им живот преминава 
от криза в криза. 

Една драма, след друга. Обяснението им  може да 
бъде „ аз преживявам драма, значи съм жив”. за тях 
животът е непрекъснато решаване на проблеми, 
които в крайна сметка не се решават. 
Но това ли е всичко от живота? Като духовен образ 
и подобие на Божественото, като представителство 
на Вездесъщността, ние не сме тук за да живеем 
живот на потърпевши. Ние сме тук да го живеем в 
пълнота.
Когато усетите, че безпокойството ви обзема и 
посегнете към поредната хапка, от която нямате 
нужда или вманиаченото говорене по телефона, 
или прекаленото гледане на телевизия или правене 
на някаква дейност, която не е съзидателна 
или оздравителна или въздигаща, по това ще 
разпознаете, че имате съзнание на потърпевш.
Това разбира се може да се промени. Само да го 
осъзнаете с намерение да се промените, тo вашето 
мислене вече ще ви промени.
потърпевшият не мисли сам. Той предъвква почти 
всеки ден, същите мисли, които е имал вчера, преди 
седмица, преди  месец, преди година, които вече е 
усвоил от семейството си и от заобикалящия го 
свят. потърпевшият не мисли, нещо друго мисли 
чрез него - наложените схващания, тенденциите, 

от вестника, който са взели, на вярванията, 
схващанията, перцепциите и мненията, които 
излъчва и така стават неползотворни за Доброто по 
отношение на земния и неземния си път. Те просто 
повтарят и отразяват това, което им се подаде 
като информация. Те са потенциалните жертви 
на това, което може да се нарече „емоционална 
зараза”. Някой пуска слух, мълва, някаква клюка 
или нещо което би привлякло силно внимание и 
потърпевшия,  който не е „ваксиниран” срещу това, 
защото няма духовна практика или подготовка, 
моментално хваща тази форма на емоционална 
зараза и я повтаря, изявява я и тя влияе на неговото 
емоционално, умствено и физическо състояние. 
понякога в състояние на подтиснатост, дори когато 

суеверията мислят вместо него. 
истинското мислене – ако се обърнем към 
японския език - за процеса на мислене се 
използва дума, която буквално означава 
„завръщане в Божието царство” - така, че 
може да се каже, че смисъла на  мисленето 
е да  те върне в божието присъствие. 
повечето потърпевши не се „връщат в 
божието царство”,  не се „връщат в царството 
на съзиданието, на творчеството”, не се 
„връщат в царството на пълнотата”.
много често, тези индивиди, вземат вестника 
или слушат новини и моментално се 
повлияват от това, което прочетат или чуят, 
те спонтанно реагират на негативността 

Но това ли е всичко от живота?

СебепознаниеСебепознание
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вина за това.
Всичко това е бягане от отговорност. Всичко това 
е далеч от суверенитета на личното намерение, 
далеч от притегателната сила на напредването, 
далеч от живота на вдъхновение, много далеч от 
това да чуят „тихия гласец” на истинските желания, 
откровения, прозрения, които да ги мотивират и 
водят. 
потърпевшият не може да чуе този глас, защото 
непрекъснатият брътвеж на това, че някой е 
виновен за неговата бъркотия и няма какво да 
променя в себе си е твърде силен.

За тези,  които се разпознават в състоянието 
на потърпевши или живеят с такова 
съзнание има начини да се освободят от 
това съзнание.

Н а Б Л ю Д Е Н и Е Т О
Когато наблюдавате живота си (не живота на 
другите), с намерение да се развиете духовно, 
самото ви наблюдение започва да променя 
мисловния ви модел, който ви представя 
като потърпевш. Без да се осъждате, само се 
наблюдавайте с  намерението за промяна.

нещо лошо ще се случи и т.н. 
Те също лесно се манипулират от 
други индивиди, които изглежда, че 
притежават сила. злонамерената 
„хипноза” е начин, по който 
„потърпевшите” се призовават 
например, да купуват неща, от които 
не се нуждаят или да участват в нещо, 
което е популярно, но безполезно 
за живота, защото те не мислят чрез 
собствения си ум и нямат личностна 
визия за нещата.

Характерно за  потърпевшите 
е да обвиняват. Те винаги ще 
намерят някой или нещо, което 
е виновно, което е причина те да 
се страхуват и да не напредват в 
живота.

Те така ще извъртат нещата, така 
ще ги представят, така ще обяснят 
преживяваванията си, че да докажат, 
че тяхното възприятие е правилно. Те 
могат да напишат дисертация как света 
или нещо, или някой друг се е отнесъл 
лошо към тях, но на кратко, те нямат 

предимно суеверни и единствено 
търсещи да придобият полза от 
далечния Бог, от външната сила 
която управлява Вселената и техния 
живот. Те нищо не контролират и 
нямат суверенна власт над техните 
собствени образи, характери, 
възприятия, гледни точки. Техните 
познания са изменчиви и в тях 
постоянно се връща усещането, че са 
самотни, че нещо ще им се отнеме, че 

всичко изглежда както трябва, те 
лесно възприемат безпокойството 
на света, тъгата, страховете и 
съмненията на света. 
потърпевшите виждат себе си 
самотни и без посока в живота 
и гледат на Бога като далечно 
антропоморфно (човекоподобно) 
божество, от което биха могли 
да имат полза. Техните духовни 
практики, ако имат такива са 

Себепознание
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бъдете истинския си аз.
Вие не сте вашите реакции, не 
сте мислите, които минават 
през съзнанието ви, дори не сте 
преживяванията, които сте имали, 
дори не сте вашето схващане за 
реалността. Не. Вие сте духовно 
същество. Духовно значи вечно. 
Духовно същество направено по 
образ и подобие на Бога, който 
също е вечен. Схващанията ви и 
преживяванията ви не са вашата 
идентичност. 
ЧаСТТа ОТ ВаС – „ВЪТРЕШНия Ви 
ЧОВЕК”, КОяТО НаБЛюДаВа и 
заБЕЛязВа СфЕРиТЕ ОТ ВаШия 
ЖиВОТ, В КОиТО СЕ изЖиВяВаТЕ 
КаТО пОТЪРпЕВШ Е ТОВа КОЕТО 
НаиСТиНа СТЕ.
за този, който не може да се види, 
чрез  „вътрешния си човек”, понеже 
още не се родил в него, може да се 
каже че е “никой”. Тази част от вас, 
която може да  наблюдава, която 
може да вижда това, което за другите 
е невидимо, “ще ви освободи”.  
именно тази част от вас е 
представителя на истинското 
мислене на завръщане в „царството 
на Бога”, в царството на истинското 
познание, на възвишените цели и 
желания.
В моментите на самонаблюдение ще 
научите за вашите скрити вярвания, 
за неосъзнатите ви схващания, за 
начина по който се представяте 
в света. може би ще открите,че  
понякога той е възмутителен, 
скандален, неприличен, объркващ, 
отчайващ. Но всичко това е добре, 

защото сте осъзнали, че може да 
се събудите, че може да започнете 
отново, че може да смените курса.
 
п Р О Ш К а Т а
много е важно човек да поема 
отговорност. за да се справите със 
състоянието си на  потърпевш, също 
така е важно да се освободите 
от това да обвинявате. Трябва да 
спрете да обвинявате, някого или 
нещо за вашия живот. Единственото 
нещо, което може да се обвинява е 
невежеството.
ако някой е направил нещо 
спрямо вас, значи го е направил от 
невежество.
ако се препънеш и паднеш или 
направиш грешка, ти живееш също 
в състояние на невежество. Не 
трябва да обвиняваме другите или 
себе си, а да разбираме, че са го 
направили от невежество, понеже не 
са  достигнали до познанието, да не 
вършат това или до познанието как 
да го предотвратят.
за да осъзнаем отговорността си и 
да имаме суверенитет на мислите си, 
ние трябва да скъсаме с обвинението. 
прошката е духовна практика, често 
не добре разбирана, но много ценна 
за духовните адепти от хилядолетия 
насам. прошката е духовна практика, 
а не е някаква сантименталност, 
терапия или емоционалност. 
практиката на прошката в пълното 
й разбиране е да ОСВОБОДиШ 
себе си, за  да не бъдеш потърпевш 
(жертва). прошката  не е просто да 

има ли в него навици, които сте 
възприели, за да се предпазвате 
от страхове,  безпокойства и 
т.н.? Неща, които вършите или не 
вършите, за да не се срещнете в 
очи с това от което се страхувате?
Наблюдавайте умственото си и 
психическо състояние.

има ли там мисловни тенденции, 
които ви издават като потърпевш? 
Само наблюдавайте, бъдете само 
свидетел и нещата ще започнат 
да се променят на субатомно 
ниво. (Всеизвестният опит от 
квантовата физика за промяната 
на поведението на елементарните 
частици при наличието на 
наблюдател). Наблюдавайте без 
да се осъждате, но с намерение 
да израстнете,  да се промените. 
Самото наблюдение е вече процес 
на промяна.

има ли тенденция да обвинявате 
другите? изисквате ли другите да 
ви направят щастлив, смятате ли, 
че щастието ви зависи от някой 
друг? просто забележете дали 
се характеризирате с подобно 
поведение. Не се обезсърчавайте, 
просто забележете. просто решете 
за себе си да се промените, да 
израстнете, да вземете участие, да 

оставиш някого, който може би 
ти е причинил болка или нещо 
лошо в твоя живот да се измъкне 
от отговорност. Не. Смисълът на 
прошката е да освободиш себе си. 

Ние знаем, че мисълта е единица 
умствена енергия (слово), която 
има способността да се превръща 
в разбиране, светоглед, реч, 
поведение, преживяване, емоция 
и действие така, че ако има 
мисловни форми на враждебност, 
възмущение, негодувание, 
обвинение, омраза, отмъщение 
- с други думи непростителност, 
тези мисловни форми причиняват 
поразия в храма на тялото ви,  в 
психическото ви състояние и ви 
отдалечават от истинския смисъл 
на съзидателността, еволюцията, 
градивността, творчеството, което 
иска да се изрази чрез вас и в 
което е достойно да участвате.

Съзнателно следете,  да не изпадате 
в обвинение, а прощавайте. 
В процеса на изработване 
на прошката, (защото това е 
работа, това е труд на душата, 
упражнение за управление на 
вниманието ви), много хора казват, 
че не се чувстват искрени, когато 
се опитват да простят. Казват, “не 
харесвам този човек, не приемам 
какво казва, какво прави.”

Наблюдавайте емоционалния си живот.

Какво означава това? 

Прошката е  духовна практика за отхвърляне на обвинението. 

Наблюдавайте умственото си и психическо състояние.

Наблюдавайте вашите взаимоотношения.

СебепознаниеСебепознание
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търпението, любовта, състраданието, творчеството 
или друго, за да видиш отговора и решението. 
Когато вие пренасочите вниманието си към 
култивирането, утвърждаването, изразяването или 
усещането на някое от горните качества, повече от 
колкото да насочвате вниманието си към човека  или 
ситуацията, която ненавиждате, вие ще напреднете 
в духовното си развитие и ще откриете себе си вън 
от потърпевшото съзнание, ще придобиете повече 
сила и суверенитет над собствения си живот. ще 
родите качества, неизразени досега от вас, дори 
такива, за които не сте знаели.

изборът е функция на съзнаването, 
реактивността е функция на 
невежеството.
изборът в случая е: избираме да простим, избираме 
свободата на мисълта, избираме да сме свободни 
от умствени отрови, от замърсяване на душата - 
което замърсяване е причината да сме далеч от 
синхрон с реалността. Реактивността в случая е: 
да останем зависими от заобикалящия ни свят, от 
всичко и всички, да реагираме на средата, вместо 
да  активираме качества в нас за промяна на тази 
среда.
Когато христос казва “истината ще ви освободи”, 
не говори  просто да бъдем свободни от нещо, от 
страх от недоимък или страх от ограничения, страх 
от болести, страх от дисхармония. Той говори за 
истинската свобода, да участваме в словесната 
подредба на вселената. Да разкрием величието, 
което може да е в нас самите, да имаме свобода на 
избора. истината е, че средният индивид няма тази 
свобода на избора, средният индивид е първична 
реакция. Той не е свободен. Той просто реагира. 
Реагира на това, което го заобикаля, реагира според 
преходния си опит,  реагира според общоприетото 
за човешкото поведение и съзнание. Той не е 
култивирал в себе си способността, да активира 
сили и потенции за промяна на действителността. 

Прошката  отстранява отровата от същността ми.
Когато си представиш някой и това извика 
в теб силна емоционална реакция на 
враждебност, неприязън или дори страх. 
Когато си мислиш за този индивид, губиш 
самообладание като се сещаш за това 
какво се е случило. Това, което можеш да 
направиш в такъв момент е да използваш 
емоцията си, за да се освободиш от бремето. 
използвай тази негативна емоционална 
реакция и си кажи, ако трябва извикай „ти 
нямаш власт над мен”, „аз се освобождавам 
от теб като ти прощавам ”.
С други думи не правете някаква сладникава 
терапия, че все едно нищо не чувствате. 
използвайте емоцията, не я пренебрегвайте. 
използвайте гнева си, отрицателните си 
емоции, за да ги пренасочите и придобиете 
сила да простите.

Трябва да имате съзнанието, че 
да простите на някого, значи 
вие да бъдете свободни.
Ние живеем информиран живот, но все 
пак имаме въпроси.  Само ако задаваме 
смислени въпроси, ще получаваме смислени 
отговори. Всемира или Бог ще ни отговаря. 
Когато се връщате назад към лоши неща, 
които са ви се случили или сте в неприятна 
ситуация, от която не можете да излезете, 
започнете да питате: “Какво качество 
трябва да се роди в мен, за да ми помогне, 
да изляза от това положение?”.
Тогава Бог ще ти напомни ...може би за 

запОмНЕТЕ  НяКОЛКО НЕща за пРОШКаТа:
1. Вие не вършите това, за да харесате човека на когото прощавате 
или да го оставите да се отърве, вие правите това, за да се освободите 
от отровата, която тече по вашите духовни вени. 

2. Вие работите със себе си, не с другия индивид, казвайки си 
всъщност, че той не може да промени съдбата ви, каквото и да ви е 
направил.

3. Прошката не е „Аз прощавам на този човек и отново можем да 
бъдем приятели” - това може да бъде вярно само в някои случаи. Но 
в други, вие никога може да не харесате този човек, той никога да 
не стане част от тези, с които се сдружавате.

СебепознаниеСебепознание
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трансформация (промяна), на съединение с Твореца, 
който управлява Вселената, то нещата, които сме 
свикнали да правим, не трябва да бъдат нещо, от 
което да сме зависими.
Най-вероятно ще бъдем критикувани, когато започнем 
да се променяме, защото изглежда, че нарушаваме 
някакви правила, било то правила на посредственост, 
зависимост и ограничения. хората ще казват “за какъв 
се мислиш, ние не го правим по този начин”. Това е 
така, понеже мислим извън периметъра на това, което 
те разбират и съответно смятат за нормално.

промяната е решение на проблемите.
процесът на прозрение и трансформация ни води 
извън нещата установени от човечеството, извън 
човешките планове и опит,  извън сегашната ни 
парадигма, защото доброто, което иска да се прояви 
чрез нас е извън парадигмата, в която живеем в 
момента и решенията за трудностите, в които сме 
в момента, са в разширяването на тази парадигма. 
по друг начин казано, ние не можем да решим 
настоящите си проблеми, като използваме същата 
умствена рамка, която е създала тези проблеми. 
Решението е във разширението. Решението идва от 
друга парадигма.
процеса на прозрение и на Трансформация ни помага 
да разширим гледната си точка. промяната разбира 
се не е за страхливци.

промяната е върхово постижение.
промяната е, за да разкрие скрития потенциал на 
лично твоите върхови постижения, за да можеш да 
ги осъзнаеш, изразиш и да им позволиш да заблестят. 
ако наистина желаеш това, ще видиш, че твоето щастие 
не зависи от външни влияния. Твоето истинско щастие 
зависи от активирането на твоите възможности.
Да, ти може да постигнеш много,  да придобиеш много, 
или както там света го нарича, но твоето щастие идва 
от факта, че си развил измерение на потенциалите си, 
което е било скрито, което не е било изразено.

п Р О м я Н а Т а
 
проклятието на човешкия опит показва, че 
индивидът винаги е искал да промени света, да 
промени това, което го заобикаля, да промени 
обстоятелствата, материалното си положение, 
общественото си положение, състоянието на 
нещата, но той да си остане същият.
Това е невъзможно. Ние не можем да имаме каквото 
и да е в живота, ако не го искаме съзнателно и 
на тази база да инвестираме енергия и време за 
неговото придобиване. 
Това означава промяна в нас. Ние трябва да си 
кажем, аз искам да се променя, искам да открия 
истинското си име и призвание, да бъда истинския 
си аз. искам да сменя приоритетите си, гледните си 
точки, да отхвърля схващанията, които не служат 
за еволюцията ми, за изграждането (спасението) на 
душата ми.
Когато решите да навлезете в попрището на 
трансформация, на духовно израстване, кажете си, 
че навлизате в това за да стане промяна с вас. Не 
да променяте другите хора, не да променяте света, 
а именно себе си. промяна за вашето собствено 
израстване и бъдене в съзидателната природа на 
Словото и  Всесилата.
промяната обаче, често плаши хората. Съзнателно 
или несъзнателно те се водят, от някакъв защитен 
механизъм на оцеляване и се опитват да се защитят 
от някакъв вид неясно бъдеще, което може тя да им 
донесе.
Това, което се случва с нас е ново и когато нещо 
е ново, то не е популярно, понеже хората по 
своята същност са предпазливи към новите неща. 
хората обичат традициите, те обичат да казват 
„това е начинът, по който сме правили нещата и 
така ще продължим да ги правим”. Но понеже 
процесът на прозрение (новораждане) е процес на 

СебепознаниеСебепознание
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 „Ако спечелиш целия свят, но загубиш 
душата си, какво те ползва” 
         Евангелието според  матея, гл. 16:26                                

Взаимоотношения

Себепознание
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предназначението  на 
взаимоотношенията e да ни се открият 
и да изживеем по-висши аспекти на 
себе си (като образ и подобие на Бога)

първият въпрос при каквото и да е 
взаимодействие с друг е:

“КОй СЪм аз и КОй иСКам Да БЪДа, 
ТуК и СЕга пО ОТНОШЕНиЕ На ТОВа 
ВзаимОДЕйСТВиЕ, пО ОТНОШЕНиЕ На 
Тази ВРЪзКа?”

Начинът да бъдем щастливи в едно 
взаимоотношение е да го използваме за 
истинското му предназначение, а не за 
измислена от нас цел.
Взаимоотношенията са непрекъснато 
предизвикателство; непрекъснато ни 
призовават да създаваме, изразяваме и 
изпитваме все по-висши аспекти от истинското 
си Аз, все по-грандиозни представи и по-

великолепни варианти на себе си. Няма 
място, където да можем да постигнем това 
по-непосредствено, по-безупречно и с по-
голямо въздействие, както в отношенията ни 
с другите. Всъщност без взаимоотношения с 
другите изобщо не можем да го постигнем.
Само чрез взаимоотношенията си с други 
хора, места и събития можем изобщо да 
съществуваме във Вселената (като познаваема 

Взаимоотношения

Всички ние сме 
Едно цяло.  има 
разбира се нива на 

единство помежду ни. 
На едно ниво сме едно 
като съпрузи, на друго 
- като семейство, на 
друго - като приятели, 
като род, като народ, 
като етнос, като раса и 
накрая като  човечество. 
На всяко ниво има място 
за единство, възможност 

за Любов. Всеки човек има богоподобие, но не на 
едно и също ниво е осъзнаването и посвещението 
му на това. първата стъпка към това да открием, че 
не сме разделени и от Бога, е да открием, че не сме 
разделени един от друг. Нашите взаимоотношения 
са прекрасна почва за такова израстване. 

Мат 7: 12    “И тъй, 
всяко нещо, което желаете 
да правят човеците на вас, 
така и вие правете на тях; 
защото това е същината 
на  закона и пророците.... 
...”Да възлюбиш ближноя 
както себе си.”
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Взаимоотношения Взаимоотношения

Сътворяването (осъзнаването) на Себе си 
(по образ и подобие на Бог) става съзнателно, 
когато изберем втория начин. При втория 
избор Личността става осъзната. 
Затова да благословим всяко взаимоотношение 
и да го ценим като съществено и формиращо за 
това кои сме ние. Нека изберем да бъдем чрез 
него това, което сме решили. 
Когато човешките отношения се провалят, 
те се провалят, защото сме се въвлякли в тях 
по неправилна причина. Въвлекли сме се за 
да получаваме чрез тях, вместо за да даваме, 
а всъщност само давайки ние наистина 
получаваме...
Христос казва какви да бъдем във 
взаимоотношенията си:

„давайте, и ще ви се дава; добра 
мярка, натъпкана, стърсена, 
препълнена ще ви дават в 
пазухата; защото с каквато мярка 
мерите, с такава ще ви се отмерва”.

Лука 6:38
Повечето хора влизат в отношения, гледайки 
какво могат да получат от тях, вместо какво 
могат да допринесат в тях.
Предназначението на взаимоотношенията е 
да решим коя част от себе си бихме искали да 

използвани и са използвани 
(независимо дали искаме или не) за 
осъзнаването и изграждането на това 
Кои Сме Ние Наистина и които сме 
избрали да бъдем.
Съграденото може да бъде или 
великолепно - съзнателно сътворено 
от нас, или съвсем случайно 
образувание.

Можем да изберем 
да бъдем личност, 
която е резултат 
или на случилото 

се, или на избора ни 
какви да бъдем и как 
да действаме спрямо 

случилото се. 

Разберем ли го ясно веднъж, 
схванем ли го дълбоко в себе си,  ще 
благославяме всяко преживяване, 
всяка среща и особено личните 
човешки взаимоотношения, защото 
ще ги виждаме в най-висш смисъл - 
като съзидателни.
Ще видим, че те могат да бъдат 
използвани, трябва да бъдат 

единица, като нещо, което може да 
бъде определено).  В отсъствието 
на всичко друго, и ние няма да 
осъзнаваме, че съществуваме. 
Ние сме това, „което сме” само в 
съотношение с нещо друго, „което не 
сме”. Така е в света на относителното, 
за разлика от света на абсолютното, 
където пребивава Бог.
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ВзаимоотношенияПредназначението на взаимоотношенията е да решим 
коя част от себе си бихме искали да видим наяве, а не коя 

част от другия можем да уловим и да задържим.

Може да съществува само една цел във 
взаимоотношенията: 

да открием, да решим и да бъдем които сме наистина 
(които вече сме в Ума на Бога).
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Взаимоотношения Взаимоотношения
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натиск върху другия да бъде едно или 
друго нещо, което не е.
В желанието си да не ни разочарова, 
тя (той) се опитва с всички сили да 
бъде и да прави това, което искаме, 
до предела на своите възможности. 
Оттам нататък тя (той) вече не може 
да изпълни представата ни за нея 
(него). Не може повече да изпълнява 
ролята, която й (му) е назначена. 
Натрупва се негодувание. Следва яд.

е променила” или „той наистина се е 
променил”.
Да, романтично е да се каже, че когато 
изключителната особа влезе в живота 
ни, ние се чувстваме допълнени. Но 
чуйте нещо друго:

пРЕДНазНаЧЕНиЕТО На 
ВзаимООТНОШЕНияТа Е НЕ Да 
имамЕ НяКОй, КОйТО мОЖЕ 
Да Ни ДОпЪЛНи, а Да имамЕ 
НяКОй, С КОйТО Да мОЖЕм Да 
СпОДЕЛим пЪЛНОТаТа Си.

Взаимоотношенията се провалят, когато 
ги виждаме като най-голямата житейска  
възможност  да създадем най-добрата си  
концепция за някой друг.  Ако не можем да 
обичаме Себе Си, не можем да обичаме и 
другиго. 
Много хора правят грешката да търсят обичта 
към Себе Си чрез обичта към друг. 
Естествено те не разбират, че го правят - то не 
е съзнателно усилие. То е онова, което става 
в главата им. Те си мислят: „Само да мога да 
обичам другите, и те ще ме обичат мен. Тогава 
ще съм способен да бъда обичан и ще мога и аз 
да обичам себе си”.

Това е парадокс в човешките взаимотношения: 
нямаме нужда от някой друг, за да разберем, 
изпитаме и изживеем напълно Кои Смe , но ... без 
някой друг сме едно нищо. 
Тестът за взаимоотношенията ни е бил колко 
добре другият е посрещнал нашите очаквания и 
колко добре ние сме посрещнали нейните (или 
неговите). Но единственият сигурен тест е колко 
добре ние сме посрещнали своите.
Взаимоотношенията са свещени, защото 
осигуряват най-голямата житейска възможност 
(единствената възможност) да сътворим и 
създадем битие на най-добрата  концепция за 
себе си. 

видим наяве, а не коя част от другия 
можем да заловим и да задържим.
Може да съществува само една цел във 
взаимоотношенията: да открием кои 
сме, да решим и да бъдем които сме 
избрали да бъдем наистина.
Много е романтично да кажем, че сме 
били „едно нищо” до момента, в който 
се е появил изключителният партньор, 
но това може да не е истина. Даже по-
лошо - това упражнява невероятен 

Най-накрая, за да се спаси, 
“изключителният партньор” започва 
да изисква отново своето истинско 
Аз, държейки се в съответствие с 
това Коя Е Тя Наистина (или Кой Е 
Той Наистина). Горе-долу по това 
време ние казваме, че „тя наистина се 

“Връзките изискват усилия, а любовните връзки изискват 
още по-големи усилия. Но си струва, защото, след като 
преминем през трудностите, вече не сме същите, “вече сме 
пораснали, станали сме по-съзнателни и по-завършени”                 

Хорхе Букай
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малко способни, по-малко можещи, 
по-малко възбуждащи, по-малко 
привлекателни, по-малко радостни, по-
малко задоволени.
Това е,  защото те са “по-малко”. Отказали 
са се в голяма степен от онова, което са, 
за да могат да бъдат и да останат във 
връзката.
Връзките никога не са били замислени 
да съществуват по такъв начин, но това 
се случва, защото хората са изгубили 
връзката (ако изобщо някога са я 
имали) с предназначението на личните 
отношения. 
Връзките са за да се получи 
нещо “по-голямо”, а не нещо 
“по-малко”. 

който могат да  повярват, че ги обичаме, 
те веднага започват да се притесняват 
колко дълго ще могат да задържат 
любовта ни и за да задържат любовта 
ни, започват да променят собственото 
си поведение.
Така двама души буквално изгубват 
себе си във връзката си. Влизат в нея с 
надеждата да намерят себе си, а вместо 
това се изгубват.
Това изгубване на себе си в една връзка е 
главната причина за горчивината в нея. 
Двама души се събират като партньори, 
надявайки се, че цялото ще е по-голямо 
от сбора на отделните части, само за да 
разберат впоследствие, че то е по-малко.
Те се чувстват по-малко, отколкото са 
се чувствали, когато са били сами. По-

да получим нещо. (Как може да ги 
обичаме заради това, което са? Не. 
Трябва да има някаква грешка. Трябва 
да искаме нещо. Какво искаме?) Те 
седят и се опитват да разберат как 
може всъщност някой да ги обича. Не 
ни вярват и се впускат да ни карат да 
им го докажем. Трябва да докажем, 
че ги обичаме. За да го направим, 
съзнателно или не, те изискват  да 
започнем да променяме поведението 
си.
   2. Второ, ако достигнат до момент, в 

Обратното на това е, че толкова 
много хора се мразят, защото си 
въобразяват, че никой (или точно 
определен човек) не ги обича. 
Това е болест („болни от любов”), 
защото истината е, че други хора 
действително ги обичат, но това за 
тях няма значение. Колкото и хора 
да изразят любовта си към тях, 
няма да им е достатъчно.
  1.  Първо, те не вярват, че са 
обичани (от нас). Мислят, че искаме 
да ги манипулираме, опитвайки се 



 

 Творчест
во

„Обичай ближния си 
както себе си.“

 (Матей 22:39)

 Творчест
во

Най-напред трябва да видим 
Себе Си като достойни, преди 
да можем да видим друг 
като достоен. Най-напред 
трябва да видим Себе Си 
като благословени, преди 
да  можем да видим друг 
като  благословен. Най-
напред трябва да опознаем 
Себе Си като почва за 
святостта, преди да можем да 
потвърдим святостта на друг.

Обичай първо себе си, за да 
обичаш и другия като себе 
си. Не обичай себе си за 
сметка на другия (егоизъм), 
нито другия за сметка на себе 
си (мазохизъм).

32

Взаимоотношения
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Творческите потенциали на човека се 
активизират, чрез достъпа до техния 
първоизточник - Всемогъщия Творец - Логосът, 

сътворяващ всемира и съответно до Божествения 
поглед, Божествената уста и Ръка, като в това 
своеобразно “съединение” всички елементи, с 
които човек твори се преобразяват. за хората 
на изкуството и науката, тази трансформация се 
изразява в трудовете  и произведенията им, но по-
същественото е, че може да се изрази в живота 
на всеки човек, в подхода му към всеки един ден, 
към всяко събитие, към всяко друго човешко 
същество, към самия себе си, към собствената си 
душа, преживявяния и мисли, и тяхната ценност, 
в рзбирането за смисъла , целите и същността 
на съществуването, и за силата, властта и 
отговорността, която индивидът притежава.

Из книгата на Т. Йотов  
и Б. Рачева-Йотова

“Йероглифите на вдъхновението говорят от Тракия”

В раздела Творчество”, 
представяме 

претвореното 
вдъхновение на  

младата творческа 
личност Диляна 

ангелова. графичен 
дизайнер по  

професия Диляна 
ангелова е доказан 
творец  в областта 

на  образното 
слово. Тук,  обаче 

сме поместили 
нейният опит 

да  пресъздаде 
СЛОВОТО,  чрез 

перото.

Творчество
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неща, които не съществуват. 
Във времена, когато има много земя за закупуване във 
Вселената, пазителите прекосяват милиони километри в 
търсене на автентични остатъци от планети и живот.
Всички, от беден до богат, се надпреварват да притежават 
светове. истинските планети обаче са голяма рядкост,  защото 
много от тях са потънали в мрака и изчезнали заедно с имената 
си.
Сега планетите се правят по заявка  и се създават изкуствено. 
поръчваш си планета по твой вкус, изработват я специално за 
теб и влизаш, и живееш по начина, по който вече си избрал. 
Твърде скучно, все пак, не мислите ли, животите изглеждат 
предсказуемо предначертани. Най-разпространеният модел 
на живот е именно този, да прекараш почти целия си живот 
в печелене на средства, с които един ден ще можеш да си 
позволиш планета.
 
Естествено пазителиете са преследвани от тези, които имат 
интерес бизнесът с галактики да се разраства и все повече да 
се забравят времената, когато планетите са били истински.

Още като започна историята си непознатият разбрах, че си 
имам работа с пазител. Не можех да видя ясно лицето му, а и 
сякаш не го виждах, толкова бях потънал в историята, която 
разказваше. Само за миг, докато се навеждаше към светлината 
на огъня, съзрях белези по шията му. Бях чувал за белезите, 
хората от моето поколение просто нямат. Беше толкова 
нормално да си перфектен, никой не пази следи от рани, някак 
старомодно е. имаше хиляди начини, евтини и скъпи, да скриеш 
рани. а този човек не ги криеше, наистина не бях виждал нищо 
подобно.

Нощта беше мразовита, а ветровете свистяха и се увиваха 
около нас, като прегръдка от силни ръце, но очите на всички 
ни бяха вторачени единствено в омайния ни разказвач. Толкова 
пленителен беше светът, за който слушахме, а когато и запя на 
странен език, слухът ми съвсем се откъсна от зловещия вой на 
вятъра. Огънят около, който се бяхме събрали, сякаш започна 
да грее по-силно.  

Всички ние, пътниците, се бяхме отправили към една нова 
галактика, съвсем отскоро адаптирана за живеене, предстоеше 

неуловимо различни. Каквото 
и да кажем за тях, никога няма 
да е достатъчно. почти никога 
не можеш да познаеш, че си 
имаш работа с пазител, докато 
не се открие самият той. Бяха 
посветили живота си да търсят 
Частицата на Живота. 
Да търсиш искрата на Живота, 
за повечето хора звучи като да 
гониш вятъра, да се занимаваш 
с химери или просто да търсиш 

Тази история не е моя. Разказаха ми я. 
Случи се в една от онези непрогледни 
нощи, когато пътищата се пресичат под 
тайното водителство на някоя звезда.
Разказа ми я един от пазителите. Вие 
знаете, че те са герои в очите на всички ни, 
и обичаме да слушаме с интерес техните 
истории, но знаем и че не всеки има 
смелост да бъде един от тях. пазителите 
са и бойци, и търговци, и разказвачи, 
и музиканти, и художници, и богати 
и бедни - известно е, че са всякакви, 

ТайНаТа 
иСТОРия 
На пЕСЕНТа
ОТ циКЪЛа 
ЛЕгЕНДи КРай ОгЪНя

Творчество

Във времена, 
когато има 

много земя за 
закупуване във 

Вселената, 
Пазителите 

прекосяват 
милиони 

километри 
в търсене на 
автентични 
остатъци от 

планети и 
живот.

закупуване във 
Вселената, 

Пазителите 
прекосяват 

милиони 
километри 

в търсене на 
автентични 
остатъци от 

планети и 
живот.
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Чудовищата станали неизменна 
част от неговия свят и превърнали 

живота му в безкрайно бягство 
...от себе си. 

Заспал и засънувал кошмар. Видял в сън 
всичко, от което се страхува. В съня си 
знаел, че е сън, но не можел да избяга от него. 
Страховете му го наобиколили и прераснали 
в парализиращ ужас.

чудовищата му няма да успеят да се сдобият с материя.
Разбрал координатите и се запътил към галерата, нямало 
смисъл да чака сутринта.
пристигнал рано, съненият брокер не можел да се 
нарадва на късмета си. планетите от галактиката, която 
продавал били отдалечени и с лоша локация. галерите 
трудно си проправяли път до тези места и той не се 
надявал на много купувачи. а ето, че в ранни зори 

да спира на непознати места и да отсяда в местните 
кръчми. Това било най-сигурният начин да се разберат 
последните новини и всички важни особености на 
мястото.
при едно такова пътуване чул за нова галактика от 
планети за продан. Това е ежедневие, както знаете, нищо 
особено в тази новина. Но особено имало и то било, че 
сред грозд от планети имало останала автентична, която 
строителите не успели да изместят докато изграждали 
новите трасета.
Никога не бил стъпвал на истинска планета. може би там 

материализирания си сън. цялата нощ 
прекарал криейки се в падината на 
хълма. мракът се раздирал от ревовете 
на чудовищата. На сутринта рано, още в 
сумрака на зазоряването, се добрал до 
галерата си и отпътувал от планетата с 
цел да я върне на продавачите, докато 
още имал възможност. 

Това било началото на тежките му 
години. В деня, в който смятал, че 
животът му тепърва ще започне, той 
сякаш се сблъскал с края му.

последвали още няколко опита, да се 
сдобие с планета, които протекли по 
абсолютно идентичен начин. Навсякъде 
по пътя си сеел чудовища. Решил, че 
не му е писано да бъде като другите 
и прекарвал времето си в пътуване. 
постепенно се научил да живее с 
много малко сън. Чудовищата станали 
неизменна част от неговия свят и 
превърнали живота му в безкрайно 
бягство ...от себе си. В изминалите 
дни и години броял единствено 
нощите. След стъпките му оставали 
чудовища. Не спирал да нощува дори 
в страноприемници заради случай, в 
който собственичка се сблъскала с едно 
от неговите чудовища на стъпалата. 
последвал писък, насъбрали се хора, 
а той избягал бързо през прозореца. 
Спял в галерата.
Станал единак неусетно.
Освен да пътува с галерата, обичал 

просто беше страшно да се говори 
за него. заспал и засънувал кошмар. 
Видял в сън всичко, от което се 
страхува. В съня си знаел, че е сън, но 
не можел да избяга от него. Страховете 
му го наобиколили и прераснали в 
парализиращ ужас. през цялото време 
имал чувството, че потъва някъде. 
Студ сковал тялото му и започнал 
да прониква в костите му. изпитал 
безбрежна самота и захвърленост, 
и в същото време апатия. В съня си 
казал, че веднага щом се събуди, 
ще върне договора за собственост, 
защото никой не го бил предупредил, 
че на тази планета е твърде студено за 
живеене, но сънят продължавал да го 
потапя като в безконечна сива пустиня 
и смразяваща тишина. Страховете и 
студът нараствали, а сенките им от 
безформени очертания, започнали да 
стават някак пластични и приемали 
все повече плътност и материя. Един 
глас в него продължавал да настоява, 
че това е сън, докато не се събудил от 
тътен. земята се тресяла. пред очите 
му имало огромна движеща се маса. 
Крак на животно, което можело да го 
смачка всеки момент, ако не побързал 
да се измести на време. побягнал към 
близкия хълм. изкачил го и погледнал 
от горе, изненадата му не можела 
да се опише с думи, защото съзрял 
едно от съществата от съня, само че 
живо, ревящо и готово да го погълне. 
а след това разпознал и другите от 

ни дълго пътуване. Бяхме спрели 
на планета, за свръзка, за да се 
прехвърлим на следваща галера. 
имаше обичай, докато минава времето 
в чакане на галерата, пътниците да 
си разказват истории. запалваше се 
огън и хората се събираха да слушат. 
Времето минаваше неусетно така.
Докато слушах разказа и се радвах на 
това, че може би единствено аз съм 
отгатнал, че пред нас стои пазител, той 
се обърна и ме погледна много особено, 
след което се отдалечи от огъня и се 
загледа в посоката, от която очаквахме 
да дойде галерата. последвах го, имах 
чувството, че иска да ми каже нещо, но 
само на мен. Не бях сгрешил. 
След години разбрах защо извика 
точно мене. Неговата история стана и 
моя, но много след това.
Онази вечер, когато ме видя, че го 
последвах ми каза само:
- запиши това, което ще ти 
разкажа...

историята му започва по най-
традиционния начин... Бил е като всички 
нас. прекарал години на галерата, 
която превозвала пътници между най-
отдалечените точки на Вселената. 
Както знаете, това е най-тежкият 
курс. междупланетните вихрушки са 
опасни и самото пътуване е наречено 
“пътуване на смъртта”. имаше толкова 
пасажери, които никога не стигаха до 
крайната си цел, а ето че той беше по 
чудо оцелял.
Бил изкарал достатъчно за една 
прилична планета, среден клас.  и 
тогава се сблъскал с нещо много 
неочаквано. Купил планетата с много 
голяма радост и с нетърпение влязъл 
във владението си, очаквайки живота 
му да се развие по стандартите на 
времето. 
и тогава, каза ми той, открил нещо, 
за което никой не говореше, защото 
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очевидно владеела някаква способност да се 
справя с тях.
Когато се качил отново на галерата, открил, че 
все още носи нещо от уханието на спокойствието, 
което излъчвала непознатата жена. Докато се 
взирал в тъмните космически гледки, доловил, 
че непрекъснато вижда очите й. Ех, само ако 
беше поискала да тръгне с него. Определено не 
бил срещал такава жена. След това се обадила 
съвестта му, че я е оставил сама с чудовищата. 
може би тя само известно време, ще може да ги 

държи в подчинение и когато й свърши силата, 
те ще се раздвижат и ще я погълнат. започнал 
да обвинява егоизма си. Добре, но нали тя не 
поискала да тръгне с него, той не можел да я 
накара насила да влезе в галерата. успокоявал 
се, докато се борил да реши, дали е постъпил 
правилно. След известно време осъзнал, че не 
спира да мисли за жената, а това пътуване без 
посока било поредното бягство. акостирал 
галерата на близката планета и заспал.
В съня му отново го наобиколили чудовищата, но 

започнал да долавя някаква мелодия. 
Жената пеела. Когато се приближил 
достатъчно разбрал, че тя пеела на 
непознат език, но мелодията била 
толкова нежна, че отново го обзело 
спокойствието от преди заспиването 
му. Не искал да я прекъсва, затова 
просто застанал и се заслушал. Слушал 
сигурно, не повече от минута, но за 
тези 60 секунди, сякаш си починал 
като за цяла година. Чудовищата били 
заобиколили жената като плячка, но 
клечали обезсилени около нея. Когато 
свършила песента, той й дал знак с 
ръце, че иска да й предложи нещо. и пак 
с ръце й посочил галерата и доколкото 
му е възможно опитал да обясни, че я 
вика да се махне от планетата с него. 
за негова изненада тя му проговорила 
на неговия език, благодарила му и му 
казала, че не възнемерява да напуска 
планетата.
заговорили се, разбрал, че езикът от 
песента, е езикът на пазителите. Той 
скептично изкоментирал, че пазителите 
са една фантасмагория. Когато изрекъл 
това, чудовищата, които досега стояли 
като парализирани, се размърдали. Той 
й казал, че тя трябва да избяга с него, 
защото те ще я погълнат. Тя се засмяла 
отново, още веднъж му благодарила за 
предложението и му отказала. Седял и 
се чудел как да постъпи...Жената била 
нежна като песента, която пеела и в 
същото време някак силна, за първи път 
виждал чудовищата си така укротени.
а може би цялата гледка е една илюзия 
и затишието предвещава нещо много 
по-страшно, отколкото би могъл да си 
представи. Решил да остави жената 
и да си тръгне. Всичко, което видял 
било толкова непознато, нямал думи, 
с които да опише - нито жената, нито 
подчинението на чудовищата. избрал 
да напусне планетата, нямало защо да 
се страхува за живота на жената, тя 

продал най-трудно достъпното кътче 
от Вселената. почти подскачайки го 
завел до мястото и бързо си тръгнал, 
от страх да не размисли клиента му.

Още когато стъпил, усетил, че всичко 
е различно. Въздухът разтворил 
дробовете му и той доловил късче 
спокойствие. Тревата била по-мека. 
Стъпките му отеквали по различен 
начин. Сякаш планетата го погледнала 
с хиляди очи и го познала. а въздухът 
бил наистина невероятен и го изпълвал 
с почивка. заспал неусетно, такава 
отмора от години не бил изпитвал. 
Събудил се от тътен.
Чудовищата и този път не закъснели. 
- явно съм си въобразил, че някога ще 
успея да избягам от тях - помислил си 
той. изправил се бавно и се запътил 
към галерата, за да напусне поредния 
неуспешен опит за нов живот. Тогава 
му се сторило, че чува нещо различно 
в техните стъпки. Дали не е някое ново 
чудовище. Той се съсредоточил и чул 
равномерно леко тичане, като от човек. 
Нима е възможно, нали планетите ги 
продават необитаеми. изкачил се на 
подходящо място, за по-добра гледка и 
видял нещо съвсем неочаквано.
Една жена тичала сред чудовищата му. 
Нейни били леките стъпки. измамили 
са го от агенцията за продажба на 
планети и са му продали населена 
планета, това е първото, което му 
хрумнало. запътил се ядосано към 
галерата си. Но преди да отплува в 
космическата шир, пак се загледал 
към мястото с чудовищата, те били 
неестествено спокойни. Съвестта му 
се обадила, че е оставил жената сама 
и след кратко колебание решил да се 
върне и да й предложи да отпътува 
с него. Слязъл от галерата, стиснал 
здраво оръжието си и с решителна 
крачка се отправил към нея.  Крачка 
след крачка наближавал и постепенно 
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запалил огън. Опитвал се да се сети думи от песента.
Отново цяла нощ сънувал мелодии, но вече не само една и вече 
пеел, и то самият той. Тази странна музика сякаш го погълнала 
целия, а заедно с него и чудовищата му. Накъдето и да се оглеждал 
в съня си, не можел да ги открие, а не искал да спре да пее, за да 
не забрави думите и магията да изчезне.
Следващият ден отново преминал в необятно спокойствие, а 
невидимото присъствие на непознатата и нейните напеви го 
следвало навсякъде... Дали това не е любов?
На третото утро, когато отворил очи, погледът му се срещнал 

живота му, а той нямал 
разумно обяснение.
през целия ден обикалял 
и разглеждал планетата. 
Намерил следи от малки 
женски стъпки, а около 
тях и от чудовища, значи 
все пак не си е въобразил. 
Но къде са отишли? 
Вечерта наближила и той 

със сияйните очи на жената. 
Тя търпеливо го чакала да се 
събуди.
Денят започва различно, 
казал си той и се усмихнал...
Разказвачът прекъсна 
историята си и също се 
усмихна.
запали лула. 
пушеше мълчаливо.
Не исках да преча на 
почивката му, затова 
търпеливо мълчах.
по едно време се обърна към  
мен и каза:
- междудругото, казвам 
се ат-хем - представи се той – 
запиши – „Това е историята на 
ат-хем”.
Нощта беше странна, сякаш 
всички пътувания на галери, 
бяха временно отменени 
с една единствена цел, да 
изслушам историята до 
края. започнах да отброявам 
малките часове на нощта, не 
ми се спеше въобще. повечето 
слушатели се измориха и 
предпочетоха да потърсят 
топли места за нощувка. 
Останахме аз и ат-хем. След 
малко той продължи разказа 
си... 

почти като насън видял 
жената, която кротко го 
чакала да се събуди и отново 
се гмурнал в съня, като 
в утроба от тишина, като 
топла прегръдка от която 
не искал да се изтръгне. 
Толкова години сънищата му 
били място за преследване, 
криене, бягане. Напрегнати, 
лепкави нощи, в които 
душата му тичала, сподиряна 
от стъпките на ужаса. 
Кошмарите му го следвали 

те стоели спокойни и слушали ...песента. целият 
му сън преминал под звуците на песента на 
жената. Този път не му се искало да свършва сънят. 
Отново се потопил в освежаващия отдих, носен от 
мелодията. Събудил се от трясък, сега вече не от 
чудовища, а от ужасното акостиране на съседната 
галера, която почти връхлетяла върху него.
знаел, какво ще направи. Разбрал, че е намерил 
това, което е търсил цял живот. Решил да се върне 
на планетата при непознатата и да я помоли да го 
научи, да пее на езика на пазителите, за да може 
да се справя сам с чудовищата. а и колко време би 
могъл да прекарва се нея... 
Тук прекъсна разказа си, сега разбирах откъде са 
белезите. 
Чухме шум от наближаваща галера. Нима разказът 
му щеше да свърши неочаквано и пътищата ни 
ще се разделят? Какво трябваше да направя с 
написаното? галерата приближи, отдъхнах с 
облекчение, когато разбрах, че очакваме друга. С 
почти нервно нетърпение изчаках да се придвижи 
цялата върволица от слизащи и качващи се 
пътници, докато нощта утихне отново, за да 
може сладкодумният ни разказвач да продължи 
историята си.
Когато се върнал на планетата не намерил никого, 
нито жената, нито чудовищата и го обзела паника, 
че цялото му преживяване е плод на силни 
халюцинации.  и все пак в него имало мисъл, с която 
отчитал, че немузикалният му слух е запомнил 
мелодия, а това нямало как да си го измисли.
Решил да остане на планетата и да чака. Разхождал 
се нервно, за първи път от години много му се 
искало да заспи. Чудел се какво ли ще сънува - 
чудовища или песен.
заспал.
Този път целият му сън бил тъмнина, сякаш нямало 
ден, а само нощ, нямало звезди, луна, слънце, само 
тъмнина, а в тъмнината песен. Нямало чудовища, 
но било толкова тъмно, че не можел да види себе 
си дори, къде се намира, нито откъде идва песента. 
а в тъмното, не изпитал страх, нито болка, нито 
омраза, нито яд или гняв, наслаждавал се на 
мелодията, не искал да свършва. 
Събудил се сам и за миг се насладил на тишината 
на утрото. 
Някаква мистерия, започвала да се случва в 
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насред световния пазар за тела и души. 
Видя и себе си, всъщност на едно място видя 
очите си, на друго една своя ръка, на трето 
крака с панталони, които приличаха на неговите. 
Обикаляше ужасен, искаше да намери всички 
части от тялото си. мравунякът от продавачи 
и купувачи едва се разминаваше. Силен вик 
накара тълпата да замръзне и всички да обърнат 
глави в една посока. задаваше се някакъв 
много богат клиент. множеството се раздели с 
респект и направи път на очевидно влиятелната 
особа. Надойдоха и други богаташи. Всички 
търсеха части от хора по свой вкус. Търсеха 
роби по свой вкус, любовници по свой вкус, 
всякакви видове подчинени, без очи, без уши, от 
колкото по-различни части, толкова по-добре. 
Колкото по-раздробени бяха хората, толкова по-
лесно забравяха кои са. хора, които не знаеха 
името си, не знаеха, защо са живи, нямаха 
онова мистериозно зрънце, коeто да съедини 
частите им. Тези, които бяха на пазара, бяха 
разпродавани на парчета и нямаха представа, 
че са там. Обхвана го отново познатото чувство 
за безнадеждност, досега чудовищата бяха 
анонимни, но сега в надвикването на търговците 
разпозна откъде идваха гласовете, които бе 
слушал с години в кошмарите си. Когато си 
помисли, че по-лошо от това не може да стане, 
съзря женски силует, който се придвижваше 
безшумно между сергиите, щом се доближеше 
до продавач, вместо пари, прошепваше нещо на 
ухо и той й даваше това, за което беше дошла. 
загледа се в жената, беше с покрита глава, не 
можеше да види лицето й. прозрачен воал от 
лазурно синьо и златисто носеше на главата си.
С изненада забеляза, че тя събираше неговите 
части.
Когато събра всичко, тя излезе от пазара и 
нареди тялото му като пъзел и заплака. плачеше 
и протягаше ръце към небето. продължаваше да 
не може да види лицето й, но забеляза, че тялото 
му всъщност не беше физически разчленено, 
разкъсването беше вътрешно, душата му беше 
разпокъсана, а той досега не бе го забелязал. 
Носеше една глуха болка от години и беше 
свикнал с нея, сега разбра, че нещо или някой бе 

раздробил на парчета душата му. Жената плака 
много, очевидно търсеше помощ от някъде. 
изговаряше думи, които отначало не можеше да 

чуе, но после ясно долови, че тя повтаряше: - 
“Аморе-Мио, Аморе-Мио, което после 

премина в Амо-Ре-Мио, Амо-Рея-
Мио, или само Амо-Рея.”
Коленичила пред тялото му изричаше думи, които 
звучаха едновременно като призоваване и като 
думи на любов. Докато плачеше, покривалото се 
свлече от главата й и той видя, познатата жена, 
която не знаеше дори как да нарече. Толкова 
мило му стана от нейните сълзи и реши да я 
нарича Рея, докато научи истинското й име. Рея 
взе воала, с който бе покрита и го разстели върху 
тялото му, сякаш да го скрие...

Събуди се с името Рея в уста. Огледа се, беше си 
цял, нямаше дори драскотина. за да се оттърси 
от съня реши да тръгне да изследва земята, 
на която беше собственик. Рея, Рея, къде ли 
си сега Рея? цялото му раздразнение се беше 
стопило. Нито за миг не се запита истински ли 
беше този сън или не. усещаше невидимото 
присъствие на Рея. умори се от самота, качи се 
на галерата и се зарече да не се върне скоро на 
планетата. Обикаляше кръчмите, от една страна 
искаше да забрави Рея, искаше да забрави за 
страшния пазар, на който беше свидетел. От 
друга страна искаше да разпита за някой, който 
може да му преведе думите, които беше чул и 
да му поразкаже нещичко за пазителите. Те 
отново бяха за него носители на привлекателна 
харизма. пазарът беше истински, нямаше какво 
да пита за него, беше сигурен. прекара дни в 
алкохолна безпаметност, беше обичайно за него, 
но сега се случи нещо различно, толкова силно 
беше станало любопиството му да разплете 
загадката, че количеството питиета нямаха 
обичайното си въздействие. На четвъртия ден, 
след неуспешен опит да се удави в самозабрава, 
започна да си приказва с наглед сърдитата 
кръчмарка. Тя със стиснати устни чевръсто 
събираше или разнасяше чаши и посуда, не 

на каквото и да било, не искаше 
високи каузи от живота си, искаше 
спокойствие, сън, голямо количество 
сън, после пак спокойствие, изгреви, 
залези и любима жена...
В какво се беше забъркал?... 
задържа погледа си дълго върху жената, 
но този път мислеше единствено, 
колко хубаво би било час по-скоро 
да напусне неговата планета, защото 
несъмнено беше негова собственост, и 
можеше много лесно да го удостовери 
с документ, заровен някъде под 
седалките на галерата. Тя прочете 
настроението, което го бе обхванало и 
се насочи към нейната галера. преди да 
се качи му каза нещо, на което тогава 
под влияние на обхваналия го яд почти 
не обърна внимание. Каза му, че това, 
което преживее и победи в себе си, 
това ще открие на планетата. 
Остана сам, седна на тревата и не 
помръдна сякаш с часове.
Сега нямаше кой да го дразни, това от 
една страна беше добре, беше си на 
собствената планета, това също беше 
добре, нощта се спускаше. Сигурно 
ще се мре - каза си той, бегълците 
ги хващат все някога, защото се 
изморяват, а той беше безкрайно 
изморен. Босите му крака докосваха 
хладната, мека трева, беше решил да 
не спи. изправи се и запали лулата си. 
залезът потопи очертанието на силуета 
му, остана само огънчето от лулата. 
Опита се да си спомни думи от песента, 
напразно, нищо не помнеше. Беше като 
на пост почти до изгрев, облаците се 
заобиколиха с розовина, когато той 
заспа. 
заспа и „се събуди” в съня си от 
силен глас. Някой продаваше нещо, 
всъщност бяха много продавачи и се 
надвикваха. Беше насред пазар. Какво 
ли продаваха? продаваха части от 
хора, всякакви и много. Беше се озовал 

като невидима, но постоянна потеря от 
отдадени хрътки, събуждал се изморен 
и добрата новина от идването на новия 
ден била, че преследвачите за малко 
са изостанали и той можел да си поеме 
дъх. 
усетил се освежен, след часовете 
прекарани в сън.
Естествено първото нещо, което 
направил, когато се събудил 
окончателно, било да потърси жената. 
искал час по-скоро да разбере името 
й и какви са думите, с които държи 
чудовищата подчинени.

- Аз съм Пазител, казала тя, 

истинското ми име ще го разбереш 
някой ден. Съществата на ужаса 
ме познават, защото самата аз 
бягах от тях дълги години, но само 
Думи, които да повториш, не мога 
да ти кажа. Когато разпознаеш 
думите от Нишката на Живота 
и им позволиш да се изпишат върху 
теб като книга, тогава ще имат 
Сила, дотогава те са само Празен 
Въздух и Ням Звук.
Този път, колкото повече слушаше, 
толкова повече се надигаше в него 
раздразнение и жената вече не му 
се струваше толкова нежна, колкото 
арогатна, защото знаеше нещо, което 
не искаше да му каже и упорито му 
говореше чрез гатанки. 
за какво му е да става пазител?
Считаха ги за луди, щеше пак да бъде 
беглец, какъвто беше досега. Кое му 
беше хубавото? - мислеше си ат-хем, 
и с още пресен спомен от вкуса на 
съня, позволи  раздразнението му да 
се разгори. Не искаше да става пазител 

Беше се 
озовал 
насред 

световния 
пазар за 

тела и 
души.
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Сега е най-доброто време за ремонт - разприказва се той. Всичко 
беше покрито с платове, за да не се замърси. Библиотекарят го 
прикани да разкаже нещо за себе си и му каза - Ти говори, а аз ще 
си боядисвам. Точно като кръчмарката, продължи съсредоточено 
да си върши работата. Това беше от една страна отпускащо, 
докато разказваше съня си, сякаш го разказваше на себе си, но 
на глас, толкова ненатрапливо бе присъствието на Библиотекаря. 
Къде ли беше библиотеката? ат-хем използва момента, когато 
Библиотекарят беше обърнат с гръб и почна да надига някои 
ъгълчета плат, с които беше закрита мебелировката. Книги не видя, 
но видя мраморна скулптура на човек, който беше нещо като писар, 
защото имаше навит лист хартия и дръжка от перо за писане. Беше 
изписан не само целият мраморен лист на статуята, беше изписан 
целият писар, от глава до пети, всички места от тялото му. имаше 
ситни думички в кладенчетата на очите му и между пръстите на 
ръцете и на краката му. Какво ли означаваше това? запита се и 
спусна бързо покривката, преди да го е видял Библиотекарят. - а 
къде е библиотеката? - ат-хем не се сдържа и попита в един от 
неудобните моменти мълчание. Библитекарят се извини, че не го е 
поканил да разгледа градината му, сякаш не чу въпроса за книгите. 
градината беше прекрасна наистина, имаше няколко човека, които 
би ги определил като градинари-работници. Странна работа, отново 
никъде не видя книги. измори се, стори му се, че Библиотекарят 
не прояви интереса, който очакваше и се приготви да си отпътува. 
На вратата обаче, Библиотекарят го погледна в очите и му каза: - 
ат-хем, не изпускай нишката, която държиш и заповядай отново, 
непременно и то скоро. 
ат-хем беше очаквал много повече от тази среща, но едно не 
можеше да отрече, че странно си беше отпочинал и напрежението, 
което го беше накарало импулсивно да напусне планетата си, 
сега го нямаше. Навръщане, в галерата му беше леко на душата, 
опита се за изтананика нещо, но всичко се въртеше около думата 
Рея. за първи път изпита приятно чувство от това, че акостира на 
собствената си планета, неговия дом, ако можеше така да се нарече, 
започваше да свързва това място с хубави преживявания. Размечта 
се да има градина, да направи тази планета такова хубаво място за 
живеене, каквото беше видял при Библиотекаря.

Заспа.
Сънят му продължи оттам докъдето беше свършил - беше покрит с 
воала на Рея и лежеше на земята. Не можеше да помръдне, сякаш 
нещо го бе сковало. погледна към небето през воала. Времето в 
съня беше на развиделяване. Някаква птица летеше над него, беше 
сокол, а звукът от писукането му звучеше като: и-и-ис, и-и-ис, и-и-
ис. Сякаш нещо искаше да му каже с този птичи възглас. Стори 

първата му среща с 
Библиотекаря не можеше да се 
опише. Дали беше на осемдесет, 
шестдесет или четиридесет 
години. Видя енергичен мъж, 
с живи движения, с младежки 
глас и момчешка усмивка, имаше 
нещо бащинско в държането му, 
сякаш имаше синове и синове 
от синовете си. Боядисваше 
предверието на библиотеката, 
поне така му каза. Не можа да 
му подаде ръка, защото беше 
със зацапани от боята ръце. 

планетите свършваха, но момчето 
настоя да продължат. Нямаше път 
напред, опасно беше, можеше да 
пропаднат в някоя дупка, на картата 
нямаше повече планети в този регион. 
момчето държеше да продължат още 
съвсем малко напред. Само след около 
2 минути, от тъмнината на галактиката 
сякаш изплува нещо като земя. ат-хем 
продължи внимателно и стигна до 
място, което приличаше на това, което 
беше закупил. Тревата имаше същия 
аромат. 
Странно, почувства се като у дома си.

даваше вид, че въобще го слуша и 
тъкмо беше започнал да си мисли, 
че сигурно от пазара за хора я бяха 
избрали без уста, тя извика едно малко 
момче - помощник от кухнята. 
момчето ще те заведе при Библиотекаря 
- каза му без да го погледне и се 
обърна сякаш не е произнасяла и 
дума. ат-хем стана, плати сметката и 
се забърза към галерата. Опита се да 
разговори момчето и да разбере нещо 
повече за този Библиотекар, момчето 
мълчеше и съсредоточено гледаше 
пътя. Стигнаха до едно трасе, където 

Градината 
беше 

прекрасна 
наистина. 
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зададе, беше напълно достатъчен.  и тъй като дъждът 
спря, той си взе довиждане с домакините и пое пътя към 
дома си. Една птица беше подушила Живот в него и се 
беше борила до кръв...
понякога чувстваше битието си като чаша, която някой 
е бутнал, и тя се е разляла, но на дъното са й останали 
няколко капки, които беше въпрос на време да пресъхнат.
Ето, че сега някой се бореше за него - жена и птица, 

росене, музиката затихна. изгря слънце, въздухът се 
избистри. птичките се окопитиха и се разчуруликаха. 
Отнякъде долетя сокол и кацна на прозорец. 
Библиотекарят погледна птицата и каза:
- хищна птица с много силна ловна страст към... 
Живота. Ловува Живот, бие се яростно за плячката си. 
Най-далекогледото пернато, вижда отвъд Смъртта, 
отвъд всяко временно изпитание... има птици, които ги 
влече Смъртта, но тази обича Живота... Ние й казваме 
Баг-х. 
Този отговор на въпроса, който ат-хем не можа да 

на неговата планета. можеше да я 
гледа с часове, летеше и издаваше 
звук, който звучеше като: „у-у-у-
ус, у-у-у-ус, у-у-у-ус”. здрачът на 
свечеряването пристигна с мантрата 
на щурците. Въздухът стана бистър и 
хладен, тишината усили свирукането 
на щурците. Те скрибуцаха равномерно 
сред тревите: „ус-ари, ус-ари, ус-ари…”
- ус-ари-Рея, ус-ари-Рея, ус-ари-
Рея - повтаряше си той и заспа. 
Събуди се с нетърпение да посети 
отново Библиотекарят. Този път го 
завари да свири на пиано. ат-хем 
не беше влизал в тази стая, светла, 
отремонтирана, прясно боядисана. 
имаше само един стол в нея, ат-хем 
пристъпи и седна тихо. Библиотекарят, 
чист и спретнат, свиреше отдадено. 
пръстите му се движеха като опитни 
танцьори по клавишите. Не вдигна 
глава към госта си, затворил очи, 
следеше мелодията. Навън като че 
ли щеше да вали. започна да гърми 
даже. Библиотекарят запя. След малко 
дойде един от градинарите и извади 
цигулка от калъф и засвири в нежен 
съпровод. пръски дъжд заудряха по 
стъклото. На ат-хем му се стори, че 
ръменето на дъжда се включи като 
ударен инструмент. Ре-Ра, Ре-Ра, Ре-Ра, 
Ре-Ра-Су, Ре-Ра-Су ...казваше дъждът. 
усили се, гръмотевици удариха земята 
и заглушиха пианото. музикантите не 
се смутиха, свиреха сякаш гърмовете и 
дъждът бяха третия музикант.
Валежът постепенно премина в леко 

цената. производителите всячески се 
опитваха да премахнат всичко, което би 
довело до какъвто и да е дискомфорт. – 
Роса! - толкова се зарадва, че се засмя 
с глас. - Сигурно има и кътчета на 
планетата, където вечер има светулки! 
за светулки беше само чел, бяха ги 
премахнали отдавна. постави си за цел 
да намери бялата птица от съня. имаше 
смътен спомен, че Рея му беше казала, 
че каквото преживее, ще го открие на 
планетата. 
Следващите няколко дена посвети 
именно на това пътешествие. Беше 
толкова съсродоточен, че си помисли, 
че ако някой го погледне от страни, 
би го сравнил с Библиотекаря или 
Кръчмарката. прекоси хълмове, чукари 
и я откри - малка китна горичка 
до реката, с невиждани дървета и 
птици. Тази планета сигурно ще бъде 
определена за дефектна от някой 
брокер. хората не обичаха непознати 
и непредсказуеми територии, когато 
си купуваха планета. имаше каталози, 
с номерирана флора и фауна, която би 
могъл да очакваш, нито повече, нито 
по-малко, ставаха големи скандали 
за най-малкото разминаване. ат-хем 
се почувства щастливец с това, което 
имаше. Доскоро не вярваше, че би 
могъл да намери Нишката на Живота, 
когато Библиотекарят му каза да държи 
тази Нишка му се струваше изречение 
на любезност, отколкото на реалност.
Не можеше да откъсне очи от бялата 
птица, толкова красиво създание, тук 

му се, че успява да види дори очите 
на сокола, който го гледаше с очите 
на Рея. Докато наблюдаваше полета 
на сокола, се чу друг звук от криле, 
от друга птица, но тя издаде зловещ 
пронизителен писък и стремително се 
хвърли в бой със сокола. Беше лешояд. 
Какъв странен сън, помисли си той, лежи 
скован на земята, скрит под женски 
воал, а над главата му се разразява 
птичи бой, хвърчат перушини. Соколът 
беше много по-дребен, но не по-малко 
настървен. Наблюдаваше и не знаеше, 
нито как ще завърши боят, нито какво 
би могъл да направи с вкамененото си 
тяло. В миг осъзна, че боят ще завърши, 
както избере самият той и реши да 
тества откритието си. Наистина, която 
птица избереше да има превес, тя 
ставаше по-силна. ядоса се, защо пък 
от него трябваше да зависи изхода, 
не можеше ли просто да наблюдава? 
искаше просто да Наблюдава, да 
наблюдава и никой да не го кара да 
решава... Боят продължи дълго, птиците 
се изтощиха много, капеше кръв от 
всяка, тогава той даде воля на избора 
си - това, което избра от пръв поглед. 
Лешоядът с крясък напусна бойното 
поле, а соколът полетя като камък, към 
него, лежащият. малко преди да падне, 
се завъртя и стана на много красива 
бяла птица, с две пера, които излизаха 
от гърдите й. Не беше виждал подобна. 
птицата се спусна над него и с човка 
повдигна воала, сякаш Рея се наведе 
над него, така че усети дъха й,  и му 
каза с нежен глас: 

- Събуди се...
и ат-хем се събуди наистина. изправи 
се полека, земята беше мокра от 
росата. - Какво прекрасно чувство 
- помисли си - има даже и роса. за 
една изкуствена планета, това би било 
недостатък и определено би смъкнало 

Ето, че 
сега някой 

се бореше 
за него - 
жена и 
птица, 

птица и 
жена.
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сияние, сред което се намираше. Тогава 
измежду танцуващите съзря Рея, или 
много му заприлича на нея или беше 
тя, не, почти беше сигурен, че беше 
тя. – Рея! - извика я по измисленото от 
него име и вътрешно се засмя, защото 
знаеше, че няма как тя да откликне на 
неговия вик. Рея взе пясък, който беше 
и брашно, и от брашното замеси хляб. 
Никоя от танцуващите жени сякаш 
не го забелязваше, но той чу думите, 
които изричаха и започна да повтаря 
след тях:
-Тей, Тей-Ж-фот, Тей, Тей-Нун, Тей, Тей-
Ж-фот, Тей, Тей-Нун. Докато пееха, 
ръцете им месеха въздуха. Всяка една 
месеше невидим хляб и наричаше...
Не можеше да откъсне очи от девойката, 
за която беше решил, че e Рея. Нямаше 
представа колко продължи танца, но 
слънцето престана да грее жестоко и 
започна да се захлажда, силуетите на 
жените се стопиха и дюните отново 
си станаха дюни. На мястото където 
танцуваше Рея, като че ли бе останало 
някакво тъмно петно, изправи се за да 
отиде и провери какво е.
удивен откри, че беше някаква дупка с 
вода, естествен кладенец. Слънцето се 
скри зад хоризонта, а той загреба вода 
и започна да плиска лицето си. ат-хем 
се зарадва на водата като малко дете. 
Разхлади се и погледна към небето, то 
започваше да се пълни с блещукащи 
светлинки. Определено, това бяха най-
големите звезди, които беше виждал 
през живота си. След малко изплува и 
кръгла, пълна луна, която го гледаше, 
като огромно око, което нямаше да се 
затвори през цялата нощ. На ат-хем 
му се стори, че небето не искаше да 
откъсне очи от него, а и той не можеше 
да откъсне очи от небето. 
Нощта се разстели светла сред белите 
дюни. погледна отражението си във 
водата, лек ветрец я раздвижи, когато 
повърхността й се успокои, забеляза 

птица и жена. Жена, която не беше като 
другите, защото отлетя като птица. 
На неговата планета не беше валяло, 
беше задушно, нямаше дори вятър. 
заспа отново почти призори, този път 
заради сухия въздух.
заспа.
а в съня си се “събуди” от земетресение, 
огледа се и видя, че се намира в 
пустиня или в сито с брашно и някой 
пресяваше брашното, за да омеси хляб 
от това брашно. Ситото се тресеше 
и земята се тресеше, когато земята 
утихна, се оказа в сърцето на пясъчна 
пустош, заобиколен от бледожълти 
пясъчни дюни. изправи се и тръгна 
напосоки, знаеше че е сън, но жегата 
беше истинска и се засилваше, и му 
ставаше все по-трудно да върви из 
пясъците. Нямаше вода. Контурите на 
дюните, започнаха да се премрежват 
пред очите му. Сякаш ту се издигаха, 
ту се спускаха, дали това отново 
не беше земетресение, но този път 
липсваше грохота идващ от земята. 
Линията на хоризонта също започна да 
се мести с плавни движения, въздухът 
трептеше и нищо не стоеше спокойно 
на мястото си. загледа се в дюните, 
които променяха очертанията си. 
Те постепенно придобиха човешки 
силуети, или по-скоро женски. ат-хем 
се чудеше, на него ли му се вие свят 
или земята под краката му се вие... 
След поредното разместване на 
пясъчните ивици, дюните приеха 
формата на девойки с пясъчно бели 
дрехи, който танцуваха около него. 
Танцуваха не беше точната дума, 
извършваха изящни движения, 
изричаха или пееха на непознат 
език. Слънцето блестеше с ярка бяла 
светлина, пясъците блестяха, белите 
дрехи на жените също, струваше му 
се, ту че стъпва върху пясък, ту върху 
пресято брашно, присви очи, защото 
не можеше да издържи на пустинното 

бляскави черти по лицето и ръцете си. зачуди се, 
не бяха звезди, изглеждаха като черти и резки, подредени в 
редове, с разстояния между тях. погледна ръцете си, разгледа 
тялото си, извън отражението на водата не виждаше подобни 
знаци по себе си, единствено във водата съществуваха. що 
за чудо беше това? Сети се за мраморната скулптура в 
коридора на къщата на Библиотекаря. Тогава му се видя 
като художествена приумица, но сега си мислеше, че може 
би е правена от Скулптор-пазител, който се е огледал в 
естествен пустинен кладенец. Наведе се по-близо над 
отражението си, искаше да разчете какво пише, резките 
сякаш се раздвижиха и се оформиха като фигури пред 
очите му. Светеха с някаква странна светлина, 
която не беше ясно откъде идва. Опита се 
да разбере какво пише, да види нещо 
познато и видя. 
Сцена с бой между сокол и 
лешояд, двете птици - ранени, 
капки кръв падат на земята, а 
един човек в поза на мъртвец лежи 
между тях. започна да разпознава и други 
пиктограми, в един параграф зачести присъствието 
на малка женска фигура, определено срещата с Рея 
не беше точка, а многоточие. започна да търси 
тази част от живота си, в която мислите 
му се въплъщаваха в чудовища. Къде 
ли го пише, видя някакви редове с 
драсканици, да точно това беше, 
страховете му приличаха на някакви 
хаотични порязвания, или направо рани, 
видя и себе си, малка мъжка фигурка, 
подгонена от драскотините. проследи 
историята, защото “словореда” се 
обърна, мъжката фигура вече сякаш 
гонеше хаотичните завъртулки, след 
появата на думата Рея. След появата 
на Рея, подредбата на историята 
наистина се преобърна. 
загледа се във водата, луната 
спокойно се отразяваше, прииска 
му се да се потопи във водата и 
да измие мислите си, страховете 
си, прииска му се нов живот. 
Без да мисли много се гмурна, 
кладенецът под повърхността беше широк 
или по-точно, не беше кладенец, очакваше, че 
ще е тъмно, а под водата беше лазурно синьо. 
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се чуваха удари от чук, рязане на 
трион, явно ремонтът продължаваше с 
пълна сила. Този път се размина с доста 
работници из къщата. Бяха отворени 
повечето стаи, докато търсеше 
Библиотекаря, се постара да разгледа. 
Видя майстор-дърворезбар. застана 
тихо до него и започна да наблюдава 
какво изработва, беше дърворезба 
за нощна лампа. Красиви извивки от 
дървета, птици, плодове, цветя. Тази 
част от денонощието определено не 
беше красива в неговия живот, но май 
и дните не бяха. ат-хем си даде сметка, 
че избягва да се замисля, чувстваше 
се като състезател по бягане на дълги 
разстояния, който гледа само пред 
себе си, за да има сили да издържи.  
Човек, който има какво да разкаже за 
живота около себе си, определено не 
е беглец, помисли си ат-хем. излезе в 
градината, под един орех имаше жена, 
която тъчеше на стан.
 - Какво тъчеш? - попита я ат-хем.
- Кърпата, която тъка, се казва Тей-
ойк-а, в нея увиваме хляба на морните 
пътници в пустинята. Те обикновено 
виждат в нея само парче плат, но аз 
втъкавам думи, за да може всичко, 
което срещнат по пътя си, да се 
превръща в храна. Всяка болка, 
рана, трудност, изкачване, слизане, 
препъване, връщане назад, всичко да 
бъде хляб. 
Отмина жената и видя малка 
работилница. Надникна в нея, оказа се 
ковачница. Библиотекарят неочаквано 
беше там и ковеше с тежък чук парче 
желязо. С мръсна тъмносиня престилка 
и почернели ръце, майстореше нещо.  
Вдигна глава зарадван и обясни, че 
прави метална врата за градина.  
предложи му тази врата да му я даде 
като подарък. ат-хем се засмя и каза, 
че няма градина, за какво му е врата. 
 - ще имаш - каза му уверено 
Библиотекарят - тази врата е за теб, 
очаквах те. за да имаш градина, първо, 

излезе и се огледа. мястото откъдето 
изплува беше различно, като че ли 
беше същото, но беше различно. На 
земята видя оставен хляб, увит във 
везана кърпа. Разгъна парчето плат - 
беше хляб, отчупи и яде.  
яде и се събуди от цвърчене на птички.
На най-близкото дърво, гнездо с малки 
птичета гладно пищяха, с отворени 
човки изпънали главичките, очакваха 
майка им да ги нахрани. 
Дали Библиотекарят беше приключил 
с ремонта? май, че беше време да го 
посети.
Качи се на галерата и се потопи в 
космическата нощ. Нямаше търпение 
да стигне и затова увеличи скоростта, 
но попадна в задръстване, няколко 
пътнически галери се бяха сблъскали, 
колкото и да се опитваше да си 
проправи път, беше просто невъзможно. 
Трябваше да чака. Катастрофиралите 
галери бяха стари и при удара, се бяха 
раздробили на парчета. имаше ранени. 
Свистяха галери-линейки. Трябваше да 
чака да разчистят пътя. Колко ли щеше 
да продължи чакането? Няколко дни 
пътят ще бъде непроходим. Няколко 
дни!!!.. по-добре да се връща и след 
няколко дена пак да опита. за тези 
няколко дни можеше да се случат 
много, съдбоносни неща. Чудеше се 
какво да прави. Реши да не се връща. 
щеше да спи в галерата. Колкото по-
невъзможна е срещата с Библиотекаря, 
толкова по решаваща му се виждаше. 
а може би това препятствие беше 
знак да не ходи на тази среща?...  
Никакво връщане, щеше да чака тук, 
докато отворят пътя. В действителност 
забавянето беше по-кратко, отколкото 
очакваше, повечето галери обърнаха, 
като се разбра, че разчистването ще 
продължи с дни, трасето се освободи 
и той успя лесно да премине и да 
продължи. 
пристигна в късния следобед. Отдалече 
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зазорява. 
Събуди се на разсъмване. Вратата спокойно 
стоеше подпряна на дървото. искаше час по-
скоро да отиде при Библиотекаря, какво ли щеше 
да си каже, когато се появи в този ранен час. Сега 
беше наясно, искаше да учи занаят, смяташе да 
помоли Библиотекаря да го вземе при него да 
чиракува за градинар. Нетърпеливо се насочи 
към галерата. пристигна бързо, в ранните часове 
нямаше движение, придвижването ставаше 
безпроблемно. Едва след като почука на вратата 
на Библиотекаря, си помисли, че е много 

невъзпитано в този ранен час да го безпокои. 
Библиотекарят отвори и видимо се зарадва да 
го види на прага му. изглеждаше като човек 
отдавна станал от сън. прегърна го приятелски и 
го покани да влезе. 
-  идваш тъкмо за закуска  - каза му той - мария 
е приготвила много вкусни неща, заповядай на 
масата. 
подкани го да седне, а после извика:
-  мария, мария, имаме гости.                                   

На вратата се появи “Рея” и се усмихна.

Вълните постепенно ставаха бурни и 
заплашителни, отваряха се в широка 
паст и загребваха големи части пръст 
и пясък. земята около него се стесни, 
а прилива ставаше все по- гръмовен. 
приличаше на огромни ръце, които 
се протягаха към него. парчето твърд 
под краката му се сви, дотолкова, 
че можеше да направи три крачки в 
радиус. Остана на нещо като остров, 
той и металната врата до него, подпряна 
на дървото. Времето като че се върна 
назад, видя старите си познайници-
страховете, изпълзя ужаса и чувството 
за безнадеждност, но сега бяха с 
лицата на разгневени, мощни, морски 
вълни. усещат, че съм се изплъзнал 
помисли си той. Вратата до него започна 
странно да трака, сякаш някой искаше 
да я открехне. Дръжката се спускаше 
надолу, някой несъмнено искаше да 
я отвори. метална дантела от ковано 
желязо, така изглеждаше вратата, 
беше по-скоро като произведение на 
изкуството, отколкото като спънка за 
крадци или бариера срещу каквито и да 
било угрози. Дали нямаше да се огъне 
пред гневната заплаха на чудовищата. 
Опита да се върне в мислите си към 
всичко приятно, което беше преживял. 
Тогава за негова изненада се появи 
отнякъде Библиотекарят с изцапаните 
си от ремонта дрехи. С едната си 
ръка държеше четката за боядисване, 
а с другата се протегна и откъсна 
клонка от дървото. Сложи клончето 
в ключалката и го завъртя като ключ. 
после се обърна и подаде клонката на 
ат-хем и му каза:
- Нека това да е първото плодно 
дръвче в твоята градина. Когато узреят 
плодовете, ще ме викнеш да берем - 
каза това и изчезна някъде. Сигурно е 
отишъл да довърши ремонта, помисли 
си ат-хем. 
морето започна да утихва и да се 
отдръпва, в съня му започна да се 

ти трябва врата за градината. 
Твърдението звучеше абсурдно, но ат-
хем реши да не противоречи, а да вземе 
вратата. Докато говориха се разнесе 
аромат на прясно изпечен хляб. завиха 
му домашен хляб, помогнаха му да качи 
вратата и го изпратиха. На връщане в 
галерата ухаеше на хляба.  
Когато пристигна на неговата планета, 
ат-хем подпря вратата на едно дърво 
и започна да разглежда земята, със 
сигурност имаше места, където беше 
подходяща за обработване, но никога 
не се беше занимавал с това и нищо 
не отбираше. а може би трябваше да 
започне да чиракува някъде? започна 
да разглежда тревите и дърветата. В 
годините, които бе прекарал в бягство, 
искаше толкова малко, само глътка 
спокойствие и малко късче живот. Не 
бе помислял за повече от това, не бе 
мислил да култивира планетата. 
гледаше на нея като на ъгъл, в който да 
се скрие. 
Тъмен ъгъл в самия край на Вселената. 
Но неочаквано изгря слънце в неговото 
кьоше и установи, че започва да му 
харесва. Някога искаше единствено да 
оцелее. Чрез очите на Библиотекаря, 
ат-хем видя нищожното парче свят, 
което бе купил, като просторно място, 
криещо безброй възможности. В 
действителност, планетата въобще 
не беше малка, единствено ат-хем 
мислеше за нея като такава.
Размечта се, обикновено мечтите му 
стигаха до утрешния ден, сега отидоха 
по-далече. До денят след утре, а после 
и до следващото утре, и до следващото 
утре...
изви се вечерен лек, прохладен ветрец 
и зазвуча между дърветата като: „E-уа-
йооот, E-уа-йооот, E-уа-йооот...”
Сънят го потопи неусетно, чу се шум 
от вълни, но продължи да спи, в съня 
му прииждаше море на водни талази 
и се стремеше да погълне сушата. 
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РЕЧНиК На пазиТЕЛиТЕ:

Рея - Чистият Дух на Сътворението, който е също и Духът на Любовта. 

Аморе Мио/Амо Ре Мио/Амо Рея – означава едновременно - Любов моя и Ела, 
Чисти и Свети Душе на Сътворението.

Мария, Ма-Рея – мястото на Чистия Дух на Сътворението.

Тей Ж-Фот– Дай Живот 

Тей Нун – Дай Вода

Те-Ойк-а –Дай хляб

Е-Уа-Йот – Единният Творец и Баща на всичко

за всички останали читателят трябва да се досети или ще разбере значението им, когато сам стане 
пазител.

В следващия брой:

•	 ДуШаТа (СЪзНаНиЕТО) На аКТиВНия (2-ра степен от 
развитието на душата)

•	 ТРаКийСКияТ амуЛЕТ ОТ ТаРТаРия (РумЪНия) - 
Взаимоотношения свисше

•	 ТВОРЧЕСКиТЕ ЕЛЕмЕНТи В ЧОВЕКа - Преоткритата древна 
мъдрост

Всички материали в броя са взети от световната духовна съкровищница.
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