Прозрения
Свръхфеноменът Слава Севрюкова
Христо Нанев
ВЛАДЕТЕЛКА НА ДУХОВНОСТТА
Бог е безмълвен. Дава знаци. Чрез феномените.
Пътят, по който Слава Севрюкова постига открития, е неразбираем, неприет. По-важно е те да
отговарят на истината.
Това несъмнено е така. През уникалния поглед на богобелязаната светът вече не е същият.
Новоизгряваща, психотрониката е лишена от признание. Образите на Слава изглеждат реалистични, но реализмът й се възприема магически. Как да се обоснове научно, като е трудно възпроизводим? Затова ли "титулуваните капацитети" го отхвърлят като непонятен?
Засега. Но Човечеството се развива...
Вълшебното огледало на свръхсетивността. Благодарение "психотропното си око", пророчицата се пренася от своя скромен дом в далечни епохи и пространства. Съзира хора и събития на
огромни разстояния. Докосва се до Всемирната душа. С пръст е на "спусъка на Светлината". Тя
самата - светлинно същество.
Миражи ли следва? - Реалии. Практиката го потвърждава.
Душата на Слава Севрюкова - свят, събран в капка с цветовете на дъгата. Прозренията й са от
"безпристрастните записки на Висшия разум".
Поразени от безграничната й сърдечност, докосналите се до загадъчната жена се изумяват.
Развълнувани тръпнат. Отпили виното на Мъдростта, са възвисени. Като след досег с неземно
същество.
Предсказания, озарени от мълнии.
Лястовица, предвещаваща изгрева на Новата епоха - това е Слава. Говори за нея с възторг,
подготвяйки нелекия й триумф. "Невъзможното" преминава в живота през кристалния мост на една
уникална дарба.
Интересът към Ванга и Слава е изключителен. Популярната ясновидка от Петрич обаче е на
щат в тамошната община. Решава предимно здравословни, битови и психологически проблеми на
търсещите я. По изключение наднича в глобалната неизвестност.
Софийската прорицателка е по-необременена с приема. Рядко развързва възлите в съдбините
на съвременника. Това й дава възможност дълбинно да навлиза в обществения, националния, планетарния и вселенския (думата е точна) живот. Прониква в микро и макрокосмоса. Дълбае непроучените корени на еволюцията. Изследвайки минало и настояще, визира Бъдещето на нашата, според
някои, "все по-обречена цивилизация".
Споделя: "Ванга съзира проблемите на душите, аз и на епохата."
Слава и Ванга - неприкосновени велики мъртъвци. Но техните дела и послания са живи.
Провокират будност и размисъл.
Пророчицата от "Овча купел" е силно вярваща. В защита на беззащитните, насочва към Бога.
Пробужда забравената Доброта. Срещите с нея са отскоци към Светлината. Житейските страдания
се стапят в следа от птичи полет.
Невероятно духовно наследство. На явление, за което трябва минута да се помълчи. По-дълго и
с респект, когато вече е в Отвъдността.
От кое ли измерение се взира леля Слава над тази книга? Със загадъчна усмивка ли се оглежда
в нея? Дали някога е предвидила и това?
Харизматичната психотроничка събираше в мигновение хилядолетията. Разчистени от
наносите, блесваха. Поразително автентични. Проникваше в слоевете на Миналото не като археолог
- по материални следи, а психотропно - по енергийни отпечатъци. Убедена бе: "С променено
отношение към Миналото, Човечеството ще конструира по-добро Бъдеще".
Нека се впуснем с владетелката на духовно зрение из потъналите в многовековен прах следи на
историята. Да разгърнем пожълтелите от времето страници на Светото писание. И ги осветим.
С безпристрастния взор.
На една богобелязана.
СТРАНИЦИ ОТ АВТЕНТИЧНАТА БИБЛИЯ
Човечеството покори Северния и Южния полюс, изкачи Еверест, стъпи на Луната, а още не е достигнало
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до съкровеността на Библията. Неразгадана, бди над нас- респектираща, безмълвна, енигматич-на като
небесен свод.
Тя, цялата или на части, се чете на близо 2 200 езика. Посланията й са вгнездени в духовния ни
манталитет.
Как да се разкрие закодираното там? Сложна задача. С нея се нагърбва българката Слава
Севрюкова. Един феномен заработва с друг. Преодолявайки огромни трудности, пророчицата извлича от
Свещеното творение на мъдростта нектара на познанието.
"Всяко слово в "Книгата на книгите" е бисер - споделя. - С мъдрост трябва да се вниква в него.
Истините, които разкрих извън символа, подготвихме с моя сътрудник доцент Иво Лозенски в
обемист труд. В него обяснявам реални случки и събития, разчиствайки наслоения прах на годините.
Колко безсънни нощи... Иво чете, аз гледам и тълкувам. Той чете, аз... И ми се "даде" неподправена
да я видя ."
Повече от четири години екстраординерният тандем разшифрова Сборника на божествената и
човешка мъдрост. И възкресява автентичния епос на древните народи.
Слава извършва скок в съкровените тайни на Познанието.
Стройна система на работа. По думите й два пъти седмично с доцента (и най-близките й съмишленици) се трудят над библейското разкодиране. Преди това дълго са постили. Информацията "се иска"
от Висшата сила задължително след молитва. "Получава се" чрез някое от седемте висши същества
(израснали духове, които отдавна вече не се прераждат).
"Вие четете, аз виждам - разкрива творческия си подход богонадарената. - Събитията се развиват реално пред мене."
Има качества свободно да прониква във времето и пространството. Една от малцината високо
посветени. С неподражаеми прорицателски способности. Силно вярваща, с висок морал и дух. С
изчистен живот - сълза на дете.
Психотроничните и умения са доказани. У нас и в чужбина. Но нима са само нейно завоевание? Не
са ли брънка от изгубена в хилядолетията медитативна технология за общуване?...
Поредна загадка. И тя чака решение.
Слава свободно шества в трудно проходими територии на историята. Наднича в митовете - едни от
най-трайните завоевания на човешката цивилизация. Руши вкостенялата им неприкосновеност. Прави ни
съпричастни с изпитания, съдби и истории на народи, изваждайки ги от тъмните дипли на античността.
Разграничава истини от легенди. Дава плът на безплътните скелети. И те оживяват.
С лекота общува с живи и мъртви: "Хората, описани в Библията, не са измислица. Христос дойде на
Земята не да изкупи греховете ни, а да покаже как сами да се избавим от порока и световното зло.
Бъдете добри! Човек може това, намери ли сили да каже: "Аз искам!" И да го отстои."
"Леля Слава успя да съзре Светото писание във вид на сцени" - споделя доцент Лозенски.
"Библията е история на евреите, но тя е и хроника на Миналото. Символизира еволюцията на
човешката душа"- категорична е живата връзка между видимо и невидимо.
Символите в Сборника на мъдростта, според нея, са като послания в бутилка. Убедена е - дешифрирането им разкрива реални исторически събития: "Само така Човечеството ще надмогне
вавилонските си рушителни инстинкти. Ще постигне духовна висота в космически мащаби."
Неуморната труженица извлича информация от нивата на познание на Висшата реалност.
Нашият свят е производен на нея. Прониква и в скритата реалност на Миналото. Системно
прочиства Стария и Новия завет от патината на митовете.
За да блесне истината. Неподправена.
*
*
*
Нека поемем с жрицата на Светлината из слабо проучения свят на Духовността. Назад, в
зорите на цивилизацията, към древните култури. Слава е пътешествие - от паметта на епохите до
хоризонтите на света.
Първата спирка в невероятното пътуване ще освети неизвестни епизоди от съдбините на еврейския народ. Ще се разкрият "чудеса", тайнствено потулвани в хилядолетията. Други главоломно ще
се срутят, захвърлени на сметището на историята. През безкомпромисния психотронен взор
общоприети твърдения ще се окажат субективни крайни тълкувания или хиперболизирани оценки на
изживени събития.
В срещата с действителността измислиците ще отстъпят.
Кои са по-късните добавки, волни или неволни украси във Великата книга на живота?
Истината. Колко метаморфози е претърпяла? Защо се стига до тях?
Неведнъж натоварваме леля Слава с нелеки питания. С ясно съзнание - в изменчивостта на
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света няма нищо по-дълготрайно от въпросите.
БЯГСТВОТО НА ЕВРЕИТЕ ОТ ЕГИПЕТ, ИСТИНАТА ЗА ПОТОПА, ХРИСТОС,
"ОГНЕНИЯТ ПОТОП", БЛУДНИЯТ СИН, СТРАШНИЯТ СЪД
"Светата Библия - съвкупност от събития, втъкани в символи"-така я съзира Слава. И едва
чуто добавя: "На мене ми се даде ключа за нейното тълкуване."
Да я разгърнем с пророчицата и поемем по следите на съкровени тайни.
Сред най-впечатляващите е изнурителният поход на евреите, спасяващи се от египетско
робство. Предвождани от Мойсей, в търсене на бленуваната Обетована земя.
- ...Видях ги - откъснаха се от Египет и проточиха по смутните пътища на пустинята, гонени от
черна прокоба. Дълга-предълга върволица мъже, жени, деца, старци... Съпроводени от стада домашни животни.
Уплашени, потънали в прах, бързаха като обезумели. Ужасно бързаха.
Движеха се пеш. Уморени, измъчени, боязливо се озъртаха.
Следваха неотстъпно водачите с надежда да оцелеят. Напред, към спасението. От прашните
контури на мъглявото настояще към неоткроилия се хоризонт. С души и сетива, разкъсани от болка.
Но и със стаена радост - далеч от омразната египетска земя и спомена за робството.
Видях и Мойсей. Крачеше сред първите в нажежената до бяло пустинна тишина. Снажен, с посребрени коси.
Край него - свита прегърбени старци. Слаби, с проскубани бради. Някои от тях - кожа и кости.
Пристъпяха уж учестено, а всъщност се влачеха. Сенки на хора. Други, изнемощели от болести и
умора, мъкнеха ги на носилки. Сред тях бяха най-мъдрите посветени люде на племето.
Спираха ли нощем да отдъхнат, отделяха се настрани. Зорко се взираха в небесния свод.
Продължително наблюдаваха Луната. А Мойсей горещо се молеше на Всевишния да го подкрепи, да
изпълни мисията си.
Остро отразена в зениците им, месечината все повече наедряваше, почервеняваше, закръгляше
се.
Стареите изваждаха таблици, странни метални и дървени уреди. Нагласяха ги по нея.
Съсредоточено замерваха. Тихо и усилно нещо изчисляваха. Съветваха се напрегнато помежду си. А
погледът им бе вперен все нагоре - в студеното небесно светило.
Какво ли се открояваше през неговото кръгло зловещо око - живота или смъртта?...
Съзрях и звездния свод през техния взор - изчистен, болезнено ярък.
Отпред бяха най-опитните измежду знаещите уважавани водачи на еврейското племе.
Неотдъхнали, поемаха отново. Напред, все напред през пустинята.

***

...Дълго-дълго вървяха еврейските чеда в океана от пясъци, когато пред племето им се възправи
блестяща необятна водна шир.
Упорстваха ли да живеят, трябваше да я прехвърлят.
Но как?
Оцеляването им бе невъзможно. Засега.
Изпречила се бе друга, още по-непреодолима пустиня - водата.
Престарелите мъдреци все по-напрегнато се озъртаха. Търсеха брод.
И ето: съзряха спасителен лъч - губещ се в хоризонта дълъг тесен провлак.

***

...С утрото бе настъпил отливът.
А те чакаха. Какво? Никой нищо не обясняваше.
Времето течеше.
Провлакът все повече се открояваше.
Напрегнато, вглъбено се взираха в пламналия небосвод и отново, още по-съсредоточени, продължаваха замервания.
Мъдреците на еврейския народ не преставаха зорко да следят хода на вече изгарящия уморените им
сълзящи очи слънчев диск. Не спираха тихо да се съветват помежду си.
Тайнствените изчисления продължаваха.
Денят напредваше.
Свещена тишина.
Но ето - Мойсей и стареите се спогледаха. Поклатиха глави. Решиха единодушно.
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Пророкът издигна тояга-жезъл. Посочи плитчината. Твърдо нареди: "Време е. Напред!"
Народът, подгонен от вихъра на надеждата, шумно пое по очертаната мочурлива ивица. Изля се
и проточи в дълга змия - безкрайна върволица към далечната отсрещна страна.
Запъплиха през отворилата се тинеста пролука мъже, жени, деца, старци... Газеха из оттеклата
се вода уж забързани, а предпазливи. С огромни усилия. Бавно, мъчително бавно. Едни-до колене,
други - до кръста, трети - до шия в заблатените води.
И видях аз - някои от тях затънаха. И оставиха кости там, в коварните плитчини.
И тъй като другите ужасно бързаха, а малцина умееха да плуват, все по-рядко обръщаха взор
назад. Напредваха към далечния бряг, водени от неустоимо упование - да оцелеят. Да се измъкнат не
само от омразното египетско робство, а и от спомена за него...
И така - с часове.
Никой вече не смееше да погледне погиналите, чиито трупове, посинели, обезобразени, плуваха
встрани. Нито дори да помисли за връщане.
Зад тях надвисваше тъмната сянка на смъртта. Чувстваха ледения й полъх.
...Зловеща рушителна сила прииждаше от необозримия хоризонт. Въоръжени до зъби, със
залеза на небесното светило от тъмната далечина зад гърба им с глух тътен и опусто шителна мо щ
връхлитаха по-бързи от вятъра колесниците на настъпващите настървени отмъстителни египтяни. С
кипнала лава в кръвта прииждаха, жадни за смърт.
Лавина. Непреодолим кошмар. С дива ненаситност изтребваха изостаналите, премятащи се като
риби под ударите на безжалостните им копия.
Кръгът на живота на еврейското племе все повече се затваряше. Зад тях - косата на смъртта.
Край тях - коварните прегръдки на водата. Пред тях - тънка ивица спасение.
Как да достигнат свободата?
Безпощадната буря на чувствата и неумолимият стремеж да оцелеят още повече ускоряваше
хода на изнемощелия народ.
Най-много жертви при бягството дадоха болните, децата и старците.
Отговорността за това носеха Мойсей и съвета престарели мъдреци.

***

В ония повратни мигове еврейските водачи с перфектна точност бяха изчислили часа на
прехода.
И когато по свечеряване задалите се в унищожителен щурм египетски воини с грозни викове и
закани вече ги догонваха и, злорадо предвкусвайки края им, необуздано се нахвърляха да ги удавят в
кръв... морето внезапно почна да расте.
Водата се надигна. Забушува. Устремно се понесе.
Настъпило бе пълнолуние.
Кръглото око на Луната освети изненадата на тревожно тръпнещата еврейска рат.
Приливни вълни се надвесиха.
Връхлетяха безжалостни. Стръвни, като зло-кобната армия-преследвач.
С громол пометоха египтяните.
Тънката ивица суша мигновено се изгуби. Брегът се стопи.
Немалко и от евреите оставиха тела под кипналите придошли талази. Но повечето вече успешно бяха
достигнали отсрещния бряг. И там намериха спасение.
Изчисленията на мъдреците бяха толкова прецизните хаосът на водната стихия застигна и потопи найвече египетската войска. След непремерената й смелост дойде погромът. И превърна убийците в жертви.
Така се избави израиловото племе.

***

- ...Чуйте добре: това, което ви казвам, е истина. Истина е. Виждам го като на длан – въздиша Слава,
запленена от разстилащата се пред взора й изумителна гледка.
Очите й горят.
Светът на миналото оживява в невероятно изострените сетива. Наблюдава го в ужасяващо величавата
му тържественост.
- Колкото до писаното в Библията как Мойсей властно издигнал жезъл - продължава пророчицата, как замахнал и разцепил морето, как водата се оттеглила в две отвесни стени, а израилтяните преминали
по тънката ивица суша, това е по-късна добавка, превърнала необикновената история в още повпечатляваща. Красив поетичен символ. Затова се запомня.
Целта е била да се изтъкне мощта на еврейския Бог. Да се подсили и заздрави вярата в него.
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В ония сурови времена първенците на духа са ползвали научни знания, за да налагат чрез тях
"волята на Бога". По-късно случилото се превръща във вдъхновяваща легенда. В религията битуват
немалко очарователни митове. Те преувеличават и украсяват фактите в зависимост от интереса, който
защитават.
Да, Бог съществува. И поддържа знаещите владеещите Науката. Защото и Тя е от Него.
Животът е благосклонен към проникновеността на дръзките и свободолюбивите.
Достойни лидери са били еврейските водачи в ония времена на върховни изпитания. Инак племето
им не би оцеляло в жестоката кръвожадна епоха. Освен това те са знаели: в изпитните на епохите няма
нищо по-трайно от легендите.
- Трагедията с египетската войска не е "предопределена свише", както по-късно ни представят в
Светото писание - въздиша хиперсензорната жена. - Тя е добре подготвен, дълго обмислян, блестящо
реализиран стратегически сценарий. Смазващ защитен ход. Извършен, запомнете, не от Бога, а в Божието
име. Плод на високо интелектуално и научно познание.
Колкото до записаното за тези събития в Библията, това са поетични похвати, макар в тях да има,
както се разбра, и зрънце истина... - Завършва трогателни послания прорицателката.
Слава носи вяра, вярата на знаещите. Не се вписва в стадното мислене. Срива вкоренени от
хилядолетия митологии. Без да създава нови.
Възкресявайки автентичността на епохата, броди из потъмнели от времето библейски пътища.
Не се интересува толкова от трагизма на събитията, колкото от достоверността на
фактите. Този за приливната вълна, спасила евреите от ожесточените им преследвачи, тя
разкрива за първи път. В динамични колоритни картини, трептящи от живот.
- Такава е автентичната история за бягството на евреите от египетско робство – обяснява
вечните истини библейски. - Нищо свръхестествено не съзирам в развихрилите се главоломни
изненади, впечатлили дотолкова, че завинаги са запечатани в чудна епосно-поетична форма в
Светото писание - категорична е жената, виждаща отвъд хоризонта на епохите.
Толкова реалистична в проникновенията, как Слава Севрюкова да не буди подозрение?

***

Секващи дъха описания, възстановени по пътя на психотрониката. Очарованието сякаш е сюрреалистично.
Пророчицата контактува с Енергията, движеща света. Пред нея времето се стапя. Сякаш
никога не е съществувало.
Доказва - не трябва лекомислено да се пренебрегват легендите на древността, макар в тях да
има зрънца истина. Те след години може да се окажат много по-значими и насочващи към правотата,
отколкото някои подвеждащи съвременни исторически изводи.
Защо така е устроено човешкото съзнание - най-дълбоки корени да пускат в него
митологизираните изживявания? Не е ли видението на Слава по-достоверно и психологически
завладяващо от наложилите се в иносказателна форма приказни истории в популярния библейски
вариант?
"Полузнанието е деспот, управляващ Човечеството" - предупреждава Достоевски.
"Духовната еволюция в древни времена - твърди феноменът със свръхпространствено мисленесе е извършвала в извънредно сурови условия. Част от събитията в Библията са представяни за
чудеса, за да бъдат възприети и разбрани и от най-необразованите люде в ранните зори на
цивилизацията.
Съвременният етап на развитие е съвършено различен - уточнява Слава. - Хората са
много по-близо до Духовността. Не се нуждаят от чудеса, за да повярват на фактите.
Човечеството дорасна то самото да твори чудеса..."
Под непознат ъгъл е показан Мойсей. Като възпитаник на великата египетска магическа
школа, сред малцината високо посветени е. Виртуозно владее тайнствени сили. Без тях хората в
ония суеверни времена не биха му вярвали и го следвали. Но то й ко нтактува и с Висшата сила.
Благодарение на тази дарба, чрез него ще ни се предоставят Десетте божи заповеди.
Пророчицата съзира как той дълго пости, преди да се изкачи на планината Синай, за да получи Свещените закони. Застанал над каменните скрижали, изпод пръстите му просветват искри,
изписващи божественото послание.
Извисена личност, носител е на нова духовна вълна. Дава мощен тласък в интелектуалната еволюция на поколения наред.
"Човечеството оттогава до днес е извървяло дълъг път на усъвършенстване. Но нека не се
успокояваме от всичко казано до тук - усмихва се снизходително леля Слава. - Време е родът на
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хомо сапиенс да излезе от детския си стадий на развитие..."

***

Изненадващи са откритията на психотронния феномен за събитията, описани в "Изход" на
Библията от времето на египетския фараон Рамзес Втори.
До неотдавна историята на Слава с евреите, пресекли морето при отлив, сякаш не изглеждаше
достатъчно убедителна. Но ето, години след физическия край на пророчицата, с рухване на "желязната
завеса" се разбра - подобна теза понастоящем защитават авторитетни западни учени.
В телевизионния документален филм "Рамзес великият фараон" на "Дискавъри" от 2003 г. (12
години след смъртта на прорицателката) се прокарва учудващо аналогична версия за тези исторически
факти. Научният екип в посоченото телевизионно предаване поддържа становище: точният превод на
мястото, където се е разиграл хроникираният в Свещеното писание инцидент не е Червено море, а
Морето на тръстиките. Оттам, според тях, е преминал Мойсей, извеждайки евреите от Египет.
В ранните варианти на Библията, според тези историци, конкретно се посочва мястото на развихрилото се ключово историческо стълкновение. Категорични са: това е Морето от тръстики (мочурищата в Източен Египет - б. а.), а не, както се твърди в Библията, Червено море. Там се е състоял
грандиозен сблъсък между спасяващите се от робство евреи и преследващата ги армия египетски
колесници.
На древноегипетски Ям Суф означава Тръстиково море, но също и Червено море. Много вероятно е
названието на водния басейн като Червено море при по-късни преводи трайно да се е запечатало в
библейските хроники. Така описано, интерпретирано като величаво събитие, то да е добило популярност. И
да се е стигнало до едно широко прието днес световно недоразумение.
(В съвременни западни преводи на Библията разминаването вече е коригирано - б. а.)
Свидетели сме на това как пренесена на друг терен, една реална историческа случка добива ново
тълкуване. И, еволюирала в изкусителна легенда, трайно се съхранява в еврейския епос.
Митовете оживяват в поетични мигове.
Египетската войска, според друг документален филм на "Дискавъри", е била погълната от цунамна
вълна, провокирана от избухналия в древността вулкан на остров Сан Торин. Малко преди тя да
връхлети, според авторите на филма, еврейското племе успешно съумяло да се домогне до далечния
спасителен бряг.
Това твърдят съвременните историци, забележете кога - повече от десетилетие след смъртта
на психотронния феномен Слава Севрюкова (1991 г.).
Доколкото се знае, в Червено море няма колосални приливи. По-вероятно е визираните събития да
са се състояли при Морето на тръстиките. При отлив водите в оня район се отдръпват и части от него
стават проходими.
Хиперсензорната жена не посочва къде е грандиозният сблъсък. Според нея, касае се за огромен
воден басейн с внушителни периодични приливи и отливи. Толкова.
Мястото на провлака, по който са преминали евреите при отлив, аргументирано и точно тепърва
трябва да се уточни.

***

Сензационната телевизионна информация, излъчена по авторитетния "Дискавъри", не е ли
закъсняло косвено признание на дарбата на Слава Севрюкова?
Славата с вкус на небе и звезди никога не е изкушавала изследователката. А откритията й надминават най-смелите очаквания.
Как се обяснява това?
Посветената помага там, където засега отсъстват преки исторически доказателства и
артефакти. Библията охотливо разкрива пред нея дълбоко засекретени многовековни тайни.
Не конкретизира местоположението на състоялия се грандиозен процес, нито названието на
водния басейн. Наблюдава, благодарение на "психотронното си око", като на екран случилото се.
Навлизайки в хиперпространството, имена не и се "дават". Извлякла събитията от
мистерията на невидимия свят, наречен Минало, те оживяват. И мракът на епохата избледнява.
Във виденията и сякаш цари безвремие, но не е така. Тя просто е далече от вечното състезание с часовника, обхванало до безумие всички ни. Съзира и описва местности, случки и ситуации
като на живо от хрониките на Вечността.
Повече от десетилетие след смъртта на богобе-лязаната фактите проговарят. И потвърждават
изумителните й тези.
Трябва ли това да изненадва?
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С уникалната си дарба Слава отдавна е изпреварила много от постиженията на съвременността.
По-интригуващият въпрос е - близо ли е времето, когато и други прозрения на професор
Севрюкова ще се докажат по научен път?
Легендите за Великия потоп и Ноевия ковчег от хилядолетия странстват по света. Учудват,
вълнуват Човечеството. Разпространени са във
Вавилон, древна Гърция, Староеврейското царство, Кавказ, Индия, Китай, Индонезия, та чак в
Доколумбова Америка...
Алегорични, немалко страшнички истории. Какво се таи зад тях?
- Разкажи за Потопа, лельо Славе. Как го виждаш - реалност или художествена измислица,
трагично белязала човешкия род?
Тръпнем. С хиперсензорната жена усещането за сковаващите рамки на "господаря Време" се
изпарява. Какви ли открития ни очакват?
Прорицателката дълго мълчи. Съсредоточава се, преди да навлезе в тайнствените "апокрифи
на Вечността".
След малко шептящият й глас меко пронизва тишината:
- Имало е наистина колосален природен катаклизъм. Водите някога са се разлели наширо-о-ооко, наширо-о-о-о-ко... Но не по абсолютно цялата Земя, както е описано в Библията, не. Обхванали
са районите на Месопотамия и днешна Палестина. Акваторията на Черно море тогава се е
надигнала, стигайки чак до Кавказ.
В ония времена на слабо населена Земя бедствието се е приело за всемирна свещена катастрофа. Малцината оцелели са били страшно впечатлени. Тълкували са го като "заслужено божие
наказание над самозабравените люде". Затова тревожни следи от него са съхранени в повечето
религии и легенди из цял свят.
- А Ной?
Въпросът отеква в душата на пророчицата като в храм. Оживена, мигновено изстрелва
осенилото я видение:
- Ной, както виждам, също е реална фигура.
- Слава Севрюкова въздиша. Дълбоко поема дъх.
Продължава. - Приживе не е имал славата, която днес му се приписва. Духовно извисено
същество, прозрял е грозящата опасност. И съумял по един прост, но гениален начин да предприеме
адекватни спасителни мерки.
Силно вярваща натура. "Получава" информация за задаващото се изпитание директно от Висшите
йерархии - гласът й развълнувано глъхне. - Но нека размислим - кое проникновение, кое световно
откритие не е направено чрез тях?...
Видях и Ноевия ковчег - четвъртит, дървен. Не е вярно, че е побрал всички животни. Този прозорлив мъж
е взел само своето семейство, част от живата си стока и някои местни животни. Не си е правил труд да
събира двойки лъвове, жирафи, змии, гущери, крокодили, зебри, както днес го представят... - Слава
широко и звънко се смее. - Нима е било нужно? Или възможно? Разсъдете с ума см. Това е много по-късна
измислица, когато тази проникновено светла личност вече е митологизирана.
- Ето кое е най-характерно за Ной - потопена в неизвестностите на една отдавна отшумяла епоха,
Слава шепти. Оживяват откровения. - Като всички хора, отдадени на духовното, странно отнесен е.
Затова преди Потопа съвременниците, както виждам, грубо му се присмивали. Подигравали го за
чудатостите в държанието му. И най-вече при строежа на ковчега. Действията му в ония времена на
блажено спокойствие и благоденствие изглеждали нелепи под изсушения пламтящ полупу-стинен
небосвод. Имали са се за "разумни трез-вомислещи "хора.
...Но ето - изведнъж небето с грохот се разтваря.
Руква пороен дъжд.
Вали, вали, вали...
Помътнели и шумящи, реките преливат. Води прииждат. Все по-застрашително се надигат.
Дошъл е часът на стихията.
Задава се бедствие. Сега вече отеснява животът на присмехулниците - тези доскоро "здраво
стъпили на земята люде". Затънали до шия в ограничеността си и горди с това, изведнъж съзнават задава се страховит катаклизъм. Горчиво възмездие, но не е ли заслужено? Бунтуващата се Природа
сякаш вразумява самовъзвеличилите се нейни "господари".
- Не, не е възмездие - поправя се прорица-телката. - Бог никога никому не налага такова. Не
трябва да се приема за наказание "отварянето на небесните шлюзове". Сами си създаваме проблеми с
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натрупаната карма. Тя - двигател на бъдещи събития, рушител, но и неуморим съзидател на съдби...
- Какъв е божественият промисъл на колосалните наводнения, предизвикали унищожението?
- Ще обясня, а вие разсъдете. Създаването чрез разрушение е основен Божи принцип. Животът
чрез умиране е друг. Масовият погром е част от възродителния процес на Земята...
Слушайте внимателно. В историята на Ной, лутащ се из безкрая на водните простори в търсене на
земна твърд, прозира и известна доза символика. Първо той пуска от ковчега гарван, за да разбере има ли
наблизо суша. Птицата не се завръща. Тогава изпраща гълъб, който долита, понесъл в човчица зелена
маслинена клонка. Ясен знак за края на изпитанията - брегът е близо.
Гарванът е символ на тъмата. Гълъбът - на светлия дух. Тъмата винаги коварно атакува. Възползва
се от придобивките единствено за себе си. Светлината никога никому нищо не натрапва. Напротив щедра е към всички.
Слава отново се умълчава, сякаш да събере мислите си. С приглушена въздишка продължава:
- И така, някога наистина се е състояло страховито природно бедствие като разкритото в Светото
писание. След отшумяването му дълго е било осмисляно от оцелелите. Тогава се превръща в покъртителна
историческа притча. Тревожно послание към поколенията. Да бъдат по-прозорливи. Да живеят в мир и
хармония помежду си и с природата. ДА НЕ СЕ САМОЗАБРАВЯТ! '
Щастливците, съхранили се след страхотиите на водната стихия, години наред са разказвали за
погромните последици от делата на нарцизираните някога люде. А те, повтарям отново, преди да се
развихри катаклизма, са имали непоклатимо самочувствие на "трезвомислещи реалисти".
След Потопа Ной неслучайно започва да отглежда лозя. С опиянението на виното опитва да изтрие
от тревожните умове на оцелелите спомена за чудовищния кошмар.
Създателят е всемогъщ. Не отмъщава на своите рожби. Случилото се, освен всичко друго, е
незабравим урок. За преодоляване слепотата на опасно откъсналото се от небесните устои
Човечество.

***

- Очаква ли ни нов потоп, лельо Славе? Но вече "огнен", както е предсказано в Книгата на книгите? Обзети от пламтящо любопитство, прекъсваме завладяващите й откровения.
- Ще ви кажа, ще повторя, ще потретя... Библията е изградена на базата на исторически факти, но в
нея има и символи. Огънят, за който се говори, са остри стълкновения, кръвопролитни унищожителни
войни, които виждам, задават се... (Лицето на прорицателката се изостря. Взряна в необозримото,
предстоящите събития изгарят погледа й.) Каквото и да правим, неизбежни са. Имало ги е и ще ги има.
Но човешкият род, знайте, няма да погине от огън. На мене ми се "внуши" да предам - намираме се в края на един цикъл от хилядолетното ни развитие. Наближаваме друг - много по-значим
и извисен. След него ще станем съвършено различни. Така, както оцелелите след Потопа вече
не са били същите...
- Ясно ли е? - Взира се в нас вдъхновено и някак необичайно строго пророчицата.
А очите й са две пламтящи небеса.
- ...Виждала съм блудният син - чия рожба е, как изглежда. На вас това може да ви се струва
красива поучителна приказка или притча, наречете я както щете. За мене тук прозират реални
исторически личности, случки и събития.
- Разкажи за блудния син, лельо Славе! Разкажи! - Молим в един глас, предусещайки вълнуващия разказ на вълшебната сладкодумница.
Неведнъж е доказвала умението си да контактува със сенки на хора, изминали отдавна земния
си път. Ще успее ли да възкреси линията на живота и на тази емблематична личност?
- ...Имало е наистина такова момче. Имало...
- Кимва енергично. - Видях го. В бяла туника. Ей тук бе голо (посочва надолу от коленете и
около шията си). Тук (кръстосва напречно пред глезените изопнатите пръсти на ръцете си) такива
бяха връзките на сандалите му. А тук (со чи сво ята шия) бе със златна верижка. Златотъкано везмо
блестеше в краищата на изящната му скъпа дреха.
Красив, червенобузест, усмихнат. Любимец на всички - такъв бе блудният син. - Пророчицата
разбулва отколешни мистерии. - Помнете, най-големите изпитания са за природно най-надарените.
Ударите, причиняващи болка, не озлобят ли, силно оттласкват напред и нагоре. За полет.
Животът е посвещение за душите. Не само да понасят трудности и страдания. Шанс е духовно
да се облагородят от тях и поемат пътя към доброто.
И друго - човек е не само туй, до което се домогва, а най-вече онова, което му липсва. И от което
се лишава в името на нещо по-висше. Затова толкова се цени постигнатото с много-много труд. И още,
помислете: с какво богатите на притежание превъзхождат богатите на желание? Изгубеният покрив
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над главите не ни ли приближава до звездите?...
Мълчим. Нима е лесно да се вникне в наситения поетично-образен философски слог на Слава?
- Видях и бащата на момчето - продължава в тих унес пророчицата. - Имаше парещ укор в очите.
Събитията в живота никога не са лоши. Лош е начинът, по който ги възприемаме. Родителите бъркат,
ужасно бъркат, когато волно или неволно манипулират рожбите си.
Има ли по-големи учители от децата? Какви са правата ни над тях? Те са не само наши, на майката и
бащата, а най-вече - творения небесни.
- Помнете - завещава за пореден път Слава Севрюкова, - това е истинска случка, превърнала се
по-късно в покъртителна притча. История за пристрастията на любовта и за парите, изгарящата чума на
всички времена. Те не ни правят богати, а само прекомерно заети и отделящи по-малко грижи за ближните.
Стара истина е: "Не притежаваш ли нищо, от нищо няма да си притежаван". Защото - помислете върху
това - ние печелим и тогава, когато не желаем придобивка на всяка цена... Но, когато грешим (а то е почти
непрестанно), има ли по-извисен и мъдър подарък от прошката?...
Невероятната Учителка млъква. С ръка на духовния морз, идващ от неизвестността.
Тоя ден е в приповдигнато настроение. Миг след това се усмихва с разбиране:
- Човекът е като татула. Зависи как гледаш на него - може да се превърне в унищожителен яд,
може и в целебно биле... Не е изключено страданието, което приемаме за отрова на живота, в
умерени количества да е нашият цяр... - Тъжно умислена, въздиша, надничайки в розовата бездна на
сърцето.
- ...Та съзрях аз патилата на блудния син. Вярно са предадени в Библията. Помнете, е привидно
малките люде е солта на планетата... Колкото до словото в Светото писание, то е двуостър меч.
Зависи кой как го тълкува. И за какво го ползва.
- Видях блудния син и в края на пътя му - споделя съкровените тайни на душите - вече препатил
тъжен старец. Умъдрял - пребогат на страдания, преобразувани в опрощаваща доброта. Какво ли не
прави от нас животът, това сиамство от радости и скърби... И знаете ли що - най-важно е човек сам
себе си да разбере. Другото, другото е суета.
...Тези видения ще ги четете след години в книга. Какви картини се изнизаха пред очите ми!... Въздиша приглушено, изливайки душата си. - Необят от хора, случки и събития... И колко
съжалявам, как ми е мъчно, че не съм художничка!... Дивни красоти!
Слава замечтано се взира в пространството. Погледът й е тъжен като лунен залез.
Понякога по едно единствено човешко същество можеш да доловиш страданията на целия
свят. Какви ли предизвикателства се открояват при феномените от висша класа?
Умъдрели са златоносните пчели в мислите на прорицателката. Тя, която е "в този, но не от
този свят", почита истините, валидни "дорде планини се извиват и реки текат". Съзряла фрапиращи неточности в историята, убедена е - трябва внимателно да се разкрият и деликатно коригират.
Нека не оставаме с превратни впечатления. Приживе пророчицата не търси самоцелни изяви.
Не се изживява като гуру, носител на цялата истина за този свят. Споделя кристализирали библейски
проникновения в ограничен кръг пред близки по душа хора. Под небето - синьото око на Всемира.
Дали, защото избягва "медийно жлътналите се поля"?...
- Христос виждала ли си, лельо Славе? Близо ли е времето, когато ще се яви в плът и кръв,
както е предречено в Светото писание?
- Чуйте добре. Туй, което ще ви предам, трудно ще го приемете. Казано е: "Ще дойде отново
Христос на Земята и всяко коляно ще се превие да го види..." Какво си мислите, с Библията ляга, с
Библията става леля ви Славка - усмихва се. (Не преувеличава - силно вярваща е - б. а.) - О, как съм
искала да съзра кога ще се случи това! И ми се "даде". Но какво? Не онова, което очаквате, не.
Истината е съвършено различна. Слушайте.
(Наостряме уши.)
- Божият син сега е Слово. Всемирна душа. Не се е явил някога на Земята, както се твърди, да
бъде "изкупител". Търговците, които открай време са се облагодетелствали от храма, напразно се
опитват да го изкарат такъв. Нищо не изкупва, а само прозорливо поучава онези, които "имат уши,
да чуят и очи, да видят". Той по-скоро е нашият Спасител - с живот, личен пример и послания.
Не предстои повторно да се роди на Земята като чо век в плът и кр ъв, както пак те, хитр ите
търговци на идеи, зад които примамливо шумят финикийски знаци, се опитват да ни заблудят.
Божествен, много по-възвисен е Върховният замисъл.
С времето Божият син ще се всели във всяко разумно човешко същество. Ще се слее с него.
Това постепенно ще го промени.
Христос е Новият човек. Човекът - до края на задаващата се епоха. (2 800 г. - б. а.) Носи9

телят на добродетелите на Бъдещето. Ние ще отиваме в Отвъдното. Ще се връщаме. Пак ще
отиваме... И все повече у нас ще се вграждат тези добродетели.
И ти ще видиш Христа в брат си, в сестра си, а те - в тебе. Как? - С добродетелта, която
ще постигнеш, с цената на преодолените изпитания в не едно превъплъщение, вече няма да си
онова, което си бил. Ще станеш по-фин и добър. А също и брата, сестрата...
Човекът ще е толкова Христос, колкото Христос е в него. Така съзирам Второто пришествие.
Разбирате ли? А не, както се тълкува, че Спасителят щял да дойде втори път в плът и кръв при
нас. Да раздава правосъдие с "огнен меч". Отново да напътства, да проповядва.
Докога? Защо? Нима две хилядолетия не взехме поуки от Великия Негов Урок? Не се ли усъвършенствахме? Мъничко поне не поумняхме ли? Казано е: "Вратата, зад която кротко ни очаква
добродетелта, трудно се отваря; вратата, зад която изкусително ни тегли порокът, трудно се
затваря..."
- Чуйте... - Снишава глас. - Не красотата, доброто у човека ще спаси света. Има ли нещо пообаятелно на тази Земя от него?
("Христос ще дойде в душите" - аналогична е мисълта и на Петър Дънов - б. а.)
- Няма утъпкана пътека към Бога – завършва хрисимо Учителката. - Той е Състрадание и
Любов. В нас и с нас ще е, ако сме съхранили Човечността. Плодовете на доброто, което сме
сторили, тогава никога не ще ни се отнемат. Никога, никога. Ни в това съществувание, ни в
следващо. Но, ако пътят ни тръгва от сърцето, да не се надяваме да е равен и спокоен...
Мълчим. С души в душата на пророчицата. Някои осъзнават мигновено казаното. Други ще го
разберат след няколко живота...
*
* *
Заговорила за Висшата сила, Слава Севрюкова е в стихията си:
- Неведнъж съм се молила да съзра Бог-отец, Създателя и Вседържателя на Вселената.
...И ми се разкри видение. Но преди това чух: "Това, което ще се яви пред теб, не е Бог, а негово отражение. Очите човешки не могат да съзрат Първопричината на причините..."
В тоя миг в звездната космична шир се извиси могъщ трон. Над него проблесна. Възправи се
огромна канара. Обхващаше Вселената открай до край.
И прокънтя глас: "Бог е като нея!"
Пак ще отбележа - не че това бе Бог. Представи ми се такова картинно прозрение, за да си
обясня грандиозния обхват на Всемирната душа.
Колосална мощ изпълваше и контролираше с всепроникващ Разум Мирозданието.
Тогава пред духовното ми зрение се яви Христос - ослепителна златеещосребриста Светлина се
изви и отцепи от огромната канара. Пронизващо ярка.
Изстенах. Очите остро ме заболяха. Премре-жиха се.
Пред мен се бе възправил всъщност не Спасителят, а Неговото отражение.
Прокънтяха слова: "Това е Синът на Отца, вашият Иисус Христос, незаченат чрез мъж."
Край Него кръжеше Светият Дух - блестящо сияние, опасващо Всемира.
Съзрях: Творецът изтръгна звезден облак трептяща светлина от себе си. Превърна я в лъчисти
прашинки.
Разпръсна ги.
Разлетяха се в красив огромен рояк.
Миг след това вложи по една от тях във всяко от човешките същества.
Заблестя. Запулсира.
Освети душите им.
Слава тръпне, вълнува се:
- Красив е "космосът на човешкия свят". Погледнат отгоре, уподобява звездна жарава. Сияят
милиарди божествени искри, припламващи в сърцата. В мигове на просветление осъзнаваме - Божията искрица разпалва енергията ни.
Пророчицата съзира и описва Вселенския Разум - грандиозен, величествен.
Създателят оживява в триединството си.
Бог е недосегаем за нашите сетива. Как да се изследва? "Този, който е навсякъде, е никъде" предупреждава Монтен. Трябва просто да се почита. С Любов, Разум и Извисен живот.
Впечатляващо е видението на прорицателката за Светия дух - съвкупност от флуиди,
изпълващи света.
- Как изглеждаше Исус в своето земно проявление, лельо Славе? Вярно ли е, че част от богатите
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си познания е усвоил в далечния Изток, в Индия и Тибет, където, както се твърди, е пребивавал в
ранната си младост? Това се опитват да докажат някои съвременни изследователи - питаме
колебливо.
Тръпнем. Напрежението расте.
- Не предполагам, със сигурност знам. Чуйте добре. Съзрях Божия син в човешкото му
проявление на Земята.
С туника. Ръст висок, строен. Топли кафяви очи. Кестеняви коси почти до раменете - чупливи и меки. Брада с леко червеникав отенък. Нежни, изящни ръце.
Благородни черти. Обаятелен, пленително красив. Точната дума е магнетичен. Съзреш ли
го, не можеш да откъснеш дори за миг поглед от Него.
Такъв бе Иисус, понесъл мировото страдание, събрало "всичката сол на земята"...
Разгледах го внимателно - двете половини на лицето му бяха идеално симетрични. При
никой смъртен не е тъй.
Знайно е: двете съставки на човешкия лик не са напълно еднакви. Твърди се - лявата половина
се унаследява от майката, дясната - от бащата. Пренасяйки се във времето, аз виждам: лявата половина на лицето се предопределя от предходния живот. Дясната генетично се приема от
сегашните родители.
Лицето на Иисус бе свръхсъразмерно. Двете половини - абсолютно еднакви. Досещате се
защо, нали?
(Безмълвно удивени сме.)
- Защото никога преди това не е идвал в плът на Земята - пояснява пророчицата. И
продължава.
-Тази невероятна симетрия му придаваше неотразим чар и привлекателност. Неповторимо
излъчване. Привличаше хиляди хора, в захлас заслушани в словата му.
Такъв изглеждаше Божият син на земната твърд - най-красивият евреин на света!
Макар да е странстващ проповедник, никъде не съзрях да е ходил до Индия или Тибет. Освен
принудителното пътуване като дете в Египет, за което говори Библията, все на еврейска земя е.
- А Йоан Кръстител? - Дълбаем я с очи.
- Видях и срещата му с Йоан Кръстителя. Аурата на Йоана бе ярка. Сияеше на трийсетина
сантиметра около него.
Впечатляваща гледка. Хората я забелязваха, спираха пред Предтечата. Дивяха се.
Но, когато внимателно се взрях в неговото сияние, забелязах едва доловими мънички петънца.
В тоя миг дочух глас: "Така е, защото е заченат от мъж. Колкото и чиста да е, когато е в
плът, душата носи и нейните белези..."
Многократно по-силно бе въздействието на Сина Божий - целият окъпан в светлина. Аурата му
имаше божествено излъчване.
- ...Видях Иисус как пише с пръчка на пясъка - потопена в завладелия я блян, продължава. Заобиколен бе от следовниците си.
Гледаха го с интерес, но и с подозрение. Плахи, несигурни. Не му вярваха. Извършваше чудеса
ей тъй, пред очите им. Но в сърцата си те се съмняваха. Трудно го разбираха. Говореше за
Царството небесно. Пък те наивно очакваха да стане всесилен земен властелин. И усърдно се
готвеха за негови наместници.
Най-ревностният апостол Петър дори три пъти, в мигове на върховни изпитания, се отрече от
Него. А после до края на живота горко се разкайва.
Настанал бе часът на Просветлението.
Едва когато разпнаха Спасителя и мъчително издъхна на кръста, а после чудодейно възкръсна,
осъзнаха - сред тях не е било човешко същество, а въплътено проявление на Всемирната душа.
Възкресението - необяснимо космическо събитие - ги изуми. Изживяното ги разтърси.
Стъписаха се.
И искрено покаяха.
И едва тогаз повярваха в онова, което доскоро им се струваше невероятно.
То проникна в озарените им души. Срасна се, стана част от тях. За да превърнат те на свой ред света
в една необикновена реалност. И, просветлени, да дадат живота си за предречените от Христа Нови
времена.
...Съзрях и чудото на Възкресението. Истина е. Не човешко, а Божествено дело.
Едва при вида на това свръхвелико събитие учениците на Иисуса се сепнаха. Извисеният му пример
проникна в душите им. Дотогава бяха страшно объркани.
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С Просветлението в умовете им настана грандиозна промяна. Разбраха - Всемощна Сила бди над
нас. И не друг, те са били белязани с редкия щастлив шанс да я докоснат. Да се извисят и слеят с Нея.
(Истинското име на Спасителя произлиза от староеврейското Йешуа. На гръцки е адаптирано като
Иисус. Означава изцеление. От Ясо - богинята на лечението - б. а.)
И тогава вдъхновени, храбро се хвърлиха по стъпките на Учителя. И поеха към своята Голгота - да се
пожертват в името на Иисуса. Заради всемогъщата Сила, обновяваща света. За Човечеството, което
предстои да се промени в Негово име.
Поголовна тишина. Прозренията на пророчи-цата, както винаги, са на ръба на изненадата.
Словата я оживяват. Искрят. Припламват в душите. Земята престава да бъде долина на плача.
Сякаш Бог неусетно е преминал над нас. И тихият му полъх е оставил невидима бразда.

***

- Кога е роден Месията? Официално приетата година отговаря ли на реалната? - Излезли от унеса,
обсипваме леля Слава с канонади от въпроси.
- Има известно разминаване. Доколкото виждам, дошъл е на бял свят 4-5 лета преди общоприетата
днес дата.
(Според древнокитайски летописи през 5-тата година преди Христа на небосклона се явява ярка
комета. Тя, за някои изследователи, е Ви-тлеемската звезда, наблюдавана в Палестина. Това дава
основание на съвременните учени да допуснат, че тогава е реалната рождена година на Исус. Така
косвено се потвърждава проникновението на Слава Севрюкова - б. а.)
- Къде е Христос в Отвъдното? Какво представлява? - Изригват нови въпроси.
Какво ли ще отговори? Времето сякаш е спряло.
- И това съм се молила "да видя", но ми се каза: "Не смей! Съставка на Бога е, част от Цялото.
Златисто-сребърно бисерно сияние, излъчващо Всемирна Любов. Светлина. Всемощна, необхватна,
изгаряща. И Сила. Можеш да я почувстваш, не да я видиш. Който се опита да я зърне, ще ослепее.
Огромна енергия. Докосне ли се човек в плът до Нея, мигновено ще бъде изпепелен. „
Слава е елегантно далече от натрапващото невежество на всичко знаещите. И не крие това:
- Как да съзра Бога? - Поглежда ни с широко отворени в почуда очи. - Ще ме изпепели...
Неописуем е. Мога само да усетя Неговото отражение. Това е колосална блестяща Енергия,
изпълваща открай до край Всемира.
(Не е ли позицията на Бога като тази на звездите в небосклона? От разстояние - студени,
глухи, безмълвни. Доближиш ли, ще те овъглят.)
Интересна е съпоставката с виденията за Висшата Сила и на друга голяма наша прорицателка:
"Бог съществува, но няма фигура - твърди Ванга. - Той е кълбо от светлина, в което не можеш да
погледнеш. Само светлина - друго не се вижда."
"Бог е ярка заслепяваща светлина" - такова е прозрението и на Вера Кочовска.
Удивителни аналози.
Един от първите постулати в науката гласи: "В повторението е истината".
- След небесното Възнесение на Христа жив човек не го е виждал - тихо тръпнат словата на
Слава. - Възможно е да се съзре единствено отражението на земното му проявление. "Дава се" на
единици... Когато го гледам, съзирам – светлина бисерна, не огнена. Нежно трепти, трепти...
Там, в непостижими висини е Всемирното Величие.
- На Земята някога Иисус бе с тъмни очи, с медно-кестеняви коси. Ето, пред мене е... –
Отплувала в реалните на миналото, пророчицата отново разбулва отколешни мистерии. Видение
изплува като утринно дихание. - В смирена изящна поза е. Образът му леко потрепва. Цял - бисерна
светлина. И, пак повтарям, това не е самият Той, а Божественото Му отражение.
Да, вярно, Господ ни е създал по свой образ и подобие - въздиша нашата Учителка. И зареяла
поглед, тихо допълва. - Но тежко ни, вземем ли в Него да съзираме себе си...

***

- За Страшния съд какво ще кажеш, лельо Славе? Задава ли се? И, ако да, кога? - Въпросите
спонтанно се изтръгват.
- Не бойте се. Няма да има такъв грандиозен процес над душите. Това от хилядолетия се вменява в
тревожните объркани умове на хората. Чрез ужасяващи страхове, които сеят открай време "чиновниците на
духа", те са успели да се превърнат в световна сила. Не. Подобно явление действително се извършва, но е
дълбоко стаено в същността на всекиго от нас.
Пробуди ли се и пламне изпепеляващият огън на Божията искрица- съвестта, преди да сте си
заминали от тоя свят, вие наистина ще изживеете Страшния съд и то не другаде, а тук, на Земята. Знайте
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- всеки отговаря пред съда на Съвестта] Колкото да е потискана и заглушавана, тя тлее дори в душите
на най-пропаднали, поругали Бога в себе си човеци.
- Не бива да се тревожите от угрозата, с която назидателно ни плашат - ада. Ад няма. Няма и рай.
("Адът и раят са състояния на човешкия ум" - уточнява един друг мъдрец Петър Дънов.
Тези оживяващи в Отвъдното мисъл-форми изглежда са потребни за духовното усъвършенстване.
Корективи са в еволюцията на душите. Ми-съл-формите са устойчиви във времето и пространството
полеви образувания, носители на информация - б. а.)
- В никакъв случай да не се боите - продължава невъзмутимо тайноведката, - заминете ли в
Отвъдното, че там ще ви пържат в казани, ще ви мъчат змии и други ужасяващи създания.
Никога, никога!... Впият ли се в съзнанието ви тези тревожни опасения, на Земята ще изработите
мрачни самоосъдителни мисъл-форми. Те ще са в обърканите ви умове, докато сте в плът.
Помислете, ама спокойно, с разум: не е ли понякога раят това, което искаме? А адът онова, което в
невежите си непремерени желания постигаме?...
Затова стремете се с промяна към добро. Не се ли преобрази човек отвътре и Третото
пришествие да дойде - усмихва се с разбиране нашата Учителка, - пак това. Но най-вече - имайте
мъдрост и чувство за мярка във всичко.
И нека Бог ви дари смелост да съзрете и откриете Правдата, сила - да я следвате и воля - да я
утвърдите! И най-важно - бъдете добри. Лесно е да се прави добро, трудно е да си добър.
С края на жизнения път оттатък ще отплува духът с онова, което всички ние сме изработили
на Земята - светло и тъмно. В незримите селения то "оживява". Ако е лошо, рунтавото зло в душите
ще ви преследва и измъчва. Тогаз вече, казвам ви, ще е страшно...
Внимавайте! - Гласът й прозвучава строго. -Нека ви води единствено и само Разумът (копието
на Висшата сила)! Съхранете Чистотата в себе си! И бъдете нащрек!
- Колко пъти съм "прониквала" в Отвъдността... - Разкрива странстванията си специфичният
ни Гид. (Откакто я знаем, пътешества с лекота из слабо познати територии от нашия свят и неведоми пространства от "живота на Смъртта".) Казвам ви, там и дяволи няма. Те оживяват от мисъл-формите на зреещото в душите желание за изкупление на гузните съвести.
(Информация, от която адът би замръзнал...) - Това не означава - завещава мъдро посветената дайте да му отпуснем края, да я подкараме ей тъй, през просото. Не. Стремете се към смирение и
искреност. Достатъчно е. Постигнете ли ги и отстоите, пред вас ще са портите на рая. Лъжата, гордостта,
злобата, не се ли осъзнаят и надмогнат, са съчки в кладите на ада...
Умилително-изумителната жена навлиза в божествените промисли. Контактите с нея изтръгват
корените на тревогите. Помага да преодолеем потискащите древни страхове. И те изчезват - ненужни, като
въздишки в шапката на гладен просяк...
Прозрения, отразени в капка доброта.
Когато споделя проникновения, аурата на невероятната Учителка нежно пулсира. Златее като
есенен лист.
Съжденията й насочват към извода: раят и адът символизират двете крайни измерения в
еволюционния път на полюсно различните категории души.

***

Завладяваща чародейка. Стъписващи нестандартни прозрения. Интригуващи съприкосновения.
Нима се случват всеки ден всекиму?
Кой подреждаше мислите й по законите на душите?
Тя създаваше епоха в духовния кръгозор. Затова ли хората, докоснали се до нея, откликваха с
изумление. Възторгът се явяваше по-късно.
Една бе истината - все повече се сближавахме с нашата Учителка. Нищо вече не можеше да ни
учуди.
Не криеше ли това опасност? Не ставахме ли пристрастни и зависими?
Нали, за да бъдем справедливи, би трябвало да се освободим от идолите?
Не, Слава не бе кумир. Не се чувстваше прима в психотрониката, нито галеница на Висшата
сила, въпреки че с лекота сменяше времеви и пространствени граници. И разпалваше хиляди слънца
в душите.
След вълнуващите й видения се разделяхме и потъвахме в храма на усамотения размисъл.
За да не превърнем посветената в идол, съзнавахме - трябва да гледаме на нея като на реален
човек. Но и тогава въпросите щяха ли да престанат да валят?
Все още се питаме: за да притежава божествена дарба, задължително ли е било да се р о ди в
бедно семейство? С изгарящ мъчителен живот? Дали й е бил необходим така, както са потребни
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свръхвисоката температура и налягане, да кристализират в земните недра скъпоценните камъни?
Защо някои нейни сродници също са носители на паранормални способности? Как се разговаря на
езика на Вселената?
И още, още, още...
Някога се радвахме на песъчинките мигове, прекарани с нея. Страшно кратки. Сега проумяваме
- това са били канари. На Духа.
С времето се привързвахме все повече и повече към премъдрата Учителка. Дали защото с
вярата й, прегърнала чудесата, политахме във вълшебни светове?
ПСИХОТРОННИЯТ ДАР – ПЪТ ПРЕЗ ЕПОХИТЕ
Предстоящите страници са далече от популярни клишета и схеми. Оригинални, провокативни. Без
претенции за пионерски открития. Не са жълти, нито скандални.
Слава е предизвикателство. Това, с което се занимава, не е алхимия. Отворен прозорец е към света в
непроучените му измерения. Психотронното и зрение изненадва. Държи ни винаги над инерционното
мислене. Послания - глътка свеж въздух в опушения делник.
Приживе е приемана с почуда - прекалено се отличава от другите. В това е магнетичният й чар. И
Сила.
Дано не са немощни словата в опита да се обясни един световно признат, все още почти неизвестен в
Родината феномен.
Използвана безжалостно от учените, остава в сянка.
Но нима и след смъртта трябва да се пренебрегват разтърсващите й постижения?

***

Харизматичният професор постига необре-менен от обществената конюнктура достъп до информация. Разширява хоризонтите на Миналото и Бъдещето. Превръща ги в реално достъпни, респектиращо обективни. И... започват изненадите.
Слава е зрител и "участник" в драмата на вековете. Пътешествайки из епохите, възкресява отломки от
историческото наследство на Човечеството. Реставрира душевности и бития на личности, отдавна
отпътували от белия свят, без да ги изважда от епоса на събитията. Разглежда ги отвън, но предава и
духовните им изживявания. И хвърля нова светлина върху "двукраката мистерия Човек ".
Така пред нас се откроява самородна галерия. На неизвестното в живота на познати исторически
величия.
Как е възможна подобна метаморфоза на съзнанието? Има ли граници за проникновенията,
струящи от Душата?
"Човечеството открай време е забелязвало само онова, което му показват" - деликатно подмята
прорицателката.
Далече от манипулативността, тя самата е щастливо изключение. Дали, поради това, че, вниквайки в
летописите на Вечността, ползва непонятни нам информационни канали? Или, защото без да пренебрегва
земната логика, включва божествената? И дава цвят на думите?...

***

В съвременната епоха несправедливо се дискриминира шестото сетиво. Докога ще господства
тази неоправдана "холокоста" над човешките възприятия?
Обяснението е, че за повечето хора сигналите от петте сетива (зрение, слух, вкус, обоняние и осезание) не съответстват на тези, получени от шестото. Затова се подлагат на съмнение възможностите на
интуицията и психотрониката.
При псифеномените Стойна Преподобна, Ванга, Слава обаче е обратно. С традиционната
сетивност се потвърждава информацията, проникваща от свръхсетивата. Припокритието при тях е
абсолютно пълно. (Това бе отразено в предната книга "Бъдете в този свят, но не от този свят",)
Въпреки хиперпространствения си надвремеви информационен капацитет, нашата пророчица не се
чувства раздавач на истини. Не допуска да бъде обвивана в ореол. Не се изкушава да пренапише наново
историята. Представя я пред нас такава, каквато я съзира, внимателно отстранявайки отклонения и
неточности.
Абсурдно ли звучи? Или ще кажете като ''здраво стъпили на земята критици", че авторът на настоящата книга е с прекомерно развихрена фантазия?
Но нима някой у нас, а и по света е успял адекватно да изследва малцината владетели на ексрасензориката?

***
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Слава ни въвежда в магията, наречена психо-троника.
Истината, казват, била скучна. През ракурса на свръхизострените сетива не е такава. Но как да се
докаже?
Горко на оня, който греши. Още по-тежко е на правия. Лесно е единствено на посредствеността,
предъвкваща познати "амортизирани истини". И какъв парадокс - колкото по-бездарни са хората,
толкова по-високи изисквания имат. Към другите.
Слава не блести с амбиция да е психотропен феномен от световна величина, въпреки че информацията й, особено в научната сфера, е от подстъпите към Великото вселенско съзнание. Но е с
претенция за нейната автентичност.
И с право - доводите й след време се потвърждават. Затова са почетните й професорски и академични
звания.
Как след всичко това да не буди съмнение?
Как ли се е чувствала приживе с необикновените си способности? Какво ли е изпитвала и Вселената, пронизвана от откосите на мисловните й проникновения?...
Задават се срещи с Безкрая. Нека непредубеде-ният читател не се шокира от предстоящите
редове. Извън медийните стереотипи са. Нестандартен ракурс, очертаващ житейски пътища,
постъпки и характери на утвърдени в масовото съзнание крупни фигури от националното и световно
минало.
Декодирайки света, Слава неведнъж ни отвежда отвъд видимото. Открояват се нови и нови
аспекти на до болка познати образи. Това не са контакти с призрачни, а с реални същества. Пред нас
е другата, неосъзната страна на действителността.
Надарената със свръхсетива разкрива неизвестни проекции на бележити предшественици. Героите сякаш се опитват да разберат сами себе си. Свободно странстващата в епохите ги
подпомага да се саморазкрият. Без да се бои да извади на показ тъмните им страни. Внимателно вниква и в мрачните ужасяващи тайни на някои световни злодеи.
В морето от преситени манипулации истината е вечно гладна.
Психотропната изследователка разглежда поновому съдбите на бележити личности. Изчиства
от тях патината на времето и по-късните "захарни наслагвания". Освобождавайки ги от митове и
легенди, не дегероизира, а търси автентичната им страна. Невероятната й дарба възвръща на хиперболизираните образи човешките сърца. И те, като че оживяват...
От тоз миг нататък светът вече не е елементарен, както доскоро са ни го представяли.
Това смущава.
Дали прозренията й ще провокират изследователите за размисъл под необичаен ъгъл? Ще им
обърнат ли изобщо внимание? И най-вече - ще имат ли дързостта да съзрат историята с други очи?
Все едно - нейните послания трябва да бъдат съхранени.
Задават се срещи с усещане за Вечност.
Отваряйки вратите на едни идеи, не загърбваме ли други? Достойни ли сме да оценяме и преразглеждаме утвърдени от векове позиции на знаменитости?
Слава Севрюкова е. Водеща във феноменоло-гията. Чете "тайнствени знаци на Космоса". Предава
новости от Миналото. Фиксира контура на Бъдещето.
Разкритото от нея трябва да се знае.
Преодоляла информационния вакуум на хилядолетията, прониква в непознати страни на популярни
във времето фигури. Персонифицира ги и откроява.
Някои от тях са колоси. От нелекия живот на други са съхранени съцветия вдъхновяващи легенди.
Демитологизира ги, без да смъква героичния им ореол. Прониквайки в специфичното устройство на
индивидите, доказва - гениите не са схематични.
Нестандартно преселение в съкровени светове.
Възможно ли е?
Психотроничката го прави.
Историческите фигури оживяват. Реални, правдоподобни. С пристрастия. И... слабости.
Оттук - изненадите.
"Успокояващото в историята е нейната не-достоверност - пише нобеловият лауреат, роденият в
България евреин Елиас Канети. - Всъщност тя представлява история на историята, защото ако
знаехме истината..."
Слава предлага нестандартно виждане за нея. Това не може да не смущава.
Как ли се е чувствала, когато пред погледа и грохотно са се срутвали изглеждащи доскоро непоклатими, внедрени в съзнанието исторически мистификации?
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Болезнен е проблемът за духовните празноти в човешката памет.
Безкритично ли е отношението към някои отдавна бетонирани истини? - Едва ли, но по
нетрадиционни канали бликат нови и нови информационни послания.
Някои са неприемливи. Да се учудваме ли? Нима преди десетилетия не бяха публично анатемосвани Стойна Преподобна и особено Ванга? А днес са сред стълбовете на духовността.
Познанието разширява територии.
Имаме ли основание да ползваме "съмнителния" все още за съвременните изследователи "квазинаучен" психотроничен метод? -Да, ако е обективен и практиката, подкрепена от историческата
памет, безпристрастно го доказва.
При Слава Севрюкова е.
Когато уникалният психотропен феномен допълва историческите извори, открояват се
шокиращи изненади. Те, разбира се, подлежат на проверка.
Възниква неудобният въпрос: докога ще съжителстваме с полуистини, фабрикувани от
живелите преди? Все още сраснали се с нас?
За да излезе наяве автентичността на Миналото, трябва да се смъкнат завесите на вековете.
През психотропния взор тогава оживяват разтърсващи събития. Откроява се изненадващ
калейдоскопичен свят на личности от близката и далечна история.
Слава не си прави труд да ги защитава. Вижда ги и толкова. Тя е спокоен, бих казал, хрисим
психотропен изследовател. Но някои от разкритите от нея новости блясват. Удрят като мълнии.
Проникновенията й след време се потвърждават.
(Невероятните странствания във времето в ония години се извършват в тесен, най-често приятелски кръг. Тайно.
Нима може да е другояче в догматично отеснелите тоталитарни пространства?)
Актуално за Новата епоха е проклятието на китайците: "Да ти се случи да живееш в интересни
времена."
Изправени пред трудно обясним феномен, питаме се: какво е ясновидството? Откъде черпи сила?
Докъде са границите му? Как една българска касандра го осъществява?
Въпроси, отекващи в сърцевината на човешката психика. С повишена трудност са. Засега.
През "психотропното око" се откроява трагизмът на живота и саможертвата на обществено
значими, отдавна прекрачили границите на времето персони. Някои от тях са "първи в класацията по
безсмъртие".
Слава ги съзира, каквито са били. Не кокетничи с тях, не ги жали, не спестява слабостите им. Не се
води от емоции и лични страсти. Предава "автентичните им отпечатъци, съхранени в информационния
сейф на Вечността".
Нима този ракурс накърнява заслуги и достойнства? Ще се предизвика ли гневът на Небето?...
Най-много да се стресне и смути изсушената монотонна мисъл на някой внезапно пробудил се от
летаргия чиновнически мозък. Пък бил той от висок ранг.
Не, това не са скверни обстоятелства. Образите на героите, с които предстои да се срещнем, са
възвишени, защото касаят реални хора, а после водачи и пътеводни знамена. Колкото и крупни фигури да
са в националната и общочовешка памет. А тя задължително трябва да е чиста.
Видения, с които животът става цветен.
Проникновенията на природния уникум за отминалите исторически епохи и онези, които се
задават, действат зашеметяващо.
Ще се потвърдят ли шокиращите открития в бъдеще? Някои, като тези за оперния певец
Ша-ляпин и гениалния Страдивариус вече се случиха. За Гагарин, както излиза наяве, 14 години след
смъртта на Слава вече е доказано абсурдно звучащото някога нейно твърдение - "не е първият човек,
полетял в открития Космос".
За тайния живот на Шапяпин и скритите страни от битието на Циолковски, разшифровани и
толкова пластично предадени от пророчицата, читателите навярно си спомнят от предната книга за
нея "Бъдете в този свят, но не от този свят".
За други, като неизвестния код на цигулките на Страдивариус и старателно укриваните
провали в Космоса на следовниците на Гагарин, ще се узнае в тази книга.
Как да не е "съмнителен учен" нашата психо-троничка? Предизвикателно точна е.
Ще получат ли право на трайност във времето и останалите нейни прозрения? Сред тях има и
такива с екзотичен привкус. Други засега все още звучат абсурдно. Трети са еретично революционни.
Последните са най-интересни.
Означава ли това, че проникновенията й, заради непонятния си генезис, трябва да бъдат ели16

минирани? Или да останат само за вътрешна консумация?
Потвърдят ли се постиженията на уникалния психотронен професор, Слава Севрюкова
ще излезе завинаги от незаслужено забвение. Неудобният приживе феномен най-сетне ще добие
подобаващо признание.
НЕИЗВЕСТНО ЗА ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ
Безпристрастният взор вниква в непознати страни на популярни лица от близката и далечна
история. "Реставрира" образи, характери, картини и сцени от живота.
По точността, обхвата и задълбочеността на контакта със света на отдавна отпътувалите от нас
Слава няма аналог. В страната ни и извън нея.
Обективните и исторически разследвания по пътя на психотрониката в никакъв случай не са
прояви на екстравагантност. Свръхсетивните умения на харизматичния професор не задоволяват лични
амбиции. Помага на хора, живо интересуващи се от тези неща.
Навлизайки в бездните от тайни на известни исторически фигури, отговаря на въпроси, поставени й
от нейни гости. Голяма част от тях са най-обикновени хора. Но има и други - изявени учени, академици,
професори, историци, писатели, киносцена-ристи, творци на изкуството...
Цени съкровеността на личния живот. Прониква внимателно в него. Разкрива ежедневното и епичното. Интересува се от дискретните трансформации на героите. Убедена е - голотата на истината е
валидна и за царствеността. Съзира скрити черти, убегнали на съвременниците. Домогва се до беляз-ващото
душевността им. Тънко препредава тяхната духовна и речева характеристика. И нарушава установеното,
навярно изгодно за някои статукво на недосегаемия херметизъм на Миналото.
Допуска ни до едни затулени светове. Сякаш наблюдаваме нещо, което не би трябвало.
Какво е това? Интелектуално любопитство?
Не. Един нестандартен ракурс към човешката душа.
Никъде не се забелязва грубо разминаване с общоизвестното. А резултатите са разтърсващи.
Развенчава, както ще се убедим, исторически, журналистически, криминални и дори отдавна наложени по
света космически митове.
Контактите в непретенциозния дом на голямата пророчица вдъхновяват. И зареждат. С енергията на
Човечността.
"Има спомени, които се любуват на себе си. Къде ни отпращат те?" - Критично ще възкликне
странницата във времето, "проверявайки" описаните в някои мемоари "безпристрастни исторически
събития".
И митоманията отстъпва.
В тези сложни процеси Слава не е сама. Контактува с извисени духовни същности от света на
Отвъдното и с отдавна отпътували сенки на знаменитости. Подпомагат я не да ги възвиси, а за по-ясното
им персонифициране в "сгъстеното пространство на материята".
Несимулативни видения. Те, както ще се уверим, са подвластни на строга вътрешна логика. Откроявайки личностната идентичност и специфика, звучат убедително.
Въпреки това не се приемат. Някои учени пренебрежително продължават да наричат
психотрониката "квази" (мнима - б. а.) наука. Не е ли "квази" лаическото им отношение към нея, когато се
касае за свръхфеномен!
„...Нашите невероятни екскурзии във времето и пространството започваха - спомня си за
паметните срещи с хиперсензорната жена писателката Лиляна Серафимова в книгата "Магията,
вечната", - Тя ни въвеждаше в отдавна отминал свят и в далечното бъдеще. Описваше с най-големи
подробности външния вид на велики хора и сцени от техния живот. После, когато ровехме в
биографии и литератури, оставахме удивени от точните попадения на нейното ясновидство."
Жрицата на свръхсетивността достига до "другите лица" на известните личности. Психотронните образи посмъртно оживяват. При някои е по-обстоятелствена (Ботев, Левски, Хитлер),
другаде нахвърля откъслечни, но характерни щрихи (Джек Лондон, Амундсен, Парацелз, Ханибал).
Част от разкритите житейски моменти все още са спорни (Александър Македонски, Ботев,
Джон Ленън). При задълбочени биографични справки тезите й обаче зазвучават художествено
завладяващо и исторически правдоподобно.
В резултат на психотропните изследвания под нов ъгъл се открояват Кирил и Методий, патриарх Евтимий, Нострадамус, Леонардо да Винчи, Страдивариус, Ботев, Левски, Гагарин...
Разглеждайки ги от непознатата им страна, Слава е категорична: "Няма временни герои. Те са
вечни."
Пророчицата подхожда към миналото творчески. А всеки творец волю или неволю създава
един нов свят. Тя прави това, възкресявайки стария, в стремежа да възвърне автентичния му блясък.
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Нейният е жив, динамичен, колоритен. Понякога до болезненост.
Дали защото с надчовешки прозрения стои не отвъд времето, а в стенещата му сърцевина?
Послания от океана на Нетленността. Видения, озарени от мълнии. Усеща се дъхът на
бездната.
Прорицателката помага на живите, проучвайки мъртвите. Възкресява истини, стаени или изгубени отдавна в ъглите на устните на нашите предци. В причудливите пространства, където Земята се
среща с Небето, винаги съзира нещо ново.
А нима може да е различно?
Подгответе се за невероятни изживявания. С нагласа да приемете психотронните факти
отговорно и безпристрастно. Критично, без предразсъдъци.
Изключете влиянията на доскорошни щампи. Представете поднесената информация на обсъждане пред Парламента на вашите мисли. Претеглете я обективно на везните на вашите Души.
И, ако те са искрени и чисти, нещо страшно трудно, почти невъзможно в настоящото "усилно
време" (така го определя Библията), истината ще блесне.
Оригинална, неподправена, ярка. Понякога до болка.
ГИБЕЛТА НА БОТЕВ
Има ли по-гениална и трагична личност в нашата история сред литературните ни колоси?
Живот, светкавичен като куршум, а в него стене цялата Вселена.
Немалко е писано за гения. Нищожен шанс да излезе на бял свят документ, разширяващ
представата за поетическия връх и национална светиня.
Легенди за Ботев витаят до днес. Слава Сев-рюкова изважда светлата му личност от тях. От
психотронна позиция наложените постановки се променят. Някои от тях безвъзвратно се сриват.
Изгряват други.
Пророчицата с разбиране подчертава: "Съзря-ното от мене за Ботев, Левски и Бенковски не е
като в читанките."
Какво пък, може би точно това ще ги превърне в още по-трогателно завладяващи.
Владетелката на Силата не се тревожи дали разкритото по свръхсензорните й канали ще получи гласност. За нея е достатъчно да го предаде, "без думица да промени".
Пъстрота насища виденията й. И животът е такъв.
"Гледайки човека, аз съм безпристрастна - ще сподели в едно от малкото свои интервюта. - Но
нито Левски, нито Ботев или Бенковски са имали този ореол. Създаден е впоследствие."
Не се бои да разкрие истината. Дори да е неудобна. И понякога горчива.
За Слава: "Ботев е нежна пламенна поетична натура". Без да робува на догмите,
констатира: "не е професионално подготвен за отговорната роля на войвода но, въпреки това,
сърцато се заема с нея".
"Преди да потеглят с четата, водачите са имали известни разногласия - цитирам жената със
свръхсензорни способности, - но поетът с орлов поглед се е наложил. Смело я е повел."
Безпристрастните исторически извори говорят - това действително е така. Старите, с многогодишен опит хайдушки водачи Панайот Хитов и Филип Тотьо, доказали се в не една битка, в последния момент отказват да оглавят трескаво подготвяната в Румъния чета. На тях им е ясно като бял
ден - обречена е в зародиш. Врели и кипели в хайдушките дела, не е в стила им да рискуват нахалост.
Няма да сложат глави в торбата в подкрепа на една изгубена кауза. Оплискано в кръв, сринато,
опожарено - такова по онова време все повече се очертава Априлското въстание.
Сериозни опасения. Но те са безкрайно далече от експанзивния Ботев. С висок авторитет сред
емигрантските среди като поет, журналист и теоре-тик-революционер (но не и като пълководец), той се
нагърбва със свръхтежка задача.
Не е любител на прецизните изчисления и тънки сметки. Иначе какъв бунтар ще е?
Носи символа на Новата епоха - идеята за Свобода. Колко струва робското живуркане пред Нея?
Европа трябва най-сетне да се увери, че българите я заслужават. Но кой с риск за живота си ще го
докаже?
За да не се провали вече сформираната въоръжена дружина, която по предварителен замисъл
трябвало да бъде предвождана от Панайот Хи-тов, а поетът да е неин писар (задача, изцяло по силите
му), огненият публицист поема тежката войводска мисия.
Ще я изпълни ли без военен и пълководчески опит?
Ботев е дръзка поетична натура. Хладната пресметливост е на светлинни години от него. Хвърля
се в обречената битка, пък "каквото сабя покаже"...
Сабята е оръжие. Нима е създадена, да се пише за нея, дори и поетично?
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Жестоко средство за разплата. Трябва да се извади от ножницата и... И тогава тънкостите в боравенето с нея ще решат изхода на боя.
Поетът владее по-мощно оръжие - Словото. Умело си служи с него, за да блесне силата на сабята,
когато "каузата е свята".
Истина, банална и жестока като обречения живот на роба (Ботев отдавна е погребал робството в
душата си). Истина, изгаряща като сълзите на ратая, запалили хамбара на чорбаджията. Трагично
примитивна проза, на космически разстояния от поезията.
Виртуозът на словото с лекота се справя с поетическия слог. Ще успее ли и с хладното оръжие?...
Той не пресмята. Стремглаво се хвърля в битка. Не като един от многото. Като водач.
Такава е горчивата, а както се оказва и трагична историческа правда. Така я вижда Слава
Севрюкова.
Каква смелост е да се включиш в борба с изчислена до стотния процент победа? Това би удовлетворило милиони люде, не и родения поет, жадуващ духовно водачество. А то се заплаща единствено с цената
на саможертвата.
Героите се раждат от абсурда.

***

Мемоарите на Никола Обретенов, член на щаба на четата, се приемат за едни от най-автентичните
свидетелства за последните дни преди гибелта на нейния лидер. В документално-историческата му книга
"Спомени за българските въстания" се натъкваме на впечатляващи факти. Те убедително подкрепят
изложената от психотроничката теза.
Първо - акостирали на Козлодуйския бряг, ентусиазираните Ботеви четници са грабнати от
обаянието на напетия снажен войвода.
Нека си го представим. Той е в стихията си. Респектира с блестяща униформа и красива стройна
осанка. Покорява с огнен поглед.
Да се вслушаме в бликналите възторжени слова. Поетът се вълнува. Пламенната му реч за избавлението
на роба и сладостта на свободата взривява.
Вижда как България гори и стене в стихията на бунта. Поробените братя се сражават и трепетно
търсят подкрепа. С радост, с усмивка, с оръжие гинат за Родината] Там жени берат цветя и плетат
венци, да закичат барутните пушки... Там...
...Лее се, лее вълшебното слово на екзалтирания войвода. Тръпчиво, завладяващо, като полета
към независимостта. Възпламенява сърца. Окри-ля души.
Поетът умее това повече от всеки друг.
Четниците са очаровани. От оживелите пред тях героични картини. От обреклия се на
саможертва магнетичен водач, повел ги към изгряващата Свобода.
Просълзени са. И опиянени.
Пролет е. Дърветата упоително избухват в бели и огнени цветове. Природата е в стихията си.
От това още по-силно възвира и кипи буйната кръв в жилите на момчетата. Сладостно тръпчив е
досегът с раззеленената родна земя. Тя, която скоро ще попие неукротимата бунтовническа кръв и
майчински завинаги ще приюти младите им тела.
Войводата стремително предвожда дружината. Снажен, с грабваща окото хусарска униформа, с
перо на самурения калпак. С кобур, сабя на кръста и високи черни лъскави чизми.
(Груба стратегическа грешка - водачът в никакъв случай не трябва да се набива на очи, за да не
се превърне в лесна мишена за врага. Това би могло да се окаже фатално за четата. Подобен лукс
опитните войводи Филип Тотьо и Панайот Хитов за нищо на света не биха си позволили - б. а.)
При Ботев е обратно - одеждите му са блестящи. Излъчват приповдигнатост и някаква странна
тържественост. Сякаш е поел не на смърт, а на парад.
(В интерес на истината той е бивш актьор от трупата на Добри Войников в Букурещ.
Униформата му е от реквизита на един от тамошните театри - б. а.)
Второ - едва дебаркирали на Козлодуйския бряг, върху четниците твърде бързо се стоварват
нелеки прозаични проблеми. Точната дума е трагични.
Не проблясва искрица въстание отвъд Дунава. Врачанската кааза е утихнала повече от всякога.
Населението е не само мирно, но и жестоко наплашено от чудовищните зверства на поробителя.
Дистанцирано, хладно. Някъде дори враждебно.
Там, където ги има, мъжете и жените са се изпокрили и заключили по домовете. Повечето за
по-голяма сигурност са далеко извън тях.
Трето - задават се не по-малко мъчителни, вече битови проблеми. Новите лъскави чизми на
напетия войвода бързо се превръщат в бреме за него. Стягат, подбиват краката му.
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Нима в напрегнатия продължителен поход той, предвождащият дружината, трябва да куца?
Героично понася несгодата, но се налага членовете на четническия щаб, загрижени от началото
за него, да го снабдят с кон, а по късно и с цървули, за да превъзмогнат стоварилите се неудобства.
Четвърто - когато на пътя на четата се изпреч-ват група черкези-кавалеристи, експлозивният
Ботев с извадена шашка, пришпорил коня, полита срещу тях.
(Съпоставяйки го с Апостола, Слава Севрюкова констатира: "За разлика от Левски, той е непрактичен. Като всеки роден поет, във висша степен е идеалист.")
За втори път щабът на четата в лицето на опитния й военен ръководител Никола Войновски
спешно се намесва. С тактически маньовър отблъсква нападателите. Запазва преждевременно да не
погине войводата с барутен характер. А после благоразумно охлажда бликналия му ентусиазъм.
Това са факти. Доказват - гениален поет, журналист и революционер, Ботев не е подготвен като
военни знания и практика. Затова трудно се адаптира към нелекото изкуство на четниче-ската
стратегия.
Пламенен публицист, не притежава, като някои от участниците в четата, боен и хайдушки опит.
(Сред тях с военна подготовка са братът на Левски - Петър Левски, участвал в легията на Раковски,
Димитър Икономов с чин капрал от същата легия, Спас Соколов - учил в Белградското военно училище,
Никола Войновски - служил в руската армия, Йордан Йорданов-Инджето - с три години стаж в
румънската войска и участие в четата на Стефан Караджа, Димитър Дишлията - другарувал с
Хаджи Димитър и обикалял България с четата на Панайот Хитов, Хаджи Костадин поп
Хаджидимитров - учил в Одеското военно училище, Тодор Илиев - служил в румънската жандармерия,
Теофан Раданов - командир на доброволческа чета в Босненско-Херцеговинското въстание, Никола
Кючуков - участник в същото въстание и други - б. а.)
Практическите умения в тази ситуация са много по-ценни от ентусиазма, колкото и заразителен
да е той.
Какво ли би коствало това на четата?
Възниква сериозен проблем - има ли войводата качества успешно да я води?
Инициативният комитет, подготвил изпращането й в разтърсеното от бунта сърце на Отоманската
империя далновидно е предвидил изход. Нелеката стратегическа задача е възложена на военния й
командир Никола Войновски. Като офицер на руска служба, той притежава добра подготовка.
Друг безспорен факт.
Нека отново се върнем към прорицателката с непогрешим психотронен взор.
Неведнъж тя подчертава: "Напетият войвода е с чувствителна, нежна, ранима духовна
настройка на поет, но е лишен от пълковод-чески качества."
След мъчителен поход четниците са въвлечени в унищожителни обезкръвяващи ги огнени
схватки. Ожесточените сражения взимат все повече жертви. Дружината редее. Кръвопролитните
битки при Милин камък, Вола, Камарата и Околчица сериозно я разтърсват и обезсилват.
Все по-често се долавя приглушеният, засилващ се тътен на назряващо недоволство. Понася се
гневен ропот срещу невъстаналото население на Враца, изпокрилите се окръжни апостоли и бездействието на революционния комитет там. Опасно е искрата на брожение да не се раздуха и прехвърли срещу водачите на четата и най-вече срещу войводата.
С камшичното си слово той е обещал възторжено посрещане на шепата храбреци. При
героичния поход към Балкана обаче все повече се разбира - каузата им е обречена. Поели са към
предизвестена смърт.
Дали всички с охота са готови да се превърнат в кървав курбан в името на Свободата?
Как ще реагира на това войводата с душа на поет? Може ли да бъде безразличен?
Такъв навярно би бил всеки друг, не и Ботев. Зареден с драматизъм, дълбоко изживява стоварващите се сриващи събития над малцината оцелели бунтовници. Виждайки как един по един загиват
четниците, чувствителен, болезнено раним, той, според пророчицата, изпада в неприкрит емоционален смут.
Бързо топящата се дружина навлиза все и все по-навътре в Балкана, а вест за въстание няма и
няма. Не пристига помощ ни от Враца, ни от околните села, както горещо се е очаквало.
На път е да се реализира най-жестокият кошмар. Противникът, зверовит бошибозук, настървен
и все по-многоброен, подкрепен от редовна войска, затяга смазващ обръч. Жертвите растат.
Без спасителен изход за обречената чета, във върховните мигове на напрежение първоначалната
възторжена екзалтация на войводата отстъпва. Задава се полюсно противоположна - на покруса и
черно отчаяние.
Да се учудваме ли? -Сякаш навлизаме в съкровената територия на Ботевия лирико-драматичен
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свят.

Ако си послужим със съвременни понятия, младият войвода доброволно е поел роля на "български камикадзе", врязал се в болната снага на разпадащата се Отоманска империя. Но и това едва ли
е най-точно определение. Той не е фанатик, а бунтарска душа, обрекла се на Свободата.
Истината - Ботев няма практическа подготовка да бъде водач на четата, но любовта му
към Родината го тласка към саможертва.
Има ли обаче право да обрича на това своите подчинени?
"В мигове на свръхчовешко напрежение -забелязва психотроничката - той не съумява да
потисне обзелите го крайно мрачни чувства и настроения. Оживява поетът в него. В
разрастващите се етапи на сътресение, достигащи логичната си кулминация, фината му изящна
душа допуска груби тактически грешки."
Това ли е вината на войводата - че е аристократ на духа?
Нека се опрем отново на спомените на Никола Обретенов за боя при Милин камък. Летописецът представя пред нас автентичния вид на младия войвода - посивял за дни от стоварилите се
мрачни изживявания, почти неузнаваем:
"Ботьов за миг падна духом, особено като гледаше мъртвите си и ранени другари. Слезе в
малката пещеричка, подпря се на стената и започна да охка. Апостолов, Давид Тодоров, Георги
Митев и Петър Йорданов го насърчаваха, но нищо не помагаше.
Апостолов ме потърси във веригите на момчетата. Намери ме и пошепна: "Ела, че Ботьов
паднал много духом." Извикахме и Войновски. Смъкнахме се в пещерата и отново взехме да
увещаваме войводата.
Най-сетне той се съвзе и доби първото си настроение. Излязохме всички горе. Четниците
нищо не разбраха.
Ботьов извика: "Дръжте се момчета! Стреляйте на месо!"
(Информация за подобна криза в пещерата се прокрадва и в спомените на друг оцелял Ботев
четник Никола Кючуков - б. а.)
Със задружни усилия на щаба кризата успешно е преодоляна. Възвърнато е "бойкото настроение" на войводата.
Но дали е намерен изход за все по-очертаващата се, надвисваща със страшна сила черна орис
над обречената дружина?
Войводата за пореден път помръква, когато повторно изпраща призивно писмо за подкрепа до
Врачанския революционен комитет по свой четник, а няма ни вест, ни кост от поредния вестоносец.
Не се забелязват и най-малки признаци на въстание.
"Ботьов почна да се тревожи - спомня си Никола Обретенов за този трагичен епизод след края на
сражението при Веслец, - макар никой да не ни безпокоеше."
Изправен пред суровата прозаична реалност, лиричният войвода все повече се угрижва. И не прави
опити да го прикрие.
Третият, документиран от летописеца вече върховен етап на разтърсваща покруса, е от реакцията на
овчаря, доброволно дал шилета, да се нахранят и подкрепят прегладнелите омаломощени четници.
При вида на настъпващата потеря (цитирам отново Н. Обретенов - б. а.) "се изправи пред Бо-тьова
овчаря, от когото бяха взети агнетата. Подпрян на тоягата си, с един дивашки тон захвана да вика:
"Хайде, платете ми шилетата, защото потерята наближава!"
Ботьов си повдигна главата и просълзен, с болка в душата каза: "И аз съм дошъл народ да
освобождавам!"
В тоя сюблимен миг страданието на поета проличава повече от всякога. Ефектът е опустошителен за
фините струни на оголената му чувствителност.
Трябва ли да се премълчават и подминават с безразличие тези ярки свидетелства, така красноречиво
открояващи болезнените разочарования на войводата? Сривовете в неговото настроение са
психологически обясними. Верижна последица от апатията на населението от Козлодуй до все по-очертаващия се погром във Врачанския Балкан.
Такива са фактите, съхранени от свидетелите на разигралите се събития Никола Обретенов, Димитър Икономов, Никола Кючуков и други четници. Подобно на Обретенов - съвестен летописец и член
на четническия щаб - те също подхождат към тях изключително отговорно.
В потвърждение на изнесеното дотук, ето какво пише Димитър Икономов за сражението при
Милин камък: "Нашият войвода Ботев отслабна духом. Като виждаше какви млади и здрави момци
падат от куршумите на врага и какви мъки и страдания изпитваха всички, неговата поетическа
душа се покърти и той се почувства сломен. Голямо разочарование и разкаяние терзаеше душата
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му."

Ако хроникираните събития на посочените очевидци изглеждат пристрастни, нека се обърнем и
към спомените на Никола Кючуков, отразяващи физическото и психическо състояние на водача на
четата след битката при Милин камък, само ден преди смъртта му: "Войводата ни Ботев бе физически отпаднал. Краката му се бяха подбили, тялото му изнемощяло. Той не беше привикнал да
понася несгодите на хъшлашкия живот. Толкова време без сън, пресилено пътуване, глад, убиване
духом и телом, това, разбира се, не беше лесно поносимо от кого и да е, тъй че беше вече на конец.
Нито ботуши, нито цървули, нито езди, нито пеш да продължава можеше. Страшно се
възмущаваше, дето силите му го бяха напуснали и не му се подчиняваха.
Но той направи напън на последните остатъци от сили и продължи."
Нека отново се върнем към развихрилите се драматични събития, но разкрити вече през
психотронния взор на Слава Севрюкова.
Тя забелязва - ропотът в дружината срещу това, че няма и следа от въстание и срещу онези,
които са я повели (и подвели), става все по-явен.
Расте, неуправляемо се усилва. Назрява остра реакция срещу водачите.
Ботев с изострените си рефлекси не може да не го забележи. Още по-невъзможно е да не
откликне. Поетът в него в тези кризисни трагични мигове все по-често проговаря в скръбни тонове.
Какво ли ще му коства?
Членовете на щаба, според психотронния феномен, след една от поредните покруси, за сетен
път отново и още по-решително се намесват в стремежа, поддържайки духа на войводата, да
възвърнат сплотеността на оцелелите от четата.
Ботев е отчаян. И вече не прави каквито и да са опити да потисне и прикрие чувствата си.
Близките му съмишленици изтеглят изпадналия в униние войвода-поет встрани, до уединена
скала. Сурово предупреждават:
"Замълчи, войводо!"
"Всичко се срина!.,. Избиха момчетата... Нахалост... Нахалост..."- Ботев рухва.
Най-близкият по чин до него неочаквано изважда револвер. Заплашително го размахва.
В тоя решителен миг на крайно напрежение и безизходица - Слава вижда - не са издържали и
неговите нерви.
Свръхафектиран, без опит във военното дело и психология, войводата не съумява да се
овладее:
"Аз ли да мълча, аз?!... Избиха момчетата!... Подведоха ни... Враца мълчи... Защо?!..."
Всеки може да изпадне в моментна слабост.
(Драмата се разиграва при едно от ожесточените сражения. В оглушителния, развихрил се на
живот и смърт кървав бой, никой извън щаба не забелязва все по-заплашващата да се стовари трагедия над обречената дружина.)
...Сражението приключва. На групи, на групи бунтовниците се оттеглят.
Тревожно напрежение витае, съпроводено с чувство за мрачна безизходица. Какво да се предприеме?
Дали оцелелите четници да се насочат към отстоящата недалеко спасителна Сърбия? Или да продължат все
и все по-навътре в непристъпните спасителни дебри на стария хайдушки Балкан?
На труден кръстопът са. А всеки кръстопът е едно разпятие.
Това обсъжда войводата със своя щаб зад прикритието на невисока канара. Без да се стигне до
единно решение.
Ботев се изправя, за да види къде е поела дружината. В тоя фатален за него и четниците миг
изтрещява пушка.
Пронизан в гърдите, войводата рухва.
Прорицателката забелязва - куршумът е из-свистял откъм гърба.
Кой е стрелял?
С психотроничните си умения Слава "забавя" и внимателно проследява ракурса в пространството на
светкавично протеклите събития: "Добре пре-целеният куршум, отпратил извисената душа на поета в
други светове, не е турски. На четник е - висок едър мъж..."

***

Има ли покушение срещу войводата? Ако да, кои са доказателствата за това?
След неговия край остатъкът от дружината се разпада на части. Поведени са от отделни членове на
щаба и редови четници с повече опит: Никола Войновски, Георги Апостолов, Димитър Икономов,
Никола Кючуков...
Не издава ли липсващото единно ръководство все по-пролазващите дълбоки вътрешни
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сътресения и разногласия? А, може би - разрастващо се тягостно вцепенение? Неодобрение на
станалото?
Малцината очевидци на покъртителната сцена едва ли са съзрели успокояващи знаци в
зловещата, непредвещаваща нищо добро кървава развръзка.
Как е трябвало да реагират? Имали ли са друг изход?
Дали при не особено вещ във военното дело войвода е било задоволено чувството за водачество
на най-близкото му обкръжение, част, от което е имало все пак някакъв боен опит?
В спомените на Никола Кючуков се откроява странен епизод, на който дълго време, кой знае
защо, никой от по-късните изследователи на събитията не обръща внимание. Касае се за внезапно
настъпило охладняване в отношението към Ботев на един от щаба на четата, отказващ да изпълнява
заповедите му, по-късно повел част от нея. Събитието е непосредствено преди смъртта на войводата.
За какво говори това?
(На въпроса дали е обсъждана възможността за евентуално покушение над Ботев от негови четници, Никола Обретенов споделя пред комисия, създадена през 1929 г. : "Да, много се коментира
това в затвора".
Мнението не е пристрастно. Сходни са становищата и на други участници в Ботевата чета по
време на заточението им - виж в. "Независимост", бр. 2406-2414, 1 -11. 06. 1929 г. - б. а.)
Дни след покъртителното събитие екзекуторът на войводата и повечето от заменилите го по
силата на обстоятелствата на свой ред ще погинат в неравна битка.
Не е ли тук причината малцината доживели Освобождението очевидци на страшната трагедия
да запазят и отнесат в гроба една зловеща кървава тайна? Казано е: "за мъртвите - добро или нищо."
Краят на един голям революционер през погледа на психотроничката.
С горест и тъжна почуда се взира в него. Изненадана. Веднъж, два, три пъти... С тягостно чувство го
разкрива. Повече от ясно е - това е истината.
Но е разигралата се гибелна катастрофа просветва и нещо оптимистично - изгрява Бо-тевото
безсмъртие.
...Столетие и половина по-късно за развихрилата се ужасна развръзка може само да се гадае.
"След време го издигат в кумир - констатира от разстояние на годините Слава Севрюкова. - Това бе
допуснато, защото от величав пример за саможертва се нуждае всяко племе."
Трагично жестоки са събитията през психотропния поглед на жената с феноменални способности.
Събужда мъчителни картини, стене-щи в кръвта ни.
Мистериозният куршум, изсвистял уж неизвестно отде и пронизал гърбом поета-войвода, най-вероятно е на...
Всъщност има ли значение на кого?
По-важният въпрос е - трябва ли тази горчива информация да е достъпна за малцина?

***

Не е лесно да се публикуват подобни редове.
Поклон пред националния гений! - Повече от ;ветиня е за мене.
Редом с това неведнъж съм проверявал способностите на друг гений, в друга област - психотроничния професор българката Слава Севрюкова.
Оказвала се е винаги безупречно точна и права.
Ще ми се този път да греши.
Но нима толкова важно е от чия ръка погива войводата? Дори да е така, както ни го предава
жената-чудо? Затъмнява ли се блясъкът и чистотата на героичната саможертва?
Ни най-малко. Разраства се величавият трагизъм на поета-войвода.
Обидно ли ще е да се знае как е прекършен I неговият пламенен живот? Ще се омаловажи ли I
подвигът му? По-малък герой и гений ли ще е, ако в миг на върховно напрежение, съзнавайки липсата на пълководчески опит, е дал изблик на раздиращите чувствителната му душа упреци, смазващи
самообвинения и тъжни предчувствия?
Психологически обясними логични действия и \ реакции.
И още по-логични, предвидими и, както се оказ- I ва, страшни последици.

***

Поемайки с четата за България, Ботев само-жертвено дебаркира на козлодуйския бряг да мре за
свободата на Отечеството. За войводата е ясно като бял ден: въстанието в повечето райони е
зверски потушено и вече окъпано в кръв.
Въпреки това рискува, завладявайки парахода "Радецки". С акт толкова показен и явен, че в
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никакъв случай не може да бъде пренебрегнат, незабелязан и потулен. Затова поетът-войвода
изпраща от "заробения параход" телеграми чрез приятеля си Димитър Горов до вестниците: " La
Republique francaise","Journal de Geneve", до сръбското дипломатическо агентство в Букурещ, до Йон
Братияну - лидер на националнолибералната партия в Румъния и други. В тях публично заявява
вярата на "двеста души български юнаци под предводител-ството на Христа Ботйов, редактор на
в. "Знаме", че "европейските образовани народи ще им подадат братска ръка".
С демонстративното завземане на кораба по-етът-войвода дръзко изнася отзвука на националноосвободителното ни движение на хиляди километри извън пределите на Отоманската империя.
Дотогава въстанието на българите се е приемало от Великите сили за нейна вътрешна работа. До тоя
ден цивилизованият свят все още не го е било грижа за страховитите издевателства тук.
Любопитно е, че ехото на това добре обмислено и реализирано "безразсъдство", изригнало в
героично бляскаво събитие, силно и задълго впечатлява Европа. "Аферата Радецки" (така са я
назовавали коментаторите) с дни не отглъхва от страниците на учудения й печат, като достига
дори до Америка.
И странно - отразявайки бунта, безпристрастните съвестни журналистически пера на
Стария континент много по-своевременно и обширно реагират в тогавашните официози на
демонстративното завладяване на парахода "Радецки" от шепа български храбреци, отколкото на
изтребленията и издевателствата на поробителите при потушаване на Априлското въстание.
(Острото заклеймяване на зверствата на башибозука в поробена България ще се яви по-късно.)
Дали защото корабът е австро-унгарска собственост? Не са ли прекомерно дръзко засегнати
интересите на една Велика на времето сила?
Какъв парадокс!
Ботев има усет за историческото значение на извършващото се. Ведно с това съзнава обречената му чета е финалната акция на Априлското въстание. Камбанният му звън...
Двадесет и осемгодишният поет пророкува:
"Пътят е страшен, но славен,
аз може млад да загина..."
Логично е да се запитаме: дали владетелят на камшичното слово, прозорливо предсказал и
поетично описал своя край, е имал далновидността да предвиди и необяснимо странната реакция
на Великите сили?
Чрез недвусмислени решителни действия с обречената си дружина дава ясен знак на прогресивна Европа, че борбата на българите за свобода не е угаснала. Цели да провокира намесата й срещу
погрома на един нечовешки репресиран народ-мъ-ченик, доказал с безумна храброст, че заслужава
независимост.
Ботев в никакъв случай не бива да бъде приеман за "терорист". Така по-късно се опитват
да го представят "оригинални родни интелектуалци", служещи си с актуална за съвремието
лексика. Ако се наложи да я ползваме, той по-скоро е нашият "камикадзе" (с всички резерви за
условната употреба на това понятие, щом е дума за национална светиня).
Какво от това, че не е подготвен за професионален водач и стратег на четата? Нима обречените му почти самоубийствени действия не са повече от героични?
Възниква и друг, мъчително труден въпрос. Веднъж вече го поставихме, сега отново ще го потвърдим. Ботев е носител на прозрение за историческото събитие на саможертвата в името на
Свободата. Но имат ли това усещане абсолютно всички негови четници?
Нелеки мисли тегнат като камбана в душите на участници и съвременници на онзи епохален
акт, а комай и в нашите, изкушени и объркани от съблазните на двадесет и първия век. И тая
камбана, която повече от столетия е мълчала, ще се разлюлее и проговори, заработи ли Гласът на
съвестта. А тътенът на гневния и вопъл е винаги над девета степен по Рихтер...
Дори развилите се събития да са такива, както са представени от жената със свръхизострени сетива, нищо не може да принизи и срине войводата от величествения му пиедестал. Завинаги ще е в
Пантеона на народната памет.
Поел трънливия път към върховна саможертва, Ботев загива не другаде, а във вихъра на битка
срещу врага. Да, срещу врага. Трагична битка.
Останалото са детайли. Щрихи към образа на колосална, труднообхватна личност.
След него животът на народа ни никога вече няма да е същият. И любовта, и омразата...
На гения се прощава всичко. Дори грешките. Нима не са пророчески?
Нека не забравяме - Христо Ботев, българският компас и съвест във вековете, е великолепен
поет, а не пълководец. И като такъв остава в народното съзнание, в литературата, в историята.
24

Какво от това, че не е професионално подготвен за войвода? Нали не друго, а "безумието и
пиянството на народа" предизвикаха намесата на Великите сили. И родиха Свободата.
Нима с новоразкритите прозрения ще се отнеме славата на героя?
Никой никога при никакви обстоятелства не би могъл да го направи.
Показаното по психотронен път не е петно върху поета и величавия му подвиг. Напротив - в
най-висша степен го виждаме като автентично човешко същество. Лишен от изкуствено привнесена
статуйна героика.
Независимо от чия ръка е поразен, Ботев е поел на бой срещу врага. И загива не срещу другиго,
срещу поробителя, както горещо се е клел.

***

Слава, известна с милосърдието, но и с неукротимия си порив към истината, вероятно немалко
се е измъчвала от видяното.
Веднъж внимателно под сурдинка сподели:
"Стане ли дума, че българин провали Ботьо-вата чета, вие ще възразите: "Турчин е".
Знам, не е турчин. Но, за да се затвърди вярата на младото поколение, да заобича повече
своята Родина, все пак кажете: "Турчин предаде Ботьова."
Ако прецените, последвайте съвета й.
След изнесените психотронични факти това е само подробност.
Нима се засенчва ореолът на войводата? -Нищо подобно - изгрява пред нас още по-величествен
и мъченически. По-правдоподобен и човешки.
МИТОВЕ ЗА ЛЕВСКИ. КЪДЕ Е ПОГРЕБАН?
С падането на страната ни под турско робство задълго е потулен лъвът - символ от векове на
българската държавност. Но емблематичният му знак не изчезва.
Един предопределен човек пробужда надеждата за Възкресение на тънещото в забрава
царство. И залага живот, за да го възроди. Един захвърлил расото дякон достига неканоничен духовен ранг - Апостол.
Роден 18(37) г. - Обесен 18(73) г.
Последните цифри на появата му на бял свят и смъртта са огледално обърнати. Дали няма
скрити знаци на съдбата в това?
По-важно е друго: с отхвърляне на игото се заема не произволно пръкнала се на мрачната историческа арена фигура, а човек с лъвско сърце. Носител на лъвско име.
Със светлата мисия на този "железен характер" историята ни завинаги ще се промени.

***

Знаменитата психотроничка не е покорен слуга на времето. Непобедена от него, застава над
безжалостните му опустошения. Полита с крилата на хилядолетията. Контактувайки със сенки на
Миналото, надмогва закостенели истини.
"Има хора, чиито живот е толкова безинтересен, че сякаш никога не са излизали от
смъртта" - ще въздъхне с тъга.
Те не я интересуват. Левски е в другия полюс. Светът е в сетивата й. Изучавайки Човека, готова
е за среща с всякакви изненади и предизвикателства.
Ултрасензорната жена не "гледа" от показната страна на историческите събития. Стига до матрични отломки на личности, оставили духовни следи във "Вселената на Миналото". Прониква в
съкровените им мисли и идеи. Затова ли през феноменалния й взор те се открояват впечатляващо
оригинални?
Нека с методите на психотрониката се докоснем до Левски - възкресителя на нашата държава,
най-съкровения ни Месия. Това ще обогати представата за великия българин. Ще го съзрем и от
потайните му страни. А те при него никак, ама никак не са малко.
С риск да срине традиционните представи, Слава разкрива непознати или слабо известни
качества на Апостола - най-знаменитият, според мнозина, неопетнен и неопетним българин за
всички времена.
Банална истина е - кристално чисти могат да бъдат само имената на хора, за които почти нищо
не се знае. Разширявайки представата за Дякона, владетелката на свръхсетивността не го накърнява. Напротив, още повече утвърждава нравствената му непоквареност.
Той като, че е единствената личност в родната история, за която няма два диаметрално противоположни възгледа.
Кой е подмолният демон на тихата ни национал-ноосвободителна революция?
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В търсене емблематичния знак на Левски, Слава се стреми да го идентифицира почти до степен
на "пръстови отпечатъци". Представя го "оголен", истински. Без щадене. В натуралната му
специфика.
Зрителният ракурс е различен, задължително по-пространствен, отколкото на обикновения наблюдател. Така прониква в невидимото.
Възможно ли е това?
Създава се странно усещане. Непринудено навлизаме в духовните измерения на личността.
На въпроси на журналистките В. Колева и В. Божинова за становището й за Апостола
("Попитах Левски как вижда положението в България" - в. "Диалог", бр. от 08. 03. 1991 г), Слава
Севрюкова отвръща: "Ще ви кажа, пък вие внимателно преценете. Помислете това може ли, нужно
ли е да се пише. Защото така, както аз го виждам, не е като в читанките."
Дали пророчицата се тревожи от резонанса, който проникновенията и биха могли да нанесат на
обществената психика? Избягва героизацията, защото е нож с две остриета - преувеличава удобните
личностни аспекти и анулира другите.
Забелязва: "Достигналият до нас образ на Васил Левски през годините дълго и съзнателно е
филтриран от човешки черти. Постепенно е идеализиран до степен на средновековен светец".
Слава възвръща истинските му качества.
Въпреки съществените различия с общоприетата представа за гениалния практик на националноосвободителното ни движение, журналистките публикуват версията й.
Позволявам си също да я оглася.
Прорицателката неведнъж получава визуализации за Апостола. В тях познати и за пръв път
открояващи се картини и събития оживяват под нови ракурси от мрака на неизвестността.
Първо - съзира го в ранна възраст: "С потурки, сини очи, свилено светла коса и кръгло лице.
Яде коматче хляб, топейки го във водица."
По-късно го вижда като ученик - задълбочен, прилежен.
Вече в зрелия период на Левски и се отдава да вникне в мислите му. С уважение констатира:
"Голям, надарен ум. Води го любовта към племето. По-силна е дори от тази към родната майка.
Две чувства го направляват - всеотдайност към народа и мъст към потисниците."
Интересно съотношение на паралелните двойки: Левски - майка, Левски - Родина.
Уловени са и гениално претворени не от друг, а от приятеля му Ботев. Синхронът в мислите и
чувствата на тези две сходни натури е поразителен.
И бликат гениални стихове:
"О, майко моя, родино мила..."
Ако Ботев е воден от огнени страсти, при Левски е хладният разум. Там, където ги има,
емоционалните елементи са силно приглушени, задължително под контрол.
Между двамата национални колоси съществуват и немалко свързващи характерологични елементи. При Ботев пламенните пориви на духа се изливат в гениална поезия. При Левски, този "нечут характер" - в сладкогласи песни.
Събирателно звено между тях е изкуството. Обединяващо-любовта към Родината. На Свободата й обричат живота си.
Второ-образът на бъдещия гениален конспира-тор след години се откроява пред
прорицателката - вече дякон Игнатий в манастир.
Разкрива: "Много близък е с един възрастен монах. Виждам го - умен старец с големи кафяви
очи." - Слава забелязва. - "Дал му е известна насока за организиране на революционните комитети."
(Благодарение прозрението на пророчицата, това става известно за първи път - б. а.)
Трето - жената с изострени сетива вниква във времето, когато Апостолът обикаля поробените земи, създавайки революционни комитети. Пред нея се изправя елегантен господин с изискано
облекло и достолепен вид:
"Движел се е всякога изрядно облечен. Много добро впечатление оставя в обществото, особено пред непознати и случайни хора."
Този представителен негов образ няма нищо общо с дрипавия прашен шоп от популярния художествен Вазов разказ, продаващ въглища на улицата. Слава никъде не съзира Левски като такъв.
(Изложената теза е исторически достоверна - с перфектно одеяние и изтънчени маниери
вездесъщият демон на империята по-малко би привличал вниманието на армията шпиони, стражари
и копои на султанската власт, отколкото, ако бе някакъв дрипльо. В техните очи тогава би изглеждал
много по-опасен за режима.)
Предлагайки тази оригинална версия, ултра-сензорният уникат не преобразява историята, а
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внимателно и отговорно я допълва.
Четвърто - в конспиративните срещи и съзаклятия Апостолът не се заобикаля с кого да е.
Преобладават представители на заможните прослойки сред будния народ. Гениално е прозрял - те
са двигател за икономическа, политическа и духовна свобода.
Цитирам психотроничката: "А той никога не се е движел с бедни хора - никога, никога.
Домовете, в които влизаше, бяха много богати. Софрата - препълнена. Людете в скъпи дрехи потури в тъмносиви, много красиви гайтани..."
С тези люде основава революционни комитети.
От техните списъци се набива на очи - почти навсякъде начело са попът и даскалът, по онова
време първенци на града и селото.
Какъв по-светъл и вдъхновяващ знак - комитети, поведени в святото дело от просветени
духовни лица на народа - свещеници, учители.
Отново - желязна логика.
"Свише му се дава ритуалът на клетвата в името на Свободата - върху Евангелието кръстосани пищов и кама" - заговорнически уточнява Слава Севрюкова.
Пето - Апостолът при обиколките из поробената Родина, според психотроничката, е носил у
себе си "една тъмновиолетова фъкана кесия, пълна до средата. И все злато".
Налага се преосмисляне на трайно наложения мит за бродещия от град на град, от село на паланка
беден Дякон, броящ последната лепта за нал-чета на похабените си обувки: "два гроша за хляб", "за илач",
"за нощувка"... И съвестно до педантич-ност описващ това в комитския тефтер.
Истината безспорно е такава, каквато е изповядана в безпристрастния бележник на Апостола, но той,
според прорицателката, "е разполагал с немалко пари. Те неведнъж са го спасявали от хищните зъби на
надвисналата опасност".
Размислим ли необременено, извън насадените във времето канони и клишета, ще осъзнаем шансът това да е действително така, е много по-вероятен.
В свое писмо до чорбаджиите Апостолът се аргументира: "Без пари нищо не може да се направи".
Шесто - пренасяйки се в отминали епохи, голямата пророчица съзира в детайли личности с
известни, слабо познати или незнайни за нас постъпки. Въпреки огромната дистанция на времето, вниква
в техните умове. "Чете" съкровените им мисли.
За Левски разкрива:
"Той беше младеж особен, небогат, средна ръка, бих казала. Но в него имаше едно "АЗ". Аз трябва
да дам, аз трябва да се издигна."
Възниква въпросът- дали дълбоко в съзнанието си Апостолът изповядва идеята, така горещо
прокламирана е популярната художествена Вазова творба: "Когато се освободи Отечеството, ще ида
да се боря за свободата на други поробени народи..."
Тази негова позиция е обоснована и в едно писмо до Филип Тотьо. Там скромно споделя за
полагащата му се роля след Свободата: "Аз съм се обещал жертва за Освобождението, а не да
бъда кой знае какъв." В подкрепа на това пак там самоиронично подхвърля: "Па ако щат ма нареди
патки да паса"...
Според проникновенията на Слава Севрюкова, истината е друга. "Най-големият враг на
султана - твърди тя - се е надявал след Освобождението да бъде някой"... Да е сред водачите на
независима България."
Не звучи ли това много по-достоверно?
Както ще узнаем по-нататък, тези мисли изграждат духовната умонастройка на големия
българин до сетните мигове на обречения му страдалчески път.
В пълно съзвучие с идеалите и душевните изживявания на Апостола, според жената, свободно
пренасяща се във времето, остава безсмъртната му сентенция: "Ако печеля, печеля за цял народ. Ако
губя, губя само мене си."
Седмо - срива се и друг мит - за абсолютната самота и монашеско-аскетичен живот на Дякон Левски в съкровен личен план.
"В живота му - забелязва прорицателката -присъства девойка, скрита зад изящен воал. Имаше една жена, бегло се мерна някаква кокона..."
Не е безразличен към нея. Но е толкова потаен, че и най-близките му никога нищичко не
узнават за романтично-интимните увлечения на "тази желязна личност".
Една от съкровените тайни на Дякона. Така той изгражда за себе си обаяние на свръхчовек, за
когото саможертвата пред олтаря на Отечеството е над личния живот, любовта и абсолютно
всичко.
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Носител на духовен сан, обяснимо е защо йеро-дякон Игнатий запазва тая своя сакрална връзка
в абсолютна секретност.
Коя е избраницата на сърцето му? Монахинята сестра Христина? Вярната сподвижница Мария
Сиркова? А, може би, Йовка от село Войнягово? (Има свидетелства, че е бил влюбен в нея, докато
учителствал там.)
Без съмнение Левски е бил магнетична личност. Синеок, очарователен, с дар-слово.
Сладкогласен певец. С други думи омайвал е хората. Невъзможно е да не е привличал трепета на
някое нежно сърце.
И така - коя е мистериозната жена до него?
Слава мълчи. Имена не й се дават.
МЪЛЧИ И Небето...
Осмо - Апостолът е СИЛНО практичен, но както неведнъж се отбеляза, твърде бдително и ревностно съхранява неприкосновеността на личния си периметър.
"Идеята за мрежата, за конспирацията не я е измислил сам - твърди чародейката. - Аз
виждам трима-четирима. Там някъде имаше шепа хора. Тя (идеята) бе на един от тях - ето,
гледам го - но не само негова... Разискваха нещо подобно. После Левски започна да събира - оттук,
оттук, оттук...
Той бе толкова дискретен... Другите не биваше да знаят кой е, къде отива, какво има в себе
си..."
Тази версия съвпада с общоприетата. Апостолът е с неудържим размах в борбата. Безкрайно
предпазлив в конспиративните дела, строго премерен в личния живот.
Пророчицата описва най-близкия му съратник: "Един калугер - много е кръстосвал България.
Лице кръгло, червендалесто, немножко више. Раменете - малко ей тъй напред.
Той само му помагаше да се настани и отседне. В друго нищо не му помагаше."
Досещате се - визира отец Матей Преобра-женски.
Девето - психотроничният взор навлиза все по-дълбоко в мисловно-психологическата съкрове-ност
на великия българин.
След разигралата се трагедия в Къкрина Дяконът е заловен.
Слава съзира: до сетния час в душата му тлее упование да се отмени смъртното наказание с доживотно заточение.
С прочитане на присъдата беглата искрица надежда гасне. Но Апостолът и тогава не изпада в
униние. Саможертвено заявява: "Бесете ме."
Моментната слабост е преодоляна. Тя е само в мисълта.
Вездесъщият демон на империята се държи достойно. Навсякъде. И най-вече пред бесилото.
Владетелката на свръхсетивността вниква в ума на Левски в сетните секунди, преди да му
нахлузят въжето. Пред психотронния й взор се излива съкровената изповед на душата му: "В
изтляващия миг на живота съжали, че не е довършил святото дело, че племето му още не е готово..."
Слава забелязва: "След като го залавят и с рехава, почти символична охрана повеждат от Ловеч
към Търново, в мислите на Левски се стаи разочарование - нима организираните от него комитети не
можеха да го освободят?... Обзе го горчивина - дорасъл ли е народът за Свобода..."
"Всеотдаен борбен дух, подкрепящ онеправданите - забелязва пророчицата. - С тая мисия е на Земята.
Така ще е и в следващата му поява в плът."
Чий преждевременен край не е трагичен?
Задава се горчива Голгота. Самотен, на брега на своето съвършенство, Апостолът поема към
бесилото - извечната българска светилница. До края на пътя си той, според прорицателката, остава
вярващ християнин.
Десето - за смъртта на Дякона открай време та чак до наши дни се разпространяват какви ли не
версии. Най-сензационната е, че бил обесен негов двойник. Защитава се понастоящем от ст. н. с. от БАН
Георги Александров.
Големият наш революционер наистина е имал почти идентичен двойник- Дидьо Пеев (Пощата).
Той удивително приличал на него. Левски неведнъж конспиративно си е служил с личното му теске-ре.
Освен това при последната грандиозна хайка на турската полиция, както сочат безпристрастните
исторически факти, са арестувани още трима негови физиономични двойници.
Интерпретирайки исторически документи от последните дни на Апостола (най-вече спомени на
съвременници), Г. Александров твърди, че прове-сеният на бесилото, както го описват малцината
очевидци на последния акт от биографията му, е "черноок, тъмнокос, мургав". Следователно "е нямал
нищо общо със светлоокия рус Дякон".
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Ако е екзекутиран двойник, редно е да се запитаме: каква е съдбата на оцелелия като по чудо найголям враг на султана? Къде се губят оттам насетне следите му?
Той, според посочения научен сътрудник, "тайно и полека" се бил отново замонашил, но вече в един
от Атонските манастири. И повече нищо не се било чуло, ни видяло за него.
Слава Севрюкова никъде не съзира подобна мистификация.
Категорична е: на 19.02.1873 г. (нов стил) е обесен самият Васил Иванов Кунчев, наречен Левски.
За радост или не, пророчицата и този път е права.
От документите на съдопроизводството срещу демона на империята, ще забележим - Левски много
хитро и ловко се измъква от неудобните въпроси при съдебното дирене. Това не би било по силите на
непосветен в революционните дела негов двойник.
Единадесето - предаден ли е Апостолът от поп Кръстьо?
Това е дълго лансирана версия. Дали поради недоглеждане на фактите от страна на някои историци
или отново на литературното влияние на Вазов?
Изключително популярна, тя се срасна повече от столетие с народната памет.
На въпроса на Слава към духа на Дякона: "Кой е изменникът? Поп Кръстьо ли?", отговорът е категоричен. "Мене не издаде попа, а оня, който тегли браздата...."
Левски дълго се е готвил за върховната мисия - да работи за отхвърляне на омразното иго. Ако бе
успял в дръзкото начинание, навярно би спомогнал за сриване на една от най-мощните световни империи.
Би ли могъл действително да го направи?
Тези и други въпроси като че остро прозират от питанките, които многозначително е поставил
след синовно милото, почти интимно обръщение "Народе????..."
Слава споделя събитията такива, каквито се разкриват пред психотронния й взор.
Развръзката на героя е коварна и жестока. Поел след ареста и разкритията на Димитър Общи през
мразовитата зима на 1872-73 година да прибере комитетските книжа от Ловеч, извън града среща някакъв
непознат. От съображения за сигурност конспиративно променя посока.
За зла участ, пътят му се кръстосва със случаен безпризорен скитник. Бедняк, с опърпана аба и потури,
цял живот изкарвал мизерна корица хлебец по чужди ниви.
Едва разминал се със съмнителното лице, верният поданик на падишаха, останал без препитание
през зимата, на часа дотърчава в конака да наковлади мистериозния пътник. Да получи грош бакшиш и
благоразположи местните заптиета. Щом предателството се заплаща, значи е работа. Той, техният герой,
омерзително се е превърнал в жалък родоотстъпник.
"Безкрайно честен,Левски е издаден за пари" - твърди в прозренията си психотроничката.
Изумително. Не съвпада ли в това съдбата на Апостола с тази на един световен Месия?...
(Поеме ли се пътят към апостолството, раждат се аналози.
Последните дни на Христос са в еврейската престолнина Йерусалим. На Левски - в бъдещата, още
неосвободена българска столица София - б. а.)
Истината за предателя.
Безотказно работи инстинктът на роба. А дали е подозирал кого е срещнал?...
Ако това действително се потвърди, версията на турското заптие Али Хасан Чауш, водач на патрул,
хвалил се десетки години след Освобождението, че не друг, а той е забелязал съмнителния пътник край
Ловеч и организирал хайка за залавянето му (становище, все по-налагащо се напоследък в историографските среди), окончателно ще отпадне.
Оказва се, Дяконът не е предаден в точния смисъл на думата. Няма действие като умисъл
за издаване на най-търсения в Отоманската империя бунтовник, а на "случайно срещнато
подозрително лице" от бедняк, надяващ се на парични облаги.
"Агата, с когото беше накрая, точно му каза кой го е предал" - завършват доводите на
прорицателката за издайника.
Слава Севрюкова не се изживява в роля на посланица на душите на мъртвите. Тя контактува с
диханието на бездната.
Разтърсващите самостоятелни психотронни разследвания на медиума не спират до тук. На въпроса към духа на Апостола "Къде ти е гробът?", отговорът е категоричен. И кратък: "Там, където
ме погребаха. Никъде не са ме местили..."
Поставя се под съмнение популярната напоследък, предизвикала немалко научни и
журналистически дискусии версия за препогребване на Дякона в абсидата на софийската
църквица "Света Петка Самарджийска".
Голямата пророчица развенчава и тая легенда.
"Може би ще остана неопят и непогребан" - разтърсващи слова. Изречени са от Левски пред
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майка му в миг на върховно прозрение.
Пророческа изповед.
"Тялото на наказания със смърт, ако не бъде потърсено от близките му, предава се на народа,
към когото принадлежи" - гласи турският Наказателен кодекс от онова време.
Къде е гробът на Апостола? Не е ли време да се развенчае и тая мистерия?
Слава Севрюкова съзира мястото на бесилото. "То е там, гдето по-късно е издигнат знаменитият
негов паметник в столицата."
Хвърлила мост през времето, картинно и живо описва погребението му.
Мразовит, мрачен февруарски ден. Мирната рая се е изпокрила по къщиците си. Знае се - ще бесят
демона на империята.
(Но нима не е така и когато Ботевата чета минава Дунава! Психиката на роба е смазана до
обезличаване - б. а.)
След екзекуцията трупът на Дякона назидателно е оставен на бесилото. Зимният режещ вятър
злокобно го полюшва.
Най-голямата заплаха на султана, не се ли превръща и след смъртта в страховито махало, непреставащо да отброява последните издихания на една разпадаща се зловеща империя!
Надвечер мъж-християнин в ямурлук на бели и кафяви ивици с вдигната качулка, в селски дрехи,
навуща и цървули, поема към заптиетата. Да измоли и откупи за няколко жълтици, като добър християнин,
провесеното вледенено тяло.
Внимателно полага безжизнения труп в каруца, застлана със сухо сено. В стелещата се мрачина го
замъква до близкия овраг. И го погребва там. Набързо. Без свещеник. Без кръст. Без белег дори на гроба.
На молбата да изясни къде точно е положен, живата връзка с невидимото отвръща: „Погребението
е на около петдесетина метра от бесилото. В една естествена релефна вдлъбнатина. Изкопът в
скованата от студ почва е плитък.
Земната повърхност там по онова време -отбелязва прорицателката - е била естествено
хлътнала и много по-ниска от околния терен. След Освобождението при новия градоустройствен
план на столицата, за да за-равнят релефа и изправят улиците на София, наложило се на същото
място да се струпа много, много пръст - повече от десетина метра. Така погребаният се оказал на
значителна дълбочина."
Относно лобното място, има две различни тълкувания, свързани с посоката от бесилото.
Според Л. Златарева, К. Шопова и Ст. Стаменов, телесните останки на Дякона са дълбоко под
тротоара на чехословашкото посолство. (Дипломатическите представителства на Чехия и Словакия не
са разделени, когато пророчицата прави своите прозрения - б. а.)
Според М. Димитрова и Т. Анастасова, те са под стълбището на МЕИ (понастоящем Художествена галерия).
Слава продължава: „Аз, доколкото виждам, скелетът никога няма да бъде открит и изваден на
показ... Защо? А дали народът, ненаправил сериозен опит да освободи Апостола, заслужава да знае къде
са костите му?... Виждам ги... Съхранени са части от черепа и областта на тазо-бедрието... Не, никога
няма да бъдат изкопани и експонирани...
Навеки обаче ще остане делото му - висша благородна мисия на извисен дух, с която идва на
Земята."
Слава спомага да се изпълни последното желание на Левски: "гробът ми да се знае".
Дано най-после тази загадка бъде разрешена в името на историческата и човешка правда, която
големият революционер заслужава.
На въпроса: "Прероден ли е духът на Апостола?", прорицателката отвръща: "Не - погледът й става
куршумен. - След време и това ще се случи, но вече в друго племе. И ще се сбъдне последната му
молитва преди страдалческия физически край: "да работя отново за Свободата".
Бунтарска душа. И пак ще отдаде живот за нея..."
Не друг, а светлоокият рус мъж с лъвско име, врекъл се в апостолство, подготвя освобождаването ни от османско иго. Достолепната му фигура е като изплувала от славните години на
някогашното българско величие.
Невзрачното по онова време градче София, поело сетния дъх на безсмъртния исторически
колос, по необяснимо стечение на обстоятелствата по-късно ще се превърне в столица на вече
възкръсналата държава.
Дали е случайно това?...

***

Сложна е личността на Левски. Така разкрита, в някои отношения се различава от
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общоприетата.
С психотронни прозрения Слава Севрюкова издига на други нива познанието. Героите й са
ХИПНОТИЧНО обаятелни.
Така ли изглеждат те от небесните им ракурси?
Отново се обръщам към читателите: безпристрастно преценете изложените психотронични
факти и едва тогаз отсъдете. Помислете, независимо от "непонятната методика", по която са
постигнати - в то зи си вид не е ли лично стта на Дякона по-реалистична, несхоластична, нееднопосочна, по-мистична и в никакъв случай по-малко героична?
Известна е склонността на патриарха на литературата ни Вазов, извайвайки художествени
образи, да ги хиперболизира. Това прави и с Апостола. Постига го с майсторски, психологически
обосновани творчески похвати. Друг гений, в друга посока.
Проблемът е, че неговият повече художествен, отколкото исторически автентичен портрет на
Левски, трайно се е вклинил и запечатил в Пантеона на народната памет.
Нека се запитаме: не е ли "настало време" да осъзнаем от кой образ на Апостола се нуждаем - от канонизирана култова свръхлич-ност или от действителния, не по-малко очарователен пълнокръвен герой?
И още: ще намерим ли сили и мъжество да си позволим това? Близо столетие и половина след
трагичния край на едно историческо величие, нев-писващо се в каквито и да са рамки?
Това е истината за Васил Иванов Кунчев, известен като дякон Левски. Откроена през обективния
психотроничен взор на феномена Слава Севрюкова.
Така представена, нима осквернява? Напротив, извисява паметта на великия българин.
Индивидуалността му, както и тази на Ботев, в много отношения се отличава, както предупреждава
пророчи-цата, от "общоприетия образ в читанките".
Жената, надничаща в паметта на Вселената, изповядва: "Когато гледам човека, аз съм безпристрастна. Инак не мога да го видя."
Понятно е защо описанията и на крупни исторически личности са специфични. Ярко се отличават от клишетата, които повече от столетие, превърнати в постулати, са здраво сраснати с
народната памет.

***

Ботев и Левски приживе с дела са вдъхновявали стотици, а след смъртта - хиляди и милиони.
Отново приканвам - да поставим внимателно така разкритите портрети на националните ни светини на везните на нашите Души. И, отхвърлили белезите на робството, нека заработи независимият
Парламент на мисълта. И на Съвестта - този изповедник без глас.
Ако душите ни са съхранени, а мислите непре-дубедени, нещо страшно трудно в тая объркана
епоха, да ги оценим сами.
Образът на Левски, показан убедително през погледа на световно признат псифеномен, изглежда автентичен. Независимо дали ще го приемем в "този или оня му вид", той е и ще остане
Светецът в нашата национална памет.
Докато неподражаемият исторически връх, разтърсил една от най-чудовищните световни империи и трасирал път към Истината и Свободата, живее в умове и сърца, България ще я бъде.
ЧУДОТО С ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
Слава Севрюкова възкресява тайните на вековете -драскотина в клетъчната памет на Човечеството. Без претенции за алтернатива на установените исторически версии, реалистично убедителни
психотронни образи.
След вестителите на Свободата Ботев и Левски, ред е на една позабравена легенда - Евтимий.
Най-забележителният духовник измежду водачите и най-блестящият водач измежду духовниците ни.
Почти библейска фигура.
В нечовешки изпитания просиява съдбата и на този велик българин.
Как ли ще се обогати представата за пресвет-лата му особа, ако се разбулят някои неизвестни или
слабо познати страни от спецификата на неговия живот? С какво ново би могъл да изненада той, отдавна
канонизираният от православната ни църква светец?
Това едва ли може да стане другояче, освен през "психотронното око" на доказан капацитет.
Преди нестандартния ракурс за необикновеното битие на знаменитата духовна личност, нека хвърлим
бегъл поглед върху историческите събития от оная епоха.
Отоманската империя в края на XIV век все по-неудържимо се разраства. Армията й сее смърт из
Европа и Азия. В годините на възход дори най-могъщите държави не успяват да устоят на напора й.
И - парадокс. В златната за завоевателите ера те претърпяват морален крах. Не на бойното поле, а
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след триумфа на голяма победа - превземането на старопрестолния Търновград на фаталния за царството
ни 17. 07. 1393 година. В непредсказуем сблъсък с духовния водач на българите християни.
Евтимий живее в кризисно време. На ръба на физическото изтребление е изстрадалият народ. Би ли
оцелял, ако патриархът не бе измил срама му? И вдъхновил с пример по достойнство в период на ръфаща
омраза?
Тези събития се извършват в не особено славна за нас епоха. Приел васалство, цар Иван Шишман, без
да даде ни една значителна битка на осман-лиите, е заловен край Никопол и позорно убит. Изоставена от
самодържеца, в осиротялата столица е посечена бляскавата му свита.
По-късно през 1394 година в Добруджа ще погине и друга, много по-спорна историческа личност с
царствена кръв - Крали Марко. Името му след години ще възкръсне в легенда. Във върховни изпитания потребността от герои е болезнено остра. При отсъствие на лидери, по-силни от живота, въображението ги създава.
След още две лета другият васал цар Иван Страцимир ще бъде унизително отведен в робство
от Видин в Мала Азия. За да се изгубят следите му. Завинаги.
Без прозорливи водачи държавата се срива.
Последното събитие предхожда с 57 години задаващата се Нова епоха с предвестник
печатарската машина на Гутенберг. Предстои да разцъфти Ренесансът.
Но нека се върнем към тягостните времена на неимоверни изпитания.
След превземането на Търновград развилне-лите се завоеватели, донесли насилието на ужаса и
погрома, според книжовника Григорий Цамблак, подлагат на публична зверска екзекуция малцината
оцелели видни жители на престоли ината.
С безмилостна сеч целят да сплашат и поругаят населението. Да го обезкървят откъм водачи и
сринат духа му. Да унизят и омаломощят българската аристокрация. Освирепели от съпротивата на
гордите търновчани, победителите налагат кръвожадна режисура. В дни на отчаяние и покруса
изправената пред пропаст държава трябва да бъде принудително лишена от най-мозъчните си синове.
Посечени са 110 непокорни боляри. Обречените - родолюбци със свободен дух. Посланието на
завоевателите е ясно - с нас или без вас...
Върховни мигове на изпитание. Отсяват се предателите. Малцина безродни благородници малодушно ще предадат вяра, безславно сливайки се с ордите на новите властелини. Тъй ще опазят
драгоценен живот, титли, богатства. И ще изчезнат завинаги от историческата арена - безлики капки
сред освирепяло море нашественици.
Повечето обаче ще защитят изповедание, име и чест. На свръхвисока цена.
Времена на варварство и агресия. Страшна е ненаситността на поробителя. Но тя може да му
изиграе лоша шега. Кое насилие срещу мирни граждани е оправдано?
(Кратка историческа справка. Някога княз Борис, внедрявайки силом християнството, обезглавява 52 най-непокорни родове на българския елит. Непредаващи веруюто на предците, те
отхвърлят "коварното гръцко учение".
Близо петстотин години по-късно цветът на българската аристокрация в лицето на 110
велможи отново ще е покосен.
Острието на палача в двата случая води към гибел. Все зарад чест и вяра. Парадокс или зла традиция за отстояване на упованието? И това ако не е карма...)
Покорената столица е осквернена с насилия. Сред предвидените за екзекуция е и Евтимий, моралният Учител на народа. В отсъствие на царя, той, праведният застъпник на християнството и
благородник на честта е дръзнал да даде отпор, храбро поддържайки бранителите.
Нима агаряните ще му го простят?
Защитникът на старопрестолния град е споле-тян от грозно публично унижение пред очите на
скованите в средновековен ужас духовни негови чеда. Патриархът се оказва участник в събитие, в
което "убийството е основна атракция".
Предопределена среща с безмилостната секира. Най-тежкият за него час. Адреналинът достига
краен предел. Обречена среща.

***

С дълбоко преклонение пред невероятния подвиг е житието на Евтимий от Григорий
Цамблак. Житиеписците по правило митологизират ореолно героите, извършили саможертвени
подвизи в името на християнството.
Но нима историята не бушува от клишета, красиви или ужасяващи митове?
Има ли измислици и преувеличения в изпитанията, сполетели патриарх Евтимий? Какво се е
случило с реалната историческа личност? Коя е истината за събитията?
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В търсене отговор на тези въпроси, нека надзърнем в разтърсващото негово житие.
Благочестивият духовен пастир, приобщен към събратята си като орел с орлета, самоотвержено е положил глава за заколение в името на вярата.
Не се бои от смъртта? Или е удвоил сила, впрягайки в действие страха? Тайно оръжие ли крие?
Сюблимни мигове.
Окървавената брадва се издига над положената на дръвника шия на великия родолюбец.
В християнските души простенва ехото на ужаса.
...Но ето - настава невиждано чудо.
Властно размаханата секира внезапно застива. Замръзва във въздуха. Безсилна да стовари прерязващото искрите на живота острие.
Божия сила ли я сковава?
Садистична е ръката, свикнала да сече и сече глави, без да трепне.
Какво я размеква? Немислимото ли се е случило?
Стои вледенена.
Колко?
Достатъчно да обърка поробителя. Да укрепи духа и вдъхне глътка упование на удивената рая.
Екзекуторът е стъписан.
Обезсърченият народ окуражен. Във върховните мигове на безпомощност в душите се пробужда, тихо
прозвънява плахият хор на надеждата.
Какво е това? Знамение? Знак свише? Патриархът ли владее незнайна сила? Бог ли отказва да
приеме един несправедлив край?
Животът е непредсказуем пред надвисналата сянка на обречеността. Ешафодът се е превърнал в
свят олтар на Отечеството.

***

Потресаващ ефект. Противоположен на коварния агарянски замисъл за жестоко обругаване и
сплашване на населението.
В противоборство са две воли: на варварина-ек-зекутор и на безумно смелия водач на народа. Сега смирен божи служител. Доброволно приел смъртоносното острие като светъл лъч към Небето.
Недопуснал светотатството на физическата разправа с висшия православен духовник, дали в оня
сюблимен миг християнският Бог не дава ясен знак за могъществото си? С ослепителния кървав блясък
на безпомощното оръжие на палача?
Тъмните сили могат да победят в живота. В безсмъртието – не.
Патриархът обнадеждава с личен пример сънародниците, понесли три синджира роби в душите си...
В злокобно надвисващата, все по-задушаваща тъма на мюсюлманското иго, той, изправеният на ешафода
застъпник на вярата, е неподвластен на масовото отчаяние.
Самотна светлинка в ден, когато мрачните бедствия за народа сякаш нямат край. Предстои да
изгрее една Легенда.
Чудото вдъхва живец на отчаяните бранители. Въздига смазаните в изтребителни пожарища кълнове
на надеждата. Поддържа борбената воля на народа.
Силата невинаги е справедливост, справедливостта винаги е сила.
Патриархът знае - правдата се опознава със страдания. Знаменията са в изпитанията. Тогава делата
на мъчениците оживяват в чудеса. И ги отпращат в духовната Вечност.
Нима тя може да бъде друга?

***

Най-истинската мярка за човечност е състраданието.
Завоевателите, онемели, се отдръпват. Фанатично приемат изненадващата развръзка за "послание
свише". Дали познават поведението на тълпата? Непредсказуема - готова да разпне мъченика. Или да го
въздигне в култ. По-проникновени? По-суеверни ли са?
"Знакът" повежда поробителите да заменят смъртната казън на достойния отец с доживотно заточение.
За да намери спокойствие душата му в Ро-допа планина, оживяла в необятна зелена магия...
Такива са фактите според житиеписеца. Засега. Редно е да се запитаме: отговарят ли документираните в религиозния извор събития на истината и ако да, доколко?
Историята оставя като опашка на комета искряща диря предания и легенди. Колкото по-мрачни
времена, толкова по-ярко сияят.
Опияняващи митове.
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Не те привличат вниманието на пророчицата. Напротив, съзнателно прочиства летописите от
тях. Затова нейните становища за значими исторически личности и случки са строго специфични,
разграничаващи се от добилите широка популярност сказания.
Как ли ще изглеждат току що проследените изживявания през погледа на психотронния феномен? Освободени от специфичните за житията хи-перболични преувеличения?
Какво всъщност се случва в почерненото, рухнало, но непрегънато в умолителна длан
Отечество?
"Историята, пресъздадена от Григорий Цам-блак - споделя прорицателката, - както ми се
"открива да видя", е напълно реална. Житиеписе-цът не преувеличава."
Слава избягва контактите с души на мъртви: "Информацията им невинаги е точна, особено ако
са на принизено ниво." Ползва Акашовите записи - "вселенския компютър", съхраняващ следите на
животите.
През свръхсетивата и историческият мрак избледнява. Разкриват се събития и личностни особености, различни от официално наложените.
Страшно спорни, ще се приемат ли в "многозна-ещото" съвремие?
Безкомпромисният психотронен взор прониква под необичаен ъгъл в драматизма на миналото.
Руши наложени стереотипи, показвайки поновому преживяното в оная ожесточена вълча епоха. И
проправя път на дефицитната комай за всички времена истина.
Слава удивлява не само със способностите си, а и с начина, по който някога, а и сега се гледа
на нея - нелесно е да бъде разбрана. Още по-трудно
- призната.

***

"Евтимий е природно надарен с титанична Духовна сила. Има способност да упражнява
власт над човешката воля. Това не е случайно уточнява богобелязаната. - Необикновените му
качества са кармично предопределени от предходен негов живот..."
За да разтълкува знамението с патриарха, така силно разтърсило съвременници и по-късни
поколения, налага се пророчицата да навлезе в сакралните тайни на прераждането.
Повратното събитие намира обяснение в обвитата от векове с мистериозен блясък теория за
реинкарнацията. Познания, изстрелващи ни отвъд привидно ефимерната краткост на битието.
Съвременните клирици не престават да отхвърлят, обвинявайки в несъществуващи грехове учението за "карма и прераждане". Причината е, че то, представете си, не проповядвало спасение чрез
Христос, а самоизбавление.
Дори да е така (макар идеята за превъплъщение да не отрича ролята на Спасителя), какво
толкова тревожи ортодоксалните отци? Проблемът е другаде: те се боят да не отпадне ролята на
Църквата и на тях, като "озаконени посредници между човека и Бога".
Самоизбавлението означава работа над себе си. То, следователно, е саморазвитие. Няма ли да се
омаловажи тогава тяхната служба, на която така ревностно държат? И която издържа и изхранва, тях
и семействата им?
Пазителите на правата вяра сякаш забравят: ние жънем онова, което сме посели. Спасението не
идва отвън, не сме ли узрели за него отвътре. Не е дар. Отстоява се и доказва с дела.
Освен това теорията за прераждане не отхвърля "спасението чрез Христос". Напротив, ратува за
повече свобода на духа и осъзната отговорност в личностното израстване.
Мъдростта приема живота като печеливше, не губещо начинание. Нима той се измерва с ударите
на сърцето? Нима заглъхва и Отвъд?...
Странствайки между световете, прорицател-ката разкъсва завесата на вековете, разкривайки
свързващите звена между Минало и Настояще.
Уверено твърди; "Патриарх Евтимий е прероденият апостол Павел". Хиляда и триста години преди
визираните събития, този някогашен римски гражданин, като Христов последовател, за публично
назидание е бил екзекутиран. В зората на ранното християнство преждевременно е прекъсната една
значима религиозно-просветителска мисия. Заради силата на вярата Павел е привлякъл острието на меча.
Смъртта. Открай време онова, от което инстинктивно се боим, неустоимо ни изкушава. И нищо
не ни свързва един с друг така, както страхът от неизвестното.
"С падането на Търновград под османска власт възниква опасност кървавият акт да се повтори забелязва пророчицата. - Но това няма да стане. Животът на Апостол Павел, като римски гражданин,
завършва с обезглавяване. Тогава душата му е съжалила за възможността да даде още духовна храна и
подкрепа на търсещите християни. От тоз миг свише е предначертано да се избегне подобна
смъртна казън в новото въплъщение на извисения му дух."
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В последвалата реинкарнация като Евтимий, според Слава Севрюкова, духовната му същност
получава възможност за довършване на някогашната мисия: "Преданата на правата вяра душа с
усърдие завоюва патриаршески сан. Така поема отговорност да помага на един от християнските
народи, този на българите, в страшно труден за оцеляването му период - стоварването на
османското владичество. И отново може да служи достойно на Църквата."
Залагайки живот зарад вяра, православният пастир дава сърцат пример на събратята си, за да
не остане духът им бездомен. В разрушителен сблъсък на две цивилизации. В повече или по-малко
успешен опит за асимилация на едната от другата.
С делата си Евтимий се превръща в стожер на своите духовни чеда. В крупните сътресения,
предвещаващи задаващите се смазващи катаклизми пред България. В надвисващия дълговековен
мрак на робството.

***

Патриархът на дело въплъщава идеята за жертва в името на духовното упование. Той е исихаст. Кой знае защо досега не се отделя достатъчно внимание на този толкова важен етап от живота
му. Неговите необикновени способности във висша степен са усъвършенствани в практиката му като
такъв.
(Исихазъм означава "мълчаливо уединение с Бога". Аскетично-отшелническа религиозна школа,
възникнала във Византия и пренесена в България. Радетелства за вътрешно развитие чрез самовглъбяване и медитативно-религиозен транс - б. а.)
Като монах-отшелник Евтимий с години се само-заточва близо до Зографския манастир на
Атон. Завърнал се по-късно в родината, много преди да добие патриаршески сан, той се затваря в
една скална пещера недалече от Търновград. Доброволният отказ от примамливите изкушения на
светския живот неимоверно много спомага за духовното въздигане на личността му.
Страданието е като огъня, даряващ твърдост на глината.
Евтимий, както се разбра, владее и тайни познания. Исихаст е, но не пасивен съзерцател на
стоварващите се страдания над народа. Отшелник, но не на духа.
В сюблимния миг, когато трябва да склони глава пред екзекутора, налага се да включи в
действие тайнството на Силата. Това е шансът на живота му. И шанс за живот
И Патриархът го прави. Гениално.
Извършва чудо - със силата на волята си хипнотично блокира издигнатата десница на екзекутора. Така доказва - мечът може да бъде пречупен с вяра.
Слава все повече навлиза в лабиринта на душата му. Съзира от броеницата на прераждания-та
и друго - бил е гръцки духовник, наречен Ила-рион. "Всяко негово земно съществувание - според
пророчицата - е направлявано от неугасима духовна жажда."
Хрониките на епохите през взора на свръхфе-номена добиват ново звучене.
"Извисеният дух рядко се въплъщава - въздиша психотроничката, уморена от продължителното странстване във вековете. - Извършва се все в периоди на върховни исторически и религиозни
изпитания. Такова е падането на България под османско иго. Завоевателите безмилостно ще
разрушат стотици църкви и манастири, но, благодарение съхраняващата сила на вярата, не ще постигнат
власт над Духовността. И народът ще оцелее.
Тогава апостол Павел, превъплътен като Евтимий, поема неимоверни трудности. Извършва
свръхчовешка дейност, смирено носейки кръста. Реализацията на душата му не е по негов избор, а по
поръка на Висшите небесни сили."

***

Не е ли все по-обяснимо защо в непосилните години на отоманското владичество се раждат патриоти
като Евтимий, Ботев, Левски?... Те изграждат духовния ръст на България. Но какво става след
Освобождението?... Ами днес?...
В екстремни условия Отвъдното излъчва Ме-сии-спасители. За нас, които първи на Балканите
падаме и последни се освобождаваме от османско робство.
След Евтимий историята ни вече няма да е същата. С блестящия пример по дързост народът ще е
така твърдо закален, че половинхилядо-летното смазващо чуждо управление не ще го прекърши и
претопи. Ефектът на игото няма да е толкова обезличаващо опустошителен. Живеейки със славата на
Миналото, ще се съхрани Бъдещето.
Къде е сега тази слава?
Петстотин години след трагичния погром над Търновград от недрата на вече възраждащия се
феноменален народ на тъмния небосвод ще изгреят плеяда апостоли-революционери. Те на свой ред ще
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поемат по стъпките на мъченичеството. Като патриарха ще положат глави на ешафода на Свободата.
В не по-малко трагичен период в пожарищата, последвали погрома на Априлското въстание.
Култът към мъченичество не е ли част от из-вечната ни народопсихология?
При Евтимий, според Слава Севрюкова, се касае за "неимоверно силно желание на високо
еволюирала душа, недовършила земна мисия в един живот, да получи шанс да я продължи в друг.
Потребна е за поддържане вярата в битността на най-низвергнатата част от Човечеството в
трудни за оцеляването му времена".
Постигнал го блестящо в българското си прераждане, легендарният духовник издържа исторически
изпит. По достойнство. И оставя неугасима диря в мавзолея на народната памет.
ОБЛИКЪТ НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Разговор от 30.05.1985 г.
Времената плахо се разкрепостяват. Интересът към истината и нейните чудати проявления расте.
Хората вече открито, без страх се вълнуват от неизвестното, тайнственото, дискриминирано доскоро до
тотална забрана.
- Ще бъдат ли почитани отново официално като светци великите солунски братя? - Обръщаме се към
прорицателката, изкушени от идеите на Новата епоха.
- Били са и ще бъдат. Доколкото виждам, официалното им честване не е далече.
- Творците на писмената са представени в иконописта в най-различни изображения. Но как са
изглеждали в действителност? Иконите им са плод на индивидуалното вдъхновение на зографите.
"Тялото - изповядва Константин Кирил Философ - е сегашната дреха на моята душа". Не подсказва
ли това, че е имал отношение към прераждането? Ти, лельо Славе, проникваш в хрониките на Акаша. Как
са изглеждали славянските първоучители в действителност? - Връхлитаме я с буря от въпроси.
Голямата пророчица е в добро настроение. Но сега дълго мълчи. Тихо се съсредоточава.
В един миг долната й устна леко потреперва. Полупритворени, очите й остро се взират в необозримото:
- Виждам две одухотворени същества. Младият е със закръглено лице. По-светъл. За разлика
от Методий, който е мургав и дългобраз.
Слава отново се умълчава.
- Би ли могла да разкриеш духовната им същност? - Продължаваме с любопитство.
- С буден ум и висок дух, те са сред най-елитните представители на славянското племе в оная
ранна средновековна епоха. Учат в Магнаурската школа ведно с бъдещи гръцки патриарси и
императори.
- Това е известно - рязко я прекъсваме. - Каква е биографията от непознатата й страна на предводителите на писмената?
Въпросите навярно са повече от самонадеяни. Но нали дързостта ражда истината.
- Добре, ще ви предам нещо, което не знаете. Тайноведката още по-дълбоко се съсредоточава.
Въздиша. Подготвя се да прочете посланията отвъд думите. Дезархивирала миналото, тихо продължава:
- Противно на общоприетото за тях, Кирил стои малко по-ниско в духовен план от брат си.
Виждам го - експанзивен, рязък, остър. Високо образован философ, а е буен. Освен това има
някои неугодни дела пред Отца... (Отказва да ги назове.) Виждам и Методий. Деликатен,
тактичен, не толкова краен в реакциите. Превъзхожда Кирил в духовно отношение. Широко
скроена натура. Улегнал характер. Затова покровителства енергичния си по-млад брат.
Стимулира го да надмогне някои несъвършенства... Съзнателно сякаш се орисва цял живот да
остане в сянката на Кирил. Голямото дело е извършено от Методий, но той е по-смирен и
търпелив. Заслугите му за азбуката са толкова значителни, че, според мен, тя би трябвало да се
нарече методиевица. След време хората ще узнаят това...
(Пророчицата навлиза в личностната идентичност на създателите на славянското четмо. Образите им отдавна са изтлели в мрака на небитието. Почти нищо не се знае за тяхната физическа и
духовна специфика. Останали са откъслечни сведения за делата, някои факти и... митове.
Възвръщайки автентичността, сладкодумната владетелка на "психотропното око" разширява
кръга на познанието.)
- Какво ги направлява в духовния подвиг - създаване и разпространяване на азбука, основа за
бъдеща книжнина на славянските народи? Кое подклажда силата на вярата им?
- Вярата на Методий е колосална. Кирил умира рано, едва четиридесет и две годишен.
Новосъздадената писменост предстои да се разпространи от Методиевите ученици из славянските
земи. Преодолели неимоверни трудности, повелителите на писменото слово с усърдие и достойнство
развиват християнски добродетели. С основание по-късно са канонизирани за светци.
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- Началото на славянската книжнина започва от България. Не е ли това най-голямата победа на
нашия дух? Завоевание без оръжие? - Умуваме, набраздили чела.
- Княз Борис е прозорлив държавник. Приема учениците на Кирил и Методий, за да превърне
страната ни в духовно средище на огромното славянско море. Така младата по негово време България се
нарежда сред водещите в тогавашния свят. Стратегически мост е между източната и западната култура.
Последователите на първоучителите въздигат духа на българския народ. Апостолски му помагат за
чистене натрупаната със столетия карма, въвеждайки го в смирение и богослужение.
(Докато разказва това, лицето на пророчицата е озарено от светлина.)
Слава разкрива тайните на вековете, а тя с дарбата си е неразшифрована енигма.

***

Във времената на ранната ни държавност политическите водачи трябвало да бъдат и властелини на
духа. И те наистина са такива. Благодарение на това, страната поема към просперитет.
Българската православна църква в зараждането си е революционно напредничава. Единствено
при нея в мрачните средновековни години се извършва богослужение не на чужд- гръцки или
латински, както е в тогавашния християнизиран свят-а на роден, разбираем език.
Епохално, безпрецедентно в историята събитие. Не е случайно. Корените му са от времето на
първите будители.
Има ли по-колосално дело от това да се създаде азбука? Животът без нея е като звука отвъд думите.
Макар да е съществувала култура и преди азбуката. Кирилицата - съвкупност от старинни български
рунически знаци и адаптирани гръцки букви.
Сътворявайки писмените белези, тези духовни мъже извършват истинско чудо, приспособявайки ги
към говоримия народен език. Революционен акт за IX век.
Най-древният славянски престол на българите приема новоизградената азбука. Държавата ни
тогава също е свръхнапредничава. Дава убежище на младата писменост 200 години преди останалите
славяни. Това издига значимостта ни като културна сила.
И започва разрастващо се просвещение на роден език. Нечувано, невиждано в световен мащаб. За да
се роди небивало книжовно великолепие в една "тъмна епоха".
С превода на Библията на славянски, тя става достъпна до всеки ограмотен. Сънародниците ни имат
привилегия свободно и понятно да четат Светите писания. Могат да вникват в тях, да разсъждават
самостоятелно, критично, а не да им бъдат препредавани и предъвквани единствено чрез тълкуванията на
свещениците, както е в останалите страни на "цивилизована Европа".
Онези народи наистина са ощетени. Богослужението за тях е неразбираемо, канонизирано от църквата
само на гръцки и вече "мъртвия" латински.
България е третата страна в света след Византия и жалките остатъци от отдавна раздробената
Западна Римска империя, където се провеждат църковни служби на понятен роден език.
Това е закономерен процес, плод на мъдра държавност. Княз Борис цели да заглуши асимилиращото
влияние на Византия. Благодарение далновидността му, приелата християнството България успешно се
конкурира не само със силата на меча а духовно и културно с ненавистната си съседка.
Религията ни се превръща в жилав клон от живота. Не се строят респектиращи готически
катедрали, изстрелващи Бог високо в небосвода. Високомерен, недостижим. Нима пътят към
Него трябва да минава през страха?
При нас е близо до земята и проблемите на миряните. По-нисички и малки са ни църквите
не от бедност, а от съвършено ново отношение към Висшата сила. И Господ сякаш стъпва с
нозете на хората. Като че е слязъл долу, сред тях - всеотдаен покровител, а не студен суров
повелител...
Възниква предпоставка за много по-критичен поглед към религиозните писания и Църквата
катс институция. За да се оспори догмата, тя трябва да бъде разбрана.
Широката непредубедена култура в оная схоластична епоха води до ерес.
Това ражда безценни плодове-богомилство-то. То след години с последователите си:
катари, албигойци, бугри, патарени, розенкройцери и други се превръща в предходник и
пламенен подбудител на европейската Реформация.
Касае се за свръхнапредничави събития. Устремно се зараждат в наскоро изгрялата на световния хоризонт България и бързо пренасят сред славяноезичните съседи. Едва ли биха се развихрили така стремително, ако светите братя не бяха изградили писменост на говорим роден език И
ако водачите на прогресивната ни по онова време държава не носеха прозорливост да я приемат и
въведат. И така да създадат Епоха.
Свидетели сме на неподражаема демократичност в една "тъмна ера".
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А сега някои се опитват да ни учат на демокрация...
Кирилицата - една от най-съвършените азбуки на света. На абсолютно всеки звук отговаря буква.
Славните ни предци са знаели - най-дълбоки са най-простите неща. В никоя азбука не е така.
Това изключително много улеснява грамотността.
В "безпросветните години на Средновековието" само Климент Охридски обучава над 3 500
ученици на четмо и писмо. Същото правят неговите събратя Наум, Сава, Горазд, Ангеларий и многобройните им следовници.
Сред народа настава небивало брожение. Десетки хиляди българи се ограмотяват. Във време,
когато прославени европейски монарси дори не знаят да се подписват.
С приемане на писмената, България вече респектира не само във военно, а и в културно отношение. Княз Борис преобразува славянобългарския етнос в здрава сплав от просветени напредничави
люде. Подготвя се народът, с който синът му Симеон ще осигури величието на държавата. И, стигнал
до стените на величавия, недосегаем дотогава Константинопол, с гордост и достойнство ще забие
копие в градските му порти.
Вярно, завоеванията на славния цар се дължат на силата на меча. Но многократно повече на
прозорливостта на Духа.
Срещата на княз Борис с учениците на Кирил и Методий събира извисени духовни водачи
с изпреварил времето си свръхнапредничав държавник. Това въздига българската мощ.
Славен акт. След него племето ни никога вече няма да е сляпо и глухо. Ще получи път
към Истината. Защото тя е глобалният език...
С приемане и разпространяване славянската азбука България се превръща в една от люлките на източноевропейските цивилизации.
Пророчицата контактува със Силата, движеща световете на живи и мъртви. Далече от истините с
дъх на овехтели книги, реконструира човешките съдби. Разбулва неизвестни, заслужаващи внимание
характеристики при историческите личности. Толкова различни от популярното за тях.
Впечатляващи възможности на една невероятна дарба. Извличайки информация от "Небесните
хроники" и директно от души в Отвъдното, оживяват отдавна отшумели хора и събития.
Вълнуващи срещи.
Погребваме завинаги скуката. На бял свят излизат непознати, често пъти изненадващи сведения
Благодарение на духовната сърцеведка, възстановили историческото си наследство, се чувстваме равни на
другите, че и повече...
Външният вид на Светите братя - ето го неизвестното. Без да навлиза в детайли,
психотроничката представя специфичните им физиономични и характерологични особености.
Интерес буди постановката за по-извисената фигура на Методий в духовен план. Неслу-чайно
Блажени Профилакт го назовава "Великият Методий".
За времето, когато е споделено, гледището на жената-уникум е сензационно.
Подобно на другите й предсказания, това за предстоящото празнуване на славянските първоучители не след дълго се сбъдна. С "кончината на комунизма, създателите на една нова световна
цивилизация Кирил и Методий официално се честват на 11 май като светци и на 24 май в Деня на
писмеността.
ТАЙНСТВЕНОТО ПОКРЪСТВАНЕ
Слава Севрюкова се вълнува от вечните, не делнично-ежедневни истини. Потопена в неписани
извори, изважда героите от каменните профили. Зъзвърнала пулса им, общува с тях. По нейната
духовна “поща" звучи гласът на предците. Прозрения, политащи с крилата на историческото слово.
Категорична е: "Вечността не търпи грешки".
Какви ли светове предстои да изгреят в "психотропните и зеници?"

***

- Княз Борис - обхваща ни с ведър поглед - от началото на властването си е дълбоко вярващ
християнин. Приел от душа новото учение, по-късно го въвежда като официална религия не само да
обедини славяни и българи в единна сплав. Дълбокото му вътрешно убеждение го превръща в духовен
пастир за народа. Надарена личност, на много високо духовно стъпало.
- Благодарение на младия княз християнската религия става достъпна за поданиците. Как според теб,
лельо Славе, се извършва покръстването?
- Виждам го като млад...
Навлязла в личностната идентичност, прорица-телката смъква мрака от душите. Съзира един
отдавна отминал свят, без дори за миг да притвори клепачи. Поглъщат я цветове, звуци, ритми:
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- Непоколебим християнин е. Възприема новото учение от сестра си далече преди върховната промяна.
Тайно прегърнал го, уверен е - трябва да стигне до всяко кътче в страната. Значителна част от народа, особено в
Тракия, отдавна вече го изповядва. Но има и върли противници със знатни позиции.
Задаващото се събитие е от изключителна важност. Младият монарх предстои да реши: откъде,
с чия помощ официално да приеме и проведе акта на покръстване.
Като всеки владетелски двор и неговият е гнездо на оси. Предвиждайки съпротивата на
привържениците на старата религия, трескаво търси решение как да даде възможност на новата да се
утвърди по-безболезнено.
Дълго, тревожно се лута.
*
* *
Веднъж узнава: дълбоко в непристъпните дебри на Хемус се подвизава старец - монахотшелник. За божествената му дарба да предсказва и цери се носят легенди.
След далновиден размисъл Борис решава да го открие и се посъветва с него.
С този проникновен контакт търси ориентири от Висшата сила. Цели да узнае какво бъдеще го
очаква и как да извърши покръстването на народа си.
Тайнствен дух ли го тласка натам?
Борис поема към усойните недра на Хемус. Сам, с един от най-верните велможи.
Срещата е инкогнито.
Загърнат в тъмен плащ, младият монарх язди кафяв кон. Качулка закрива лицето му. Знатният
придворен - също с наметало - след него. Конят му е петнист.
Навлизат все по-дълбоко в хладните пазви на планината. Дълго уморително лутане.
Най-сетне - закътаното убежище на пустинника.
Самодържецът слиза от коня. Отхвърля плаща. Покланя се с уважение. Целува ръка на
стареца. С подобаваща почит разговаря с него.
(Слава забелязва - пустинникът е един от седемте най-извисени духове на Земята. Въплътен е по
онова време по родните места.
За голямата пророчица фактът, че "напреднали души от такъв ранг се явяват в плът на наша
територия е ясен знак - българското племе и в най-трудни периоди на развитие не е оставяно без висше
покровителство".)

***

Ако, създавайки славянската азбука, Кирил и Методий постигат безсмъртие, Борис I прави това с
официализирането на християнството.
Покръстването на народа, според прорица-телката, е повече от политически акт. Мощен
съзидателен взрив в развитието ни.
Князът, както вече се узна, дълго се колебаел откъде да приеме новата религия - от католическия
Запад или православния Изток.
Срещата с монаха-отшелник е съдбовна. Чрез неговата извисена личност Борис осъществява връзка
с невидимия свят в търсене проекции на Бъдещето.
Проведена тайно, необикновената визита остава в абсолютна неизвестност.
Владетелят с часове разговаря с мистериозния аскет.
Изслушал внимателно мъдрите му слова, твърдо решава: ще приобщи народа към светлите лъчи на
православното християнство от Изток.
Каквото и да му коства, оттук нататък процесът на покръстване е необратим.

***

Жената с удивителни способности, проникнала отвъд историческите миражи, се превръща в
уникален хроникьор на събитията. Образите й са динамични, живи, осезаеми. Имаш чувството, че
можеш да ги докоснеш - толкова близки до реалността.
Проследява покръстването на двореца.
Забелязва: не е пищна атрактивна церемония, а забулен в тайнственост акт.
Първо князът се потапя в купел със светена вода. Извършва ритуала не формално, а от душа, с
искреността на вярата, извираща от същността му. След него пристъпва владетелското семейство. После са
най-приближените.
Кръстът в духовния взор на Борис-Михаил за-сиява в златисто-сребърна светлина. Блясъкът й
озарява дворцовите чертози.
Изгряла е нова епоха за младата държава.

***
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И до задаващото се "време разделно" българите са вярвали в единосъщния Бог, макар да са го зовели
Тангра.
Слава винаги е твърдяла: "Не е от решаващо значение как народите именуват Висшата сила. За
всички е една."
Психотроничните й видения потвърждават автентичността на достигналите до нас исторически
извори относно обезглавяването на разбунтувалите се срещу налагането на християнството велможи.
"Борис I - заявява тя - не носи кармична вина, защото го прави в името на доброто и на Вярата.
Дело, подчинено на светла мисия - с покръстването да издигне духовните вибрации на народа си и да го
изведе на световния хоризонт."
След кратка пауза пророчицата тихо, ала твърдо допълва: "...Но никой няма право да отнема човешки
живот."
Близо половин хилядолетие по-късно се задават аналогични, отново обагрени в българска кръв събития. (Хроники за патриарх Евтимий.) Болезнено, с още по-страшна сила ще отекнат за втори път в
нашата история.
И тъй България стремително навлиза в една прогресивна цивилизация. Първата християнизирана страна сред океана славянски народи.
По-късно светлото учение ще поеме от нас към Киевска Русия и другите народи. С него
усърдно ще се разпространяват религиозни книги на кирилица.
Силна духовна вълна. Така старобългарският език и там ще се превърне в официален за богослужение.
Русите ще вземат от нас дори титлата '"цар".
Киприян, Григорий Цамблак, Михаил Булгарин са едни от най-образованите наши духовници. Години
по-късно, вече след падането ни под турска власт, емигрирали по неволя, те ще се издигнат до епископски
и патриаршески сан в Русия.
С предаването на християнството и славянската азбука, знаменитите наши просветители ще извисят манталитета, очертавайки блестящи модели на поведение на по-късно
оформилата се най-голяма държава на света.
Неудобни истини. Десетилетия наред останали в сянка. Защо ли?...
България оцелява в хилядолетни изпитания, благодарение на вяра и писменост. Княз Борис е свързан
с двете.
Изненадващо ли е, че земите ни са давали плът ча едни от най-еволюиралите души на света?
Народ, не престанал да ражда будни умове дори в смазващи сривове на развитието, каквото е
чуждото владичество, не е за подценяване.
Немалко сънародници открай време са притежавали богонадарени свръхсетивни способности.
Успелите да ги "облекат в дух" и подхранят с вяра. са извършвали чудеса.
Неслучайно патриарси стават видни духовни първенци. А най-призваните от тях - светци: Теодосий Търновски, Евтимий... Такива са и две короновани особи - Борис I и внукът му цар Петър. А
помежду им - ненадминатият във вековете войн и книжовник Симеон - един от най-образованите
люде на тогавашна Европа.
"Виждам - той е мистериозният Черноризец Храбър" - категорична е пророчицата,
надничаща в тайните летописи.
"С книжовността в разширените с мощта на меча и осветени от силата на българския дух
територии - продължават откровенията й - Великият Симеон спомага за изчистване народностната
ни карма и реализиране на нелека мисия.
Сред светците ни има благочестиви книжовници: Климент Охридски, Наум, Константин
Преславски... Виждам и Боян Мага, владетеля на тайните на ясновидството, магията и телепатията, най-малкия син на Симеона. Оставил трайни следи в българския и европейски духовен
елит. Виждам и седемте висши същества, живели някога по нашите земи. Помнете, това говори България открай време е богоизбрана."
(Нелекият въпрос за народностната карма и трънливия път за нейното изчистване е обект на
следващата книга за псифеномена "Зеница към Вселената" - б. а.)
Поел по стъпките на дядо си Борис I, покръс-тителя на българите, богобоязливият цар Петър
десетилетия по-късно на свой ред ще се срещне с една друга духовно извисена личност - Иван, рилският
чудотворец. Ще поднесе златици, дрехи, плодове и своя искрен доземи поклон пред чутов-ния му подвиг
и сила на Вярата.
Светият старец ще приеме плодовете, а дрехите и благородния метал смирено ще откаже. И това
ще е не другаде, а в блестящата, величаво разраснала се "страна на 42-рия паралел"...
И тайната история, случила се някога с княз Борис I по един удивителен начин ще се повтори. Но тя
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вече ще е грижливо съхранена от дворцовите летописци.
А Слава Севрюкова все така ще се рови в мистичните корени на легендите. Ще възвръща магията на
българския дух. И с пламък в душата ще продължава да разчита изсветлелите небесни чернови...
НЕПОЗНАТИЯТ АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ
Доминираща героична фигура на античността, Александър се е превърнал в необикновена
метафора - за силата на човека, дръзнал да покори земните простори.
Кой е той? Прекомерно благосклонна ли е Съдбата към избраника на Боговете?
Не е свръхестествена личност, но носи чувство за белязаност. Прокрадват се сведения за различни на
цвят очи - синьо и кафяво.
Почти с прохождането си се научава да язди. Кумир в детството му е Ахил. Нощем под възглавницата - „Илиада" на Омир (любимата книга до края на живота му). И остра гола кама.
Господстват агресивни времена. Пред вцепенения от ужас младеж похитители съсичат баща му.
Едва двайсетгодишен поема тежестта на властта. Младият владетел решава да се справи със суровата
враждебност на света. Да го завоюва. И преобрази.
Психотроничката прониква в живота на един от най-неразгадаемите мъже на Античността.
"Добре сложен. Със загоряла кожа, кестенява, с русоляви оттенъци коса" - така изглежда
Александър през психотропния взор на Слава Севрюкова. Описанието съвпада с известен негов образ,
достигнал до нас от древна мозайка в Помпей.

Фиг. 1 Александър Македонски
Защитава името си (алекс андрос - победител на мъжете - б. а.) Дали това не го подтиква към
героизъм? Надмогва страха от смъртта. Дали, защото го води поривът да реализира феноменалната си
мисия? Да завладее света и го промени към добро?
Александър руши. Но и твори. Ученик на Аристотел, няма да забрави заветните му слова:
"Развитието на цивилизацията е в градовете и търговията".
Искрено е убеден: ако със силата на меча създаде Световна империя и я управлява решително и мъдро, трайно ще издигне благосъс-тоянието на народите в нея. Това ще промени
съдбините на Човечеството.
Такъв е идеалът му за свободно и справедливо обощество. За да го постигне, импулсивният владетел
започва безконечни войни. Невиждана дотога-за експанзия. На 25 години е завладял всички познати за
времето територии. Империя, обхващаща земите от Гърция до Египет, Персия и Индия.
След него вече свободно може да се пътува и търгува на огромни пространства. Гръцката култу-ра
се разстила до далечна Азия, оставяйки незали-чими следи. И обратно. Изтокът и Западът все повече
проникват един в друг.
За разлика от археолозите, разкриващи миналото по разкодирани материални следи, Слава
достига до съхранените отпечатъци на духовните матрици, наречени души и духове. Не търси
самоцелни интерпретации на историческите личности. Разглежда ги в движение такива, каквито се
проявяват пред "психотропното й око". За нея Александър е "благочестив властелин със специална мисия
- обединение на народите."
Очертавайки респектиращата му фигура в една отдавна отшумяла епоха, владетелката на
свръхсетивността загадъчно се усмихва: "Невероятно същество. Изпреварил е времето си.
Съкровеното му желание ще се реализира след повече от две хилядолетия с идеята за
глобализация."
Светът след Александър вече няма да е същият.
В ония героични общества, за да поведат армии царете трябва да бъдат не само сред, а и пред
тях
Изненадващо изскочилият на световната арена македонски монарх блесва и тук. Воюва дръзко
Окрилен от порива на буйната си младост - все в първата редица. Малцина пълководци си позволяват
това.
Първокласен командир и войник сред войниците. Обичат го и благоговеят пред него.
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"Човек с ненадминат размах" - така се откроява пред прорицателката царственият младеж
Устремен напред, нищо не е в състояние да го възпре. Вдъхва усещане за непобедимост и сила на
воините. Блестящо ги мобилизира. Готови са да следват магнетичния вожд до края на света И го
правят.
Легендата говори: преди рисковано сражение съгледвачите му се опитали да го подготвят за
опасността, надвисваща над неговата армия: "Щитовете на врага са толкова многобройни, че заслепяват слънцето!"
"Чудесно! - Отвърнал с усмивка младият цар - Ще се бием на сянка!"
Неведнъж се сблъсква с превъзхождащи го армии, но със сила на духа и гениален
пълководчески талант ги сразява. Печели битки. Преди това е завоювал сърца и умове.
Неподатлив на страха, на какво е подвластен Александър?
Слабост му е мистиката. Но и тя е в негова изгода - подпомага го да осъзнае и реализира чутовната си мисия. За да успее, допитва се до най-известните оракули на Гърция, Тракия, Египет.
Внимателно следи знаци и поличби. Заобикаля се с гадатели, тълкуващи полета на птиците. Съветва се с
жреци преди важни решения за "волята на Боговете".
Цени религията. Любимото му божество е Ди-онисий. Има сведения, че посещава неговото светилище в Перперикон (днешните български земи в Родопите).
За вълнуващата визита там се носят чудати легенди. На въпроса на амбициозния владетел за
бъдещето, което го очаква, жреческият огън, по който гадаели, лумнал толкова буйно, че близнал покрива
на свещената сграда.
Удивен, върховният прорицател възкликнал: Този младеж ще покори света!..."
Приживе и след смъртта си е почитан като Бог.

***

Жената с изключителни способности съзира не е в нрава му да се самоизтъква. В безспирни
походи шатрата на световния повелител се отличава единствено по това, че е малко по-висока и
просторна от останалите. И по хоругвата на върха.
Пророчицата вижда: уморен от продължителни походи, младият цар се отпуска върху кожи,
постлани на земята. Отдава се на спокоен здрав сън. "Така може да спи само човек с чиста съвест"
- констатира с уважение.
Синът на Филип Македонски не се величае. С нескончаеми битки решава съдбините на народите
векове напред. С това е велик.
Всеки би бил доволен от постигнатото, не и този свръхамбициозен младеж. Не се пристрастява към
привилегиите на властта. Неведнъж подчертава пред приближените: "Не искам специална храна." Яде от
тази на воините, пие питието им. С пословично чувство за солидарност и справедливост искрено се сродява
с тях.
Безкомпромисен към враговете, справедлив към войниците си. Заповеди за наказания издава само
след стриктна проверка на фактите. Дълбок: го уважават и обичат. Дава им усещане за царствена значимост.
Слава Севрюкова разкрива показателна случка от живота на пълководеца, доказваща съпричастността
му към проблемите на бойците.
При изтощителен поход в пустинята, потънал Е пот и прах, царят-войн ожаднява:
"Вода!"
Поднасят му.
"А за другите?" -Както винаги, загрижен е за тях
"Последните капки, ваше величество..."
"Последните?!"
Отблъсква чашата:
"Каквото за тях, това и за мен..."
Плисва я на пясъка.
Такива истории, според пророчицата, се носят с уважение из стана му. Плъзват легенди. Олицетворява мъжество, каквото никакви трудности не могат да сломят.
Не се бои от неуспех. Изключен е от мисълта му. Затова не губи ни една битка. Надмогва непреодолими препятствия. С решителност и желязна устойчивост вдъхновява хората си. Следват го през
планини и пустини.
Очаровани, готови са да се жертват за сърцатия цар. На границата на физическата издръжливост
преодоляват огромни за времето разстояния.
С тях е Пратеникът на боговете.
- Имал ли е земни грехове? - Неустоимо е любопитството към прорицателката.
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- Жив човек... Може ли... - Отпусната на дивана, жената с удивителни способности многозначително замълчава.
- Александър участва близо дванадесет години в нескончаеми ожесточени войни. Все отпред в
първия боен ред. Навярно сам избива немалко хора?
- Доколкото виждам, неговата ръка не е отнела живота на ни едно човешко същество - обхожда
ни с блага усмивка.
- При толкова опустошителни сражения?!... Абсурд! - Процежда недоверчиво някой в тоя
драматичен миг.
(Възможно ли е наистина това в ония брутални времена? Какво говори?! Вярно, с лекота
надмог-ва историческите заблуди, но не надхвърля ли сега границите?)
Тишината потръпва.
Слава обаче е спокойна. Аргументирано, с увлечение отстоява изреченото:
- Безразсъдно смел мъж. Убиват по негова заповед, той не. Никога не изцапва ръце с човешка
кръв. Игрите на съдбата са трудно предсказуеми. Нима трябва да се рискува животът на младия цар в
"голямата касапница"? Създава магнетично впечатление за лично участие в битките. Включва се
наистина в тях, но те се развиват така, че никога не се стига до опасен за него двубой.
Животът на гениалния стратег не бива да се излага на риск. Намесата му в сраженията допринася неимоверно много за разрастване славата на царя. Но... той самият никого не убива.
(Хиляди сирени на несъгласие в душите ни.)
- Александър не е глупав - почувствала напрежението, сдържано се усмихва прорицателката.
- Макар да е "покровителстван от Боговете".знае: не трябва да умира ей тъй с лека ръка найсилният владетел на света... Не бива да се проваля грандиозното му дело.
И разпалено, с увлечение продължава:
- Виждам го - все отпред е. Предвожда войската. Сърцато я вдъхновява. Духът му сякаш се
храни с предизвикателства и опасности.
Войната за него е начин на живот. Той е тара-нът на своята армия. Храбро се хвърля в найостри рисковани схватки. С невероятен късмет е. Неведнъж го раняват...
- Но как? Как е възможно да не убива?!... Обезмълвени сме. Несъгласие дълбае умовете.
- Виждам, лично не сразява никого - хладно, с безразличие в гласа излага аргументи Слава.
- В плътен обръч край него е желязната му царска гвардия. Непробиваема защита. Затова няма
пряк досег с противника. Вярно, "участва" на предния фланг във всички битки, извисявайки морала
на войската си, но е изключително усърдно охраняван.
Александър е двигател на огромната машина на първата най-мащабна в света Космополитна
империя. Изпълнява вдъхновено с невероятен размах нелеката роля, която му е отредена. Искрено
вярва - роден е за нея. Не трябва да погива. С царя ще рухне великото дело. Разбирате ли?...
Вдъхновени, напористи, воините му се спускат като лавина и секат. Той - не. Така излиза "чист от
кървавите бани". Няколкократно, повтарям, е раняван.
Великият военен лидер защитава правото да е водач със силата на личността си. С първенството
в сраженията вдъхновява до фанатизъм армията. Напуснали родни места, македонските бойци го
следват като Месия. Така ги екзалтира, че всеки от тях се равнява на десетки вражески. Не с лични
противобои, а с пълководчески гений покорява най-могъщите за времето държави...
- Но, лельо Славе, в хрониките четем: "Александър уби този, уби онзи..." Това са факти...
(Гласове на неодобрение. Как да скрием дразнещите нотки на несъгласие.)
- Разберете, пак ще повторя - поглежда ни строго, - той наистина издава подобни нареждания. Но в
оная смутна сурова епоха нормално е изпълнението заповедите на владетеля да се приписва на него самия
- категорично и твърдо, с блеснали искри в очите отстоява виденията си пророчицата.

***

Животът на Александър е кратък, но бурен, напорист. Всеки миг може да се провали.
Не се стига дотам. Дали, Боговете, с които толкова "обича да се съветва", го опазват? Или защото не
жадува самоцелни авантюри? Подчинен е на заветна мечта - промяна на света.
Съзнава светлата си мисия. Следва божествения план на съдбата. С мълниеносни набези на
непобедимата македонска фаланга и конница постига съкровената си цел - да срине стария свят. Из
основи. И да го изгради. Променен. До неузна-ваемост. Да създаде модерна Световна империя.
Мощното торнадо на изумителния му военен гений изненадващо нахлува в древните порядки. Нищо
след него вече не е същото. С краха на многобройните му противници завинаги си отива една овехтяла
ограничена епоха.
Завоювайки невиждана дотогава империя, извършва невероятното. Но цената не е ли прекалено висока
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- да не види никога повече Родината си...
- Мегаломан ли е Александър? - Сменили ра-курс, за пореден път провокираме пророчицата.
- Грандиозно осъществява мечтата, на която е подчинил живота си. Постига онова, което за другите
е невъзможно - продължава с равен глас. - В ежедневие, подвластно на свръхчовешко напрежение,
благополучно се справя с предизвикателствата на съдбата.
Слава Севрюкова млъква. Замисля се:
- Обсебен е от мита за собствената си персона. Но мегаломан?... Не, не е. Така, както аз го виждам,
той просто е един овластен дързък мечтател. Въпреки, че завоюва света, не си въобразява да е негов
център. След време обаче гордостта у него взима връх. И това му коства живота.
В редките минути на отдих, както ми се разкрива, умее да е сред хората. Да се весели от душа. Найотличителното му качество, както забелязвам, е стремежът към справедливост. Устоява я на всяка цена.
Избраник, прокарал "плана на провидението" за обновление в световен мащаб. Силен дух.
Роден с висша мисия, успява да я изпълни. Ускорява еволюцията на народите.
- Злото може да печели временни сражения, войни - никога. В бурния си живот, Александър е
оръдие на Светлината - заключава Слава.

***

Нека се опрем отново на историческите извори. Ненадминатият в историята лидер изисква женитба
на офицерите си с персийки, за да ги приобщи към новите територии. Владетелят има три такива
съпруги.
Без да пренебрегва македонските пълководци, назначава персийски командири на ключови места в
армията. Така още в ония времена се опитва да превърне държавата си в интернационална или, ако си
послужим с модерна лексика, в глобална.
Племената и народите след него никога вече няма да са така затворени. Поставени са основите на
нов космополитен свят.
Дългият живот е абсурден за героите. Александър не е изключение.
Без да изпълни докрай свръхчовешката си мисия, след чудеса, удивили и разтърсили съвременниците
му, умира във Вавилон едва на 32 години.
Възприеман като полуреална, полумитична личност, той отдавна е герой в световния фолклор. В
далечна Азия до ден днешен странстват поверия за него.
- Какво става с този невероятен дух в Отвъдното? Има ли нови земни изяви?
Слава все по-дълбоко се концентрира върху вътрешното си зрение. Потънала в селенията на
Отвъдното, споделя:
- След като си заминава от белия свят, духовната същност на "царя-легенда" се реализира още
няколко пъти на Земята. Бил е отново държавник - съзира безсмъртния му дух в мъглявините на
Незримостта. - Управлявал мъдро и справедливо. И предстои пак да ни посещава. Все с нелеки мисии.
Разпечатани са невидими сценарии, предопределящи човешките съдби. Чрез една необикновена дарба
се докосваме до неподправеното величие на миналото. Изживяваме го. Вълнуваме се. Ставаме част от него.
Извън закостенелите "истини" разбираме: безсмъртни са не кървавите уроци на историята, а безценните
поуки от тях.
Паметни контакти. Животът престава да изглежда дребнав, безсмислен, горчив.
Изненадващ е досегът с Александър Македонски през погледа на Слава Севрюкова, феномен от
световна класа. Нейният живот са психотропните проникновения. Реалността в тях прозира от невидима за
нас страна.
И ето - най-първият от големите мъже на историята се откроява по-достоверен от статуй-ния
негов образ, изсечен в хилядолетията.
"Смел войн", "ненадминат лидер", "велик завоевател", "страшилище за враговете"... -Трудно е да
бъде квалифициран и обяснен дори с понятията на XXI век.
И какъв парадокс! Александър Македонски променя света, без ръката му (доверим ли се на
прорицателката) да пролее капка човешка кръв. Постига вечна слава, без сам да отнеме ни един живот.
Ако истината е такава, това не го ли прави по своему още по-уникален?

***

Каменно мълчание лъха от оцелелите до нас древни гравюри и студени статуи на великия завоевател. Камъкът и металът овековечават хора, твърди като тях,
(Нека бъдем коректни - покорителят е "убивал"... Ако не с друго, с оръжието на мисълта... - б. а.)
- Александър е много далече от интригите и недостойните боричкания - завършват прозренията на
Слава Севрюкова за световния гений. - Човек е на делото. На Голямото дело.
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Личности от подобен ранг се явяват с глобално значими стратегически задачи, а не да убиват с
голи ръце. Това би било много под нивото им.
Дали този изумителен войн завладява тогавашния цивилизован свят, защото съумява да се "опази
чист"? Това ли му внушават оракулите, с които така усърдно се съветва, преди да се хвърли с пламъка на
буйната си младост в на пръв поглед безразсъдно непостижими, изглеждащи обречени на провал
битки?
Сринати са красивите, но неавтентични наслоя-вания от вековни предания.
Нима не е безсмъртно само станалото легенда?
Странствайки между сенките на митологията, Слава прониква в света на Александър. Разбира го. И
разбива фантазиите за него, откривайки в една от "най-екстремистките персони в историята", както го
определят някои учени, висша Човечност.
Дали, защото тя самата я носи?
Твърди: не е убил ни един човек. Не изгражда ли с това нови митове?...
Според някои съвременни историци, колкото странно да звучи, Александър Велики е "първият
хулиган в историята". Той, както изтъкват, завладява и срива "съвършената ненадмината Персийска
империя". За тях тя нямала равна на себе си по развитие на културата в ония дивашки времена.
"Безпощадно смазвайки я - твърдят те, - македонците и гърците са варвари в сравнение с нея."
Изправена пред застиналия сфинкс на времето, мнението на психотронната чародейка отново е
различно. С необикновена способност е, за разлика от учените, да контактува директно с душите на
героите. Оттук - и специфичното отношение към тях.
Ако пророчицата бе продължила мисълта на Христос "По делата ще ги познаете", навярно би я
завършила: "а по душите им ще ги разберете."
И тя извършва това, прониквайки с лекота в непознатото все още вълшебно царство на
Свръхсетивността. Благодарение на уникалната й дарба изгряват тайните на вековете.
ЦАРИЦА ДИДОНА И ХАНИБАЛ
Прорицателката никога не се е считала за гуру на пътниците във времето. Но, игнорирайки го
като такова, каквото ние го познаваме, свободно се пренася по духовни канали в мистериозни измерения
на Миналото.
Как го постига?
Не е идалго в непознати простори. Нито люби-телка на безцелен духовен воаяж. Това за нея е
нещо свято: "Контактът през епохите не бива да се прави на всяка цена, а само при висша
необходимост."
Колкото и старомодно да изглежда, като навсякъде другаде и тук тя се осланя на морала. Разсъжденията й са над възторга на тялото.
Да, Слава е старомодна. Не е екстравагантна. И не желае да бъде приемана за такава. Странейки от
сензациите, съзира и наблюдава живота под различен от общоприетия ъгъл. Трудно й е да определи времето:
"За мене то не съществува." Дали защото психическият хронометър не съвпада с реалния? Ориентира се
не по него, а по "откровенията на Светлината".
Може би, тук е разковничето към откритията й?
Какво ли ново ще узнаем от пророчицата за царица Дидона и Ханибал?
"Завърнал се бях от Тунис - спомня си Венцислав Евтимов. - Носех на леля Славка армаган луксозен сапун, рокля и жилетка. Прие ги с благодарност, но роклята върна. Не обясни защо. Нещо
негативно ли долови в излъчването й?
Надявах се да я изненадам с особен подарък -малка мраморна отломка от руините на античните
картагенски дворци.
Спонтанно и искрено се зарадва. Докато споделях за африканското пътешествие, леко потриваше
камъчето с върховете на пръстите си.
Слушаше с интерес за някогашното величие на древния Картаген, за царица Алиса, митична
основателка на града и дъщеря на цар Пигмалион, наречена от римляните Дидона.
Историята за Ханибал, син на картагенския пълководец Хамилкар Барка, видимо я въодушеви.
Знаел е този човек какво иска от живота и се е борел със зъби и нокти за него. Талантлив стратег, успял да
наложи желязна дисциплина в армията. И превърнал войната в изкуство. Патологично мразел Рим. Опитал
се да го сломи и унищожи веднъж завинаги.
Тридесет и осем години след трагичния край на великия пълководец римляните успели да превземат Картаген. Сринали го из основи, засели земите му със сол, да го лишат и от последната живинка.
Вовеки да затъне в неизвестност главният им търговски и политически опонент. Но дали са успели?
- Виждам го Ханибал... - Прекъсвайки ме, внезапно възкликна прорицателката.
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И, навлязла в лабиринта на духовните владения, описа великия пълководец:
- С черна брада, блестящ шлем, масивно лице. яки челюсти. Грамаден мъж, с широки поли и
ходила.
На празнично увеселение на елита е... Там са брат му Астробал и баща му Хамилкар. Братът
също е снажен, но, както виждам, не чак колкото Ханибал. Та той е почти исполин!...
- Интересно - замисли се за миг Слава Севрю-кова, - първенци в ония времена са ставали не
само хора с висок дух и ум, а и респектни с физическа сила.
- Разкрий още нещо за великия пълководец.
- Широко скроена натура - като физика и дух. Освен това - силно амбициозен.
Прорицателката все по-дълбоко потъваше в невидими за нас пространства. Сетивата й, ако се
съдеше по напрегнатото лице, още повече се изостряха.
На един дъх изстреля осенилото я видение:
- Пред мен е в червено одеяние, с броня от лъскави метални плочки на гърдите.
- А царица Дидона?
Без да изпуска камъчето, духовната сърце-ведка сякаш все по-внимателно се заслушваше в
шепота на руините:
- За разлика от легендарната Клеопатра, която не е Бог знае какво като жена, тази е
великолепна красавица. Изящно грациозно създание!
Отвъдността за пророчицата бе осезаема реалност.
В тих унес дълго съзерцаваше царицата:
- О, колко е чаровна!... Виждам я в блестяща резедава туника. Елегантно се спуска и трепти
върху нежната й гъвкава снага...
"Разделихме се с леля Слава. - завършва разказа си Венцислав Евтимов. - Чувството на възхищение още дълго се просмукваше в душата ми. Всичко, което се случваше край нея, бе на непреодолимата граница на чудесата.
С феноменалните си пробиви във времето тя отговорно допълваше познатата ни Вселена от известни личности. Понякога я взривяваше. И тога-за те се оказваха съвършено различни от наслоените в съзнанието ни образи.
Докъде ли се простираше магическата й власт?"
ОЩЕ ЗА ПАРАЦЕЛЗ
"Прокълнат лекар" ИЛИ алхимик? Какво е из-зестно за този средновековен гений от австрийски
-роизход (1493-1541)?
Завършил медицина във Виенския университет, познавал лечебните свойства на растенията,
минералите и магнитите. Въвел за пръв път химията в медицината. Изучавал древни философии,
магия и хиромантия.
Този полумагьосник владее тайни, до които дълго и упорито се домогва. Убеден е - магнитът
съсредоточава в себе си "звездна сила", която може да предава на човешкия организъм. С успех се
бори със сифилиса, като прилага живачни пари. Справя се и с други заболявания, считани дотогава за
неизцерими.
Шири се мистериозната му слава на лекар, взел елексир от дявола, осигуряващ здраве и
дълголе-тие. Навлязъл в алхимичните тайни, със смели оп-ити в ония схоластични времена си
спечелва злове-щото прозвище "полудемон". Колегите му с ирония го определят като "най-добър лекар
сред лудите I най-луд измежду лекарите".
"Открай време хората, гледащи на живота откъм лошата му страна, са се считали за реалисти бегло подхвърля Слава Севрюкова, заслушана в нашия разказ за странния средновековен лечител. Иронична
усмивка пробягва в крайчеца на устните й. - А той просто е такъв, какъвто е. И най-вече - какъвто сме го
заслужили. Лош може да е само начинът, по който го възприемаме."

***

Безцеремонен и избухлив, Парацелз не се задържа задълго на едно място. Почти непрестанно
странства по света. Слабостта му се превръща Е сила. "Скитащият средновековен доктор" помага на болни
в Германия, Италия, Франция, Швейцария. Изумява тънещата в мрак Европа с необикновени
способности.
Извършва невероятни открития. Идеите му са шокиращо смели за съвременниците. В ония
мрачни векове, например, лекарят-особняк има дързостта да защитава оригиналното становище "Човекът
е микрокосмос, носител на всичко, присъстващо във Вселената".
Краят му е тъжен. Завършва сред присмех и унизително презрение на неразбиращата го господстваща
посредственост. Как да бъде приет и признат?
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Клонът от Дървото на познанието, попаднал в ръцете на войнстващи скептици, често пъти се превръща в дръжка на размахана опасна брадва...
"Дребните душици са като плевели - усмихва се над този епизод от съдбата на знаменития доктор
Слава Севрюкова, - напират да надраснат житото..."
От Парацелз ни дели половин хилядолетие.
Повечето хора в многознаещия двадесет и първи век са категорични - чудеса не съществуват.
За-лостени в остарели мисловни клишета, капсулират развитието. Други подозират - има ги, но се
нуждаят от сериозна подкрепа, да се докоснат до тях. Трети не ги приемат, защото "нима това е за
вярване?"
Избягващите досега с чудеса са страхливци.
Слава Богу, съществува и една почти незабележима, съвсем мъничка четвърта група. Найстранната. Близо е до децата. Малцина чудаци, творящи Бъдещето.
Те, може би, са най-прави, защото кое чудо не е дълбоко стаено в нас? Нали, както твърди Парацелз: "Човек е микрокосмос, носител на всичко, присъстващо във Вселената"... Трябва просто да
се "отворим" за скритото в душите ни тайнство, да му проправим път и...
Слава е от последните. На космически разстояния от хората, смесващи се с тълпата, за да заглушат собственото си мълчание. Кредото й е: "Който не вярва в чудеса, не е реалист."
Психотроничните занимания са с особен аромат.
Сред хармонията и вътрешния ред, движещ Вселената, богобелязаната свободно навлиза в
епохите. За нея времето, такова, каквото ние го познаваме, не съществува. Измеримо е единствено
с необикновените й видения, разпростиращи се в Минало, Настояще, Бъдеще.
Прониква в "уникалния свят на душите". Поема по светлинните ракурси на героите, за да
стигне и до сенчестата им страна. И да разкодира строгите норми в привидния земен хаос.
Кой е Парацелз? - Луд или гений? Или като всеки гений е носител на премерена лудост?
Разчитайки кода на духа му, пророчицата го вижда как с години се рови из потънали в прах, отдавна забравени книги. Говори с респект за "алхимичните му лекарства".
Забелязва - научно е успял да обясни процеса ферментация.
Слава е далече от болните стенания по залязващия окултизъм. Това не са екзотични картини.
Безпогрешно познава "анатомията на духовете". Въпреки скъсените разстояния, не интимничи с героите от историческата сцена.
Това ги прави по-близки, реалистични и много по-силно въздействащи.
НОВИ РАЗКРИТИЯ ЗА НОСТРАДАМУС
Свръхсетивността открай време тревожи недораслите да я разберат. Трудно се проумява естеството на ултрасензорните радари. Комай е и мъничко страшно...
Владетелката на духа помага да осъзнаем "божественото във Вселената на Човека". Убедена
е - изграждащите ни съставки са проявления на една ВЪРХОВНА СЪЩНОСТ. Благодарение на това,
носителите на необикновени способности копират Миналото по неведоми за нас духовни
отпечатъци.
Нарушавайки историческото удобство, Слава взривява непоклатими доскоро "истини".
Нека не оставаме с превратно впечатление -информацията й не е от някакъв таен корпус знания
Приема я по специфични, все още неопознати "канали, опасващи Земното кълбо". Убедена е:
'Човечеството в бъдеще ще ги владее с лекота".
Разкодирайки потъналите в столетна мъгла пътища на съдбата, подхожда към историческите фигури
непредубедено. За нея: "Хората са не само коктейли от чувства, мисли и дела. Това би било твърде опростено.
В тях струи неоценимото богатство на все още неразгадани духовни съставки."
Донаписва липсващите страници от живота на известни личности - външен вид, характер, вкусове,
предпочитания. Показва непознатото у тях, кой знае как убягнало от съвременниците.
През психотронния й поглед са естествени. Възприемат се леко и реалистично.

***

Какво ново би могло да ни разкрие Средновековието за бележития френски евреин Мишел дьо
Нострадам от глухия провинциален градец Салон (1503-1566)?
Преди да завърши медицина, работи като аптекар. И предсказанията му са направени сякаш с
аптекарски везни. Този изумителен колега и съвременник на Парацелз не по-малко успешно от него се
бори с чумата. Смело прилага революционни за времето методи срещу най-страшния бич за епохата.
Изолира болните и изгаря дрехите им, за да ограничи преносителя на болестта. Така си спечелва слава на
решителен медик и учен.
И заплаща прескъпо. В чумната епидемия изгубва съпругата с двете си деца.
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Съкрушен, оттегля се в манастир. Пътищата на съдбата му рязко се променят. Както твърдят мъдреците: "Само непритежаващият нищо, разполага с всичко"...
В монашеска самота и аскетизъм внезапно е осенен от първото си знаменито пророчество. Оттук
нататък животът му никога вече няма да е същият.
Напуска манастира. Оженва се за красива състоятелна вдовица. Има шест деца - три момчета и
толкова момичета.
Стабилизирал се, Мишел дьо Нострадам изоставя медицината. За да се отдаде до края на дните си на
прозренията за бъдещето на Човечеството,
Сдобива се с малка обсерватория. Там извършва знаменитите си "пробиви във времето".
С живот и дела доказва: постигнал е проницателност да бъде, вместо да има...
В сравнение с библейските пророци Данаил и Йоан Кръстител, отричани и жестоко преследвани
приживе, предпазливият провансалски астролог, криещ се под псевдонима Нострадамус, се оказва
съвършено различен. В битов план този велик посветен също е знаменит - съумява да се съхрани в осеяна с
опасности епоха.
Времената, в които живее, са не по-малко демонични. Не е завършил кръстоносният поход на
могъщата Инквизиция срещу другояче мислещите.
Но кога светът е бил широко отворен за хората, изпреварили епохата?
Нострадамус знае: големите постижения се съпътстват с огромни рискове. Неведнъж е заплашван с унищожителни присъди за магьосничество. Не успява да види "колко черен е дяволът"...
За да избегне зловещо надвисналите като дамоклев меч над главата му заплахи на Църквата,
засекретява бележитите си предсказания. Така съхранява себе си и тях.
Шифрова ги в загадъчни стихове, изпъстрени с неясен символизъм, старинни слова и неологизми.
Пише ги едновременно на няколко езика - френски, испански, италиански. За още по-голяма конспиративност ползва словосъчетания на гръцки и латински. Разделя ги на "центурии" и "катрени'.
Прикрито завоалирани, вече не дразнят бдителното око на светите отци.
През 1550 г. публикува "Алманах" с кратки пред-ричания. Оставя на големия си син Сезар
завладяващи оказания за бъдещото на Човечеството до 3977 година. С мъглявите на пръв поглед
"Астро-логически центурии" още приживе завоюва световна слава.
Това е съхранила историята за една от най-мистериозните личности на Средновековието.
Повечето прорицателски видения на този светъл ум се сбъдват през вековете с удивителна
точност. Например: появата и краха на комунизма, възхода и падението на Хитлер, убийството на
Кенеди, рухването на "кулите-близнаци" в Америка... Астрологът успява да предвиди дори датата на
своята кончина. С невероятните си пробиви във времето завинаги завоюва титлата "крал на
пророците".
Дали ще се окажат верни още несбъдналите се предвещания? Например за края на света, задаващ се към 3977 година?
Изследователите на "краля на пророците" от векове мултиплицират тази безсмислица. Никъде
той не дава 3977 за завършваща живота на Земята година. Дотам просто заключват обхват изумителните му предвиждания.
Нострадамус е сред мъдреците на всички времена. Любим предсказател на Слава
Севрюкова. Но, колкото високо да го цени, по въпроса за "свършека на света" тя има специфично
мнение. Решително го отстоява.
(Потресаващите й видения за задаващи се крупни световни изпитания ще бъдат отразени в
след-защата книга "Зеница към Вселената" - б. а.)
Нека опитаме да вникнем в живота и на този велик прорицател по един нестандартен, все още
несъвсем понятен психотроничен метод. Това засега е единствената възможност да разширим
съвременните представи за него извън сенките на митологията.
- Как е изглеждал най-големият средновековен пророк? Какви навици е имал? По какъв път
достига до невероятните си предричания? - С тези въпроси се обръщаме към ултрасензорната жена.
- Виждам го - навлиза в отдавна отшумялото му битие - симпатичен е и богат. От благороден
род. Дълбоко вярващ. Пости и се моли. Упованието му излъчва светлина. От сърцевината на
извисената си духовна същност се стреми да прозре далечни, незагатнати на хоризонта перспективи.
Интересуват го, за да подготви и подпомогне Човечеството в изпитните на Бъдещето.
- Как го постига?
-Как ли?... Виждам, виждам...-В унес тихо реди слова Слава.
Концентрира се. Още и още. И сгъстила живота му до миг, изстрелва:
48

- Ето, пред мене е... Първо той внимателно се съсредоточава върху неизвестното. После горещо
от душа търси помощ от Всевишния. Прекланя се пред Него. Моли за прозрение. "Иска" информация
с имена и числа. И води праведен живот, за да я заслужи.
Получи ли я, упорито се труди да завоалира откроилия се пред него отрязък от предстоящи
събития в кратко иносказателно стихотворно послание.
- Помнете: само извисени непокварени същества могат да контактуват с Всемирната душа тихо завършва прорицателката. – Човек трябва да е чист като капчица роса, за да отрази света.
...В по-късна възраст отново е пред мен - всеотдаен аскет. Дотолкова религиозен и целомъдрен, че
допуска близост със съпругата единствено и само, желае ли да има дете от нея.
Слава потръпва. Вълнува се:
- ...Виждам... Домогвайки се до гениалните си предсказания, край него се мярка жена - не в първа
младост. Отдадена на астрологията, всеотдайно го подпомага.
(Зад кой известен мъж открай време не стои най-често в сянка безименна, пчелно трудолюбива,
търпелива муза, всеотдайно с любов посветила пламъка на живота си на него?)
- Би ли описала облеклото на Нострадамус?
- Изтънчен евреин. Най-често се носи в сиво, но винаги спретнато одеяние. Всяка вечер мие
краката си и сменя чорапи, нещо необичайно за средновековните навици. Перфектен в хигиената - на
духа и постъпките, на тялото и бельото. И това във време, когато хората са се къпели веднъж на дватри месеца. Прецизен в желания, мисли и действия. Особняк. Не всекиго допуска в дома си. Къщата му е
хубава - на два етажа, с еркери.
Взряна в сенките на небитието, леля Слава се умълчава. Историческият мрак все повече
избледнява. Не е лесно да се опишат чувствата,завладели ни в тези вълшебни мигове.

Нострадамус
Уморена, но и вдъхновена от контакта, проро-чицата сякаш още съзерцава оживялата пред нея
психотронна картина:
- ...Помнете - завършва вълнуващи послания, - всяка минута, всяка секунда от онова, което
трябва да премине през човешката душа на Земята, са строго предопределени. Уповани-ето във
Висшата сила ни помага да понесем и най-тежки изпитания с лекота. Трябва да живеем със
съзнанието: дори когато губим, печелим... един урок. Имаме ли благородна цел, работим ли ден и
нощ за нея, заслужим ли я, ще ни се "даде".
Но са потребни огромни усилия да устоим вярата и задържим постигнатото. Едва тогава то ще
разцъфти. Ще ни дари прекрасни плодове.
Ако не сега, занапред.
Как е "гледал" Нострадамус? Дали, взирайки се във вода? А, може би, в кристал през ярка
светлина?
Слава не уточнява. За нея по-важно е какво направлява отговорните начинания на посветения
адепт. „Виждам го - коленичи, след като измива краката си. Моли се за информация от Всевишния.
Не ползва кристална топка, нито гледа във вода."
"Съобразявал се е с астрологията - твърди тя, - но се опирал и на цикличността в историята.
Вглеждайки се в Миналото, разчитал "написаното" за утрешния ден. Воден в своите занимания
"свише", изпадал е в транс."
Именитият астролог прекрасно е знаел какво върши. Със свръхразвита интуиция и всепроник-ваща
вяра успешно се домогвал до контурите на
Бъдещето. С трудовете си дал забележителен урок на съвременниците и новите генерации, все още
варварски подценяващи шестото сетиво. И обеднени, осъзнато или не, продължаващи да страдат от
това.
С развитието към Духовността, пренебрегваната доскоро сензорика тепърва предстои да се
утвърди. И да постигне неподозирани висоти.
Днес цял свят знае кой е Нострадамус. Прекланя се пред него.
Нямащият равен на себе си владетел на духа отдавна се е превърнал в легенда. А, според съхранена
49

старинна версия, великият мистик възкликва: "Моят учител е българинът Петър Осоговеца."
Споделеното знание с другите. Какво повече от това дава плът на безсмъртието?
ПРОТОТИПЪТ НА МОНА ЛИЗА
Пушка Златарева, близка приятелка на Слава, е щастлива да посети Лувъра. Възхитена, разказва за
срещата си с една вълшебна картина. С месеци е като омагьосана от портрета на Джокондата. Шедьовър,
вълнуващ Човечеството от столетия.
Интересува се: как е сътворено това пленително лице? Какви послания е вложил в него геният на
художника?

***

Нека припомним историческите факти. Три години след завръщането си от Флоренция през 1503
г, 51 годишният Леонардо да Винчи се заема с най-енигматичното си платно.
Слави се с репутация на творец, недовършващ започнатото. Работи върху Мона Лиза почти до сетните
си дни и сякаш не желае да се раздели с нея. Като талисман му е.
Дали е влюбен в специфичния й чар?
Особеното чувство, възникнало между майстора и неговия модел като че го владее до края на
живота. Навсякъде, дори на смъртното му ложе го съпровожда.
Картината, според автора си, остава неизцяло обработена.
Лесно ли е да се изведе докрай един шедьовър? Плод е на щастливо съчетание на техника и висше
вдъхновение.

***

Творческото кредо на Леонардо: "Трябва да се рисува с божествени средства." Съвременни
рентгенови изследвания показват - ни следа от четка по платното.
Как е създадено феноменалното творение ? Изтъкано е сякаш с лъчи от мека топла светлина. Нима
художникът-алхимик наистина е ползвал божествени похвати?
Ефектът навярно е постигнат с изключително фини докосвания на връхчето на четката, продължила
с години прецизна обработка, безкрайна любов и търпение.
"Ако не съществува любов, тогава какво?!" - Ще възкликне великият художник в тежък миг.
Убеден е - животът е любов. И най-сетне като, че я е открил.
По-нататък ще узнаем как.
*
* *
Най-скъпата на Леонардо творба. Почти култова е за автора си. Счита я за повече от творение на
изкуството.

Нека се вгледаме в уникалния портрет. Пред нас е дама със загадъчна усмивка и мек кадифен
поглед на фона на двоен призрачен пейзаж от скали, магически изплували над водата.
Някаква непонятна геометрия струи от платното. Внушава разтърсващи неземни чувства.
Създава усещане за жив контакт на образа със зрителя.
Нима тази невероятна композиция е в свещени измерения и пропорции?
Най-популярната картина на света(със скромни размери 77 на 53 сантиметра) дължи успеха си
освен на всичкодруго и на непрони-цаема до днес реликвена загадка: коя е мистериозната дама,
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така майсторски овековечена?Предположения-та са много. Знае се-Леонардо е бил непредвидим
експериментатор.Тайнствена поръчка ли е това? - Портрет на Мона Лиза, съпруга на флорентинския
банкер и търговец на коприна Франческо дел Джокондо? Неизвестна придворна, фаворитка на
Джулиано Медичи? Иза-бела Арагонска, овдовяла херцогиня на Милано, представена с изящен
траурен воал на главата?
Автопортрет-самоирония на художника, интерпретирал себе си като жена? (Бил е гей - б. а.) Оттук ли
неразгаданата до днес усмивка, обходила света, превърнала се в нарицателно на енигматичност?
Колкото да им се ще на все по-разрастващите се напоследък почитатели на хомосексуализма, не се
касае за такъв портрет. Да, най-мистериозното женско лице на света е създадено от гей, но това е друг
въпрос. Не е и мистериозна поръчка.
Коя е изобразената дама? Дали отвъд общоизвестните събития ще имаме отново уникален шанс да се
домогнем до непозната досега информация, добита по психотронен път?

***

- Пред мен е Леонардо - Спонтанна, както винаги възкликва Слава Севрюкова. - Виждам художника
в деня, в който посяга към картината.
Разхожда се из живописна планинска местност.
Лято е.
Крачи по черен път, криволичещ из отрупани с плод лозя.
Срещу него се задава селянин с каручка, натоварена догоре с прясно окосено сено. Отстрани
пристъпва младата му съпруга. Не е Бог знае каква красавица, но... Момент...
Сърцеведката се умълчава, съзерцавайки невидимото:
- ...В нея има някакъв небесен чар... Струи от погледа, лицето, устните...
Проницателното око на художника мигновено е привлечено от магнетичното сияние на образа й.
Грабва го най-вече тайнствената й усмивка.
Впечатлен от особената одухотворенст в израза на обаятелната жена, любознателният Леонардо
спира отрудената селска двойка. Любезно ги заговаря.
Вълшебно излъчване.
Природата като че затаява дъх.
Художникът е покорен. Влюбва се от пръв поглед.
Удължава още и още разговора. Прехласнат, душата му я попива. Но какво да стори - тя е
омъжена.
В един миг разбира - пред него стои симпатична, ала по своему нещастна, скована от
страдание миловидна италианка. Частично парализирана.
Беглата усмивка, пролазваща в лявото ъгълче на устните й е следствие от лека пареза на
лицевия нерв. (Виж фиг 3)
Дали е пострадала от инсулт?
Мъчителното заболяване е сковало и лявата й ръка. Внимателно я придържа с другата.
Великият портретист е впечатлен от странното изражение на това наистина необикновено лице.
Паметна среща. Отпечатъкът в чувствителната му душа е неизличим до края на живота.
Слава Севрюкова прави зашеметяващо откритие.

***

Слушаме покорени. Почуда, примесена с хиляди, още неизригнали въпроси дълбае ума.
- Позирала ли е въпросната дама по онова време на художника?! - Излезли от унеса, възкликваме с
интерес.
- Никога. Един единствен път я зърва до бедната скрибуцаща каручица. Толкова.
Пророчицата достига до нечутата акустика на душите:
- Но той е гений на четката. Разтърсен от видяното, образът трайно се врязва в съзнанието му. Не,
не е влюбен, запленен е от нея. Обзет от романтичен копнеж, осланяйки се на живото впечатление,
тръпнещ, бърза да скицира развълнувалото го необичайно красиво за него лице. По-късно, завръщащ се за
кой ли път към спомена, усърдно с години не престава да работи и работи над него.
- Това не е експеримент на Леонардо. Нито поръчков портрет. Касае се за необикновено
настроение на духа и ума. Порив, вдъхновен от духовната мощ на страдаща жена, надмогнала сякаш
изсмукващото силите й нещастие въздъхва странницата във времето с приглушена тъга. - Така
я приема великият художник. Тя като, че се е превърнала в извисен символ на човека, отстояващ с усмивка
бавно пролазващата примка на сковаващо страдание, което още е в начален стадий.
Предусетила напиращите у нас въпроси, чародейката кима с разбиране:
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- Това не е краят на историята... Разбирам, искате да запитате: какво прави с портрета този затворен
в изкуството си интелектуалец? (Леля Слава за кой ли път е прочела мислите ни.) Добре, ще ви отговоря.
Продължавайки да го обработва с години, гениалният маестро силно тушира леката пареза,
изкривила лицето на първообраза. Превръща прозрачната сияйност в излъчването на "случайно"
срещнатата млада жена във все по-загадъчно и обаятелно очарование.
Художникът запазва характерната й поза. Тъй, както я е съзрял, когато са разговаряли
- внимателно придържаща със здравата си дясна ръка леко парализираната лява.
- Непредсказуем е животът - завършва пътуването във времето и пространството прорицателката, а
мислите й блясват и пробягват като светкавици. - Създава приказни вълшебства в тъжни и весели краски.
Колкото до Леонардо, той е свръхизвисен дух. Велик посветен, изтеглил далеч напред хоризонтите пред
Човечеството. Един от малцината, достойно провъзгласен за гений, въпреки че приживе е бил дамгосан
като еретик. А, може би, освен всичко друго, и затова...

***

Леонардо, пламенен творец и непредвидим експериментатор, вече знаем, е бил не само алхимик, но
и еретик.
Дали страшната за ония времена емблема го жигосва само заради свободолюбието, нестандарт-ността
и твърде смелите търсения в науката? Какъв е генезисът на вродения реформаторски устрем в борбения дух
на неподражаемия художник?
В село Винчи до днес е запазена една особена църква. Различна от останалите в околността. Нарича се
"Сан Андрея". Свързана е с италианските последователи на българските богомили. В оня район на страната
са наречени патарени.
Леонардо държи на своя роден край. Живописните планински пейзажи изграждат фона на не една
от изумителните му картини. Освен това той никъде не се подписва с името на баща си - Пиеро,
авторитетен нотариус. Едва ли само от оригиналност се назовава да Винчи (Леонардо от Винчи - б. а.). Този
факт кой знае защо досега е неоправдано пренебрегван.
Съседно на Винчи е селището Бугри, създадено от спасили се преди столетия от смазващите гонения
на църквата в България богомили, носители на "опасна ерес".
Случайни съвпадения?
Не оставят ли онези странни в тъмната епоха на Средновековието свободолюбиви хора траен
отпечатък върху духовната умонастройка на бъдещия творец?
Не се ли докосваме до някои от причините, обясняващи непримиримия, вечно търсещ дух на, нека
не забравяме това, посветения Леонардо?
Посветен? От кого?...
- Може ли още един въпрос, лельо Славе? - Внимателно се обръщам към сладкодумната носителка
на тайнственото "психотропно око".
В тоя миг тя е като фея, оживяла от приказките. В душата й - вълнуващ свят от образи, събития,
личности. Съзряла ги, надарена е и със сила на словото - да ги предаде на живо. И мъдрост - да ги
разтълкува.
Знам, контактите във времето уморяват. Стремя се да бъда оптимално кратък:
- Би ли могла да провериш по своите информационни канали прераждал ли се е неподражаемият
майстор на четката след живота си на художник?
Въпросът едва ли би затруднил психотро-ничката, отдавна получила международно признание за
необикновените си способности. Неведнъж с лекота се е пренасяла и "разкривала" събития на хиляди
километри далече, на стотици години назад и напред във времето.
Какво ли ще отговори?
- Всеки престоява в Отвъдността толкова, колкото е необходимо - светла тъга облъхва думите й. Доколкото виждам, Леонардо оттогава насам не е слизал като човек на Земята... Ще ви открия и друго
- подвластната на мъдростта тайнствено се усмихва - има причина големият художник да е запленен
от образа на "случайно срещнатата" в лозята жена. Случайността е част от неразкритата хармония
в неземната предопределеност. Досегът със страдащата симпатична италианка разпалва
въгленчетата в душата-струна на художника, потулени, но не изтлели под пепелта на времето. Любов
от предходен живот кармично свързва твореца и неговия модел... Тя е дълга история...
Не друго, а именно това кара да трепне сърцето на Леонардо. Запленен, свръхчувствителен, попива я
с поглед, поема и запечатва завинаги образа й.
При невъзможна любов спасението е в труда. Това обяснява защо художникът толкова години с
артистично очарование не престава да работи, работи и работи над необикновения портрет.
Пламенният му творчески дух не може да се откъсне дори за миг от него. По тази причина
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навсякъде го носи със себе си. Стреми се и успява да превърне магнетизма на контакта привидно с
нищо невпечатлява-щата наглед жена в застинала Вечност.
Неосъзнато привличане. Покорен от магията на несподелената идеализирана любов, големият
творец оставя един емблематичен портрет за удивление на Човечеството.
Така, според Слава Севрюкова, е създаден гениалният световен шедьовър. Съкровеното послание на
Леонардо изгрява - ясно и достъпно. Само един свръхсетивен човек може да разбере друг.
На път е да се срути поредната вековна тайна.
Даден е нов ракурс за тълкуване взаимоот ношенията на художника с неговия модел.
Въпросът "Ако се срещнете сега с Леонардо, какво бихте го запитали?", за свободно странстващата в епохите не е хипотетичен, а реален.
Пророчицата разрушава трайно наложени постулати, откликвайки на предизвикателствата.
Свръхнормалните й сетива извличат информация от контакти с духове на личности, отдавна обитавали
Земята. Живи и мъртви за нея са едно.
Първообразът на Мона Лиза - леко парализирана жена.
Оригинална сензационна теза. Предоставена и защитена за първи път от българския
психотронен феномен. Загадката, занимаваща Човечеството повече от пет столетия, предстои да
бъде разрешена.
Най-енигматичната картина на всички времена добива нови, още по-вълнуващи измерения.
Нека не се учудваме на ренесансовия колорит в тази невероятна история. Разглеждайки биографията
на гениалния живописец, ще забележим - той е извънбрачно дете на известен за времето флорентински
нотариус. Майка му Катерина обаче е необразована селянка.
Но тя е с особен чар. От нея, според някои изследователи, е привнесъл на Мона Лиза загадъчната
усмивка.
За Слава Севрюкова това не е така.
Битието на спечелилия си световна популярност художник преминава сред артистичните среди на
благородническото общество. Въпреки това в чувствителната му душа никога не угасва симпатията и
съчувствието към обикновените хора от народа. Оттам е по-жилавата половина от неговия корен.
Най-прочутата картина на света, върху която работи до края на жизнения си път, би могла да се
приеме за плод на бушуващите бури на кръвта, отекнали в този проницателен ум.
Овековечил е белязана от страдание красива млада селянка.
Не е ли закътал всеки от нас в тайните дипли на сърцето си една Джоконда?
Срещата, както разбрахме, за Леонардо не е случайна. Вградил е вълнуваща философия в неувяхващ портрет.
Обречената, чийто образ така майсторски пресъздава, е с борбен дух. Победила несъвършенството на плътта (на това ли се усмихва?), за гения Леонардо тя стои много над висшето съсловие.
Владетелка е. На Духа.
Такъв е и самият художник. Оттук ли - магнетичното чувство на привличане между творец и
модел? Неотзвънтяващо в душата му за цял живот.
И той представя съзряната в лозята обаятелна селянка като аристократка.
За да подсили съкровените си внушения, облича я в благороднически одежди. Така своеобразно
изразява магическото измерение на всесилния, властващ над тялото, извисяващ го човешки Дух.
Слава разкрива искрица от мощта на гения на Леонардо.
Да, той е експериментатор в изкуството, но и свръхамбициозен творец. Посветен, но и мъдрец.
Трудно се вмества в клишетата на епохите. Не се поддава на схематични определения.
Може би в "случайния досег" с борещата се с бавно напредващата парализа жена съзира не само
далечни отгласи от селското си потекло, а и дълбоките корени на своята фина духовна умона-стройка.
Нали той, нека отново подчертаем, е от великите посветени. Неуморно се труди да пресъздаде
властващата хармония в сложните отношения на крайностите, движещи света.
За него не е тайна - Мирозданието е изградено от Материя и Дух, вплетени в нескончаемо противоборство и допълващо се единство. Тяхна рожба е Човекът - този все още неразгадан шедьовър, опитващ
се хармонично да ги съвмести. В себе си.
Не стигнахме ли до твърде смело обяснение от необичаен ракурс на скритото послание на една
овековечена от гения загадъчна усмивка? В картина-реликва. Отдавна обиколила света. Превърнала се в
нарицателно на енигматичност.
Какво се оказва? - Прозаична история.
Такава, според Слава Севрюкова, е истината.
Но какво се случва с нея, когато широко известна, става достъпна за все повече хора? Точно тогава тя
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като че започва да буди най-силни съмнения.
Узнали секретите на вълшебника, не се ли губи чарът на неговата магия? Не се ли срива мистерията
на Мона Лиза?
"Така е, който анализира" с тъжно основание въздиша в едно от ненадминатите си стихотворения Гьоте.
Усмивката на Мона Лиза. В нея като, че е залогът на света.
Необяснен, изглежда изпъстрен с чудеса. А след това?...
Едва ли бихме стигнали до тях. Едва ли бихме ги почувствали с всички фибри на душата си, лишени от "психотронното око" на пророчицата. И от нейните сетива - да ги възприемем.
СКРИТИТЕ ПОСЛАНИЯ НА МИКЕЛАНДЖЕЛО
Завърнала се от чужбина, Пушка Златарева споделя пред съкровената си изповедница разтърсилите
я впечатления:
- На свода на Сикстинската капела във Ватикана Микеланджело е изобразил: Бог с показалеца на
десницата си предава Светия дух на Адам. А "първият човек" протяга към Всевишния показалеца на лявата
ръка. Питам се случайно ли е това? Какво изразява позата?
(Любопитно е да се вникне във внушенията на художника чрез жестовете на образите му разкрити
по психотропен път.)

- Случайността... За посветените тая дума означава скрита закономерност. Духът на Микеланджело е не по-малко проницателен от този на Леонардо. Ползва послания от небесните канали на
Духовността. Художествените му творби също са изградени с вдъхновение свише. Това ги прави
неподражаеми.
Виждам - откакто е напуснал Земята, 400 години не се е завръщал на нея в плът.
А сега на въпроса - Микеланджело изхожда от факта, че лявата ръка е по-близо до сърцето. Знае:
лявата половина на човешката същност се свързва с духовното. Дясната - с практическата
дейност. Според гениалния художник. Създателят предава Светия дух като искра на живота на Адам с
всемогъщата си десница. (Фиг. 4) А "първият човек", приемайки божествено послание с лявата ръка, го
приютява в духовния център - сърцето. Разположено вляво, то е по-близо до нашия вътрешен мир.
Живописта не е самоцелна. Микеланджело внушава: трябва да съгласуваме поривите на
сърцето с проникновенията на ума. Единствено онзи, който подчини действията си на
прозорливостта на ума (копие на Висшата мъдрост), може да се нарече Син Божий. Такъв е
замисълът на великия художник, закодиран в пъстроцветни, чудно красиви раздвижени форми.
- Нещо повече за левичарите? Сред тях освен Микеланджело Буонароти е и Леонардо. Как реализират Духовността? - Обгръщаме пророчица-та с питащи очи.
- Доколкото виждам, тези хора ще стават все повече. В доста отношения превъзхождат десничарите, защото както вече ви разкрих, центърът на духа е по-близо до лявата ръка. По тази причина при
тях вдъхновението се излива леко и спонтанно.
- Пред тебе, лельо Славе, е фотокопие от скулптурата на Микеланджело Мойсей. - Развълнувана,
Пушка Златарева й подава снимка. - Как ще разтълкуваш безсмъртния му шедьовър? Защо великият
еврейски Месия, предвождал близо четиридесет години своя народ към Обетованата земя, е
представен не прав, а седнал? Какъв умисъл е вложил гениалният скулптор в тази поза?
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- Микеланджело е проумял по духовен път, че трябва да извае героя си седящ. Защо ли? Не
всичко в живота на Мойсей е правда.Не е изцяло съвършен, но духът му е силен, а вярата колосална.
Затова е предопределен да бъде изпълнител на Висшата воля.Да поведе евреите към Обетованата
земя. Четиридесет години да снове из пустинята в недоимък, опасности и задушаващ прах, направляван от
неугасима надежда. И да постигне целта, на която се е обрекъл, едва в сетния си миг.
Предопределено е да съзре Обещаната земя, но да не успее да стъпи на нея. Някога в Египет поглежда ни Слава, а очите й са променили цвета си от светлокафяви в сиви, - за да защити изпаднал в
беда свой сънародник, в изблик на гняв убива египетски военачалник, унизително гаврещ се с него.
Законите на кармата са безкомпромисно строги. За тях привилегии няма. ЗА НИКОГО!
Мислите на жената с изострени сетива парват.
- Големият пророк е представен с книга в дясната ръка. Защо? Какво цели да се подскаже?
- Не друг, Мойсей приема свещените каменни скрижали с Десетте Божи заповеди. Първият път,
когато престоява на планината, получава напътствия свише. Но те са прекомерно трудно изпълними.
Осъзнал това, пророкът повторно, още по-усърдно, с голяма вяра в милостта на Всевишния се моли. Така
му се "дават" известните днес Десет Божи заповеди от Стария завет.
На скулптурата Мойсей е изваян с книга в ръка. Целта е да се разбере - човешкият род все повече
навлиза в епохата на писмената. Книгата е символ, с идването на Христа, предстои да бъде прието
Словото. Тогава "Божиите постулати" ще се преосмислят така, че превес в тях да вземе Любовта.
- Археолозите ще открият ли някога прословутите каменни скрижали?
- Да - отвръща с очи прорицателката, - доколкото виждам, ще стане. Свещените скрижали
предстои да бъдат намерени от евреите в една пещера след разразил се мащабен природен и
социален катаклизъм.
- Прераждал ли се е Мойсей отново на Земята?
- О, да и пак е при евреите. Неговата духовна същност се е реализирала преди много-много столетия
като пророк Илия. По-късно ще се яви за пореден път, но вече като Йоан Кръстител. Тогава ще отсекат
главата му. Така изплаща генерираната някога карма заради инцидента с убийството в Египет... Животът
е по-силен от смъртта, макар и тя да е "форма на живот"...
При Слава е така: питаш я за едно, а научаваш още десетки страшно интересни неща.
Защо ни привлича толкова тази жена? От кои земни или небесни училища е натрупала уникални знания?
Често пъти думите са немощни да ги изразят.
В едно съм сигурен - някога сме се срещали с нея. Може би преди хиляди и хиляди лета...
Любопитството сред слушателите расте. Въпросите валят:
- Как виждаш Микеладжеловата скулптура "Пиета", една от най-гениалните му творби? Изложена
е в катедралата "Свети Петър" в Рим.
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Микеланджело - Пиета.
Реално ли отразява действителността? Наистина ли Богородица е била подхванала в скута си
бездиханното тяло на Исус след свалянето му от кръста?
- И вие си въобразявате, че одухотворените образи на Божията майка и поетия в обятията й, току
що смъкнат от разпятие Иисус, са измислени от Микеланджело?... Нищо подобно. Той ги получава като
внушения от Висшата сила. В интерес на правдата, ще отговоря ето тъй: представеното в скулптурата
събитие никога не се е състояло. Никъде назад във времето не съзирам Богородица да държи тленността на
Христа. Но какво значение има това, след като идеята на скулптурната група е с толкова затрогващо
въздействие?
Не друго, Духът, запомнете, направлява великия творец. В основата е на гениалните творби на
Микеланджело. Благодарение на това, той няма равен.
- Как се извършва творческият процес при него?
- Виждам: скулпторът се буди в ранни зори. Моли се от душа. И получава разтърсващо
вдъхновение. На вълни, на вълни... Едва тогава, ентусиазиран се хвърля на работа. Няма време за сън,
покой, храна... Работи като спартанец. За успеха се съди и по онова, от което се лишаваме.
Микеланджело не се бои от труда, а диша и гори, гори с него. И обгаря мрамора с извайващите
пламъци на дланите си...
В състояние на творчески екстаз сякаш свише водят ръката му. Нека не се учудваме - геният
работи в транс. Невинаги дори той самият успява да проумее и осъзнае какво е изваял.
(Множество сигнални лампички просветват в мислите ни.)
- Скулптурата Пиета извайва преклоненото, сякаш скършено тяло на Богородица в трагично
примирение и дълбока майчина скръб – продължава пророчицата. - Отмаляла, Мария държи на ръце
бездиханния труп на сина си.
Пред нас е Божията майка, дарила Иисуса на света чрез своята плът. Преминал през утробата
й, се явява на Земята. Микеланджело я представя как, понесла го на ръце, мъчително изпраща божествения му Дух в Отвъдното.
Вълнуваща творба, символ на неизмеримата с нищо велика трагедия на майката. Изразява
страданието на осъзнатата саможертва в името на Любовта.
Стъписани мълчим.
Пренесла се назад в хилядолетията, живата връзка между видимо и невидимо спонтанно споделя
прозрения. Извлечени от неугасимите духовни следи на състоялите се в далечното минало еван-гелски
събития, те покоряват.
Обхваната от завладяващата стихия на виденията, Слава ентусиазирано продължава:
- Пред мен е Дева Мария- красиво изящно лице, сякаш е нечовешко. В зелена вталена одежда, с
широк колан под бюста от плата на дрехата. Полите й се спускат на елегантни дипли. Около главата В
струи нежна светлина. Аз, доколкото виждам, духът и е от друга планета. След въплъщението си като
Богородица, втори път не се явява в плът на Земята.
Едва към трийсетте си години Светата дева съзнава кого е родила и коя е нелеката мисия на
божествения и Син. Много по-късно, след неговото Разпятие и Възкресение, учениците на Христа се
събират край нея. Но не да дадат утеха и опора на осиротялата майка, както се очаква, а тя да ги
подпомага.
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Невероятно силен извисен дух - поглежда ни пророчицата с умъдряла усмивка. А очите й сякаш са
изплували от други светове.
- Краят на Христос - продължава все по-замислена - е съвкупност от две смърти. Спасителят е
разпнат. Предателят Юда се обесва. Финалът на живота като, че тържествува. Но той в двата случая е с
различна стойност: ''смърт - горчив самоупрек " и "смърт - светло Възкресение".
Малцина днес разбират, че завършека на земния път е само приключващ етап от мисията на човека,
явил се в плът и кръв на белия свят. И гледат на този финал с безумен атавистичен страх.
Защо? Съществуването продължава с духа. но вече в други, неосъзнати все още от повечето хора
небесни измерения.
(Сигналните лампички повторно присветват.)
Мълчим. Странстващата в епохите прониква все по-дълбоко в неведоми пространства. Одухотвореното й лице изгрява още и още по-живо. За миг като, че се подмладява.
- Четиримата евангелисти в известните нам писания предават малка част от Христовото
учение. Маркират бегло откъслечни епизоди от живота на Спасителя. Те, както и неговите ученици,
приживе са силно затруднени да го приемат.
Евреите като народ са скептични, рационални, силно практични. Измъчват ги сериозни, основателни за тях съмнения от рода на: "Дали?" "Как е възможно?"... "Наистина ли пред нас е синът
Божий, предречен от векове от пророците?' "Чудеса ли твори този мъж или ловки измами?"...
Но ето, настава необяснимото по какъвто и да е рационален път за тези "трезвомислещи хора"
Възкресение. Явява се Христовият Космически дух.
Тогава последователите му изпадат в още по-дълбок смут.
А след това, силно разтърсени от възраждащата Промяна, обновяват из основи живота си
Защото Възкресение наистина се е състояло. Съвременната наука не може да го обясни - чудо от
неземно естество.
Едва тогаз неувереността на учениците на Месията мигновено се стапя. Изведнъж се преобразяват. Радостта завладява и трогва с не по-малка мощ от тъгата. Осъзнават - били са е контакт с
Христа, синът на Бога.
Въпреки, че четиримата евангелисти предават само част от божествените послания, те
съумяват да съхранят есенцията на едно Велико учение. За най-значимата реалност на тая земя Любовта. За Вярата, Надеждата и непреход-ността на Десетте Божи заповеди, актуални за всички
времена.
Слава завършва:
- Любовта между хората напоследък все по-опасно се срива. Все повече се отдалечаваме от
духовната висота, за която сме създадени. Не желаем и като, че не сме в състояние да се превърнем в
искрени добронамерени братя на ближния. От това произтичат камари земни страдания...
Виждам - Любовта макар и бавно предстои да промени този затънал в пороци и духовна
нищета свят. И това, сигурна съм, ще стане, но засега още е рано, рано. Далече е времето...

***

Срещите с жрицата на Светлината оставят разтърсващи следи. Навеждат на извода: само
Мъдростта и Любовта имат трайна власт над живота и смъртта.
(Мълчаливо удивени, къде са сигналните лампички?...)
КЛЮЧЪТ КЪМ СТРАДИВАРИУС
Богоизбраността - болка и радост. Вниквайки в чуждите съществувания, колко ли съдби съпреживява владетелката на "третото око"?
Търпеливо сее семената на Новото време, без да чака отплата. И те поникват. В душите.
Зърното никога не е излишно - за хляб, за посев, за храна На птиците...
Пътуващата с лекота в минало и бъдеще често пъти е посещавана от младия в средата на миналия
век цигулар Васко Василев. (Съвпадение на името със съвременния известен музикант - б. а.)
Наскоро завърнал се от Италия, запленен е от сбъднатите нейни предсказания. Узнал, че
групата около леля Слава работи върху тълкуването на Библията, в знак на благодарност и за да я
подкрепи, й дарява малко касетофонче "Джалозо". На него по-късно са записани значителна част от
проникно-венията и.
Музикантът се вълнува: как средновековният майстор на цигулки Страдивариус изтръгва
божествени звуци от неподражаемите си инструменти.
До нас са съхранени единици. Това ги прави още по-ценни. Висока чест за виртуозите на лъка е да
концертират с тях на световни подиуми. Или за миг само да ги докоснат.
Всеки носи в душата си някоя неосъществима мечта. Васко Василев от юношество горещо желае да
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притежава цигулка на Страдивариус и дори да свири на нея.
- Носи се загадъчна легенда - заинтригуван споделя с пророчицата, - преди да обработи материала за
инструменталния шедьовър, гениалният маестро го потапял и обилно накисвал в кръв. Не каква да е човешка. Тя участвала в състава на лака и боите.
Оклеветен за това от завистници, срещу него бил заведен съдебен процес от духовните власти.
Самоукият чаровник извадил невероятен късмет - на косъм се разминал с Инквизицията.
Обидата от несправедливото обвинение обаче дълго терзаела чувствителната му душа. Не
заглъхнала до края на дните му. Вгорчила ги и съкратила.
Затворил се в себе си. Оттук нататък той вече толкова ревниво пазел секрета на производството им,
че го отнесъл в гроба.
- Виж, лельо Славе - обръща се младият музикант към прорицателката, - има ли макар зрънце
истина в това зловещо старинно предание?

***

Дълга концентрация. Предстои навлизане в друга времева и пространствена система.
След минути, проникнала в безмълвно-студе-ните селения на Отвъдността, Слава Севрюкова се
свързва с духовната същност на знаменития маестро.
Гласът й леко потрепва:
-Този ваш Страдивариус... Виждам го... О, симпатичен е! А и душата му е... нежна. - Евристична
мълния озарява видението й. Възкресява образа на мистериозната личност, отдавна отплувала в залеза на
столетията. - Както забелязвам, с години се труди, преди да постигне желаното. Никъде обаче не съзирам
кръв при обработка и оцветяване на дървото. Не. Нелепа измислица!... - Тръсва глава. - Виждам...
Страдивариус е дълбоко вярващ. Моли се да "получи" Сила, сътворените от него инструменти да леят
божествени звуци. Такива, каквито само Висшата светлина в неподражаемото си величие би могла да
произведе. Горещо желае тонът на цигулката му да въздейства върху духовния "АЗ" на човека. Да
проникне в съкровената му същност. Да го възпламени, облагороди. И въздигне към Бога.
- Как го постига?
Слава с разбиране се усмихва. За да отговори на въпроса, трябва да осъществи още по-дълбок
контакт с духа на неподражаемия маестро.
Връзките между световете, както знаем, я уморяват. Неведнъж твърди: "В душите е концентрирана
огромна енергия." Често пъти след това из-страдва необичайния тип комуникация. Измъчва се.
Понякога дори боледува.
Но сега чувства неудържимото желание на младежа да узнае тайния код на лютиера (майстора на
цигулки - б. а.). Може ли доброто й сърце да му откаже?
- Пред мене е... Виждам... Обърнат с гръб към чираците, Страдивариус изважда от дълбокия си
пояс малко тъмночервено шишенце с някаква течност...
Потопена в други измерения, прорицателката продължително се взира в нея. Потрива пръсти.
- Червенее, но не е кръв - въздъхва с облекчение тя.
Все по-задъхан е гласът й:
- Намазва с тайнствения елексир новата, подготвена за завършване цигулка. Виждам, изработена е от
специално дърво. И я оставя да съхне на сянка в проветриво помещение.
Лицето й ВИДИМО се оживява:
- Не след дълго от нея ще се понесат божествено омайни тонове. Сякаш маестрото е вградил в
инструмента трепета на извисената си светла душа.

***

...И тъй най-сетне се узнава пазена от столетия съкровена велика тайна.
Шишенцето, както забелязва пророчицата, винаги е дълбоко скрито в пояса на цигулковия гений.
Освен това уточнява - Страдивариус има навик да застава гърбом към помощниците си, когато го
ползва.
Загадъчен, мистериозен жест.
Веднъж обаче ненадейно го изпуска. Рубинени капчици се разплискват. Обагрят пода.
Това му изиграва коварна шега.
Неговите чираци в средновековните си страхове, смразени, изтръпват. Решават - кръв. С ужас
приемат-човешка е.
Оттогава плъзва грозна мълва.
Благодарение на Слава Севрюкова, цигул-ковият майстор най-после е реабилитиран.
Посмъртно.
58

***

При контакта с духа на Страдивариус напористият музикант Васко Василев старателно си води
записки. Интересува се от вида на дървото за бъдещия инструмент. Колко време престоява в разтворите и
какъв е техният състав.
Узнава как са изготвени боите и лаковете. Но повече от всичко го вълнува какво е съдържанието на
мистериозното тъмно шишенце, така усърдно укривано в дълбокия пояс на маестрото.
Психотроничката внимателно предава насоките на гения към амбициозния цигулар, без да крие
радостта си:
- Изпълни ли се съкровената рецепта, ще се радвате на нямащ равен на себе си инструмент!
После се обръща към Васко, вече майчински строго:
- Вас още не ви знаят. След време ще имате шанс да свирите на цигулка, сътворена по получените
указания. И тя ще ви направи популярен. Но повече от всичко за това ще допринесе талантът и най-вече
любовта към музиката.
Гмурнала се в човешките вълнения, миг след това Слава леко потръпва. Дали от мистериозния
контакт със сянката на гениалния Страдивариус?
Прорицателката продължава съкровени послания. Вече все и все по-строго.
- Духът на виртуоза има едно единствено условие: не предавайте рецептата никому! Повтарям,
НИ-КО-МУ!!!
Лицето й е изострено и властно.
Леля Слава ли е това?
Получил отговор на сакралната тайна, Васко Василев е на върха на щастието.
Но историята не свършва дотук. От тоз ден насетне пред него възниква друг, не по-малко труден
въпрос - как да реализира безценната информация?
Щастливият шанс му помага. По ирония на съдбата случайно го запознават (отново случайност?) с
близък на цар Борис III - дворцов майстор на цигулки, достигнал преклонна възраст.
(Въздържам се да оповестя името му. Какво ли го очаква, ако по някакво чудо на съдбата още е
жив... -б. а.)
По мистериозните психотронични указания след няколкомесечен упорит труд лютиерът успява
да сътвори един наистина невероятен инструмент.
След години Васко Василев, както е предсказано, гастролира в чужбина с мечтаната придобивка.
Свири с успех на престижни сцени в Германия.
(Въпросният музикант почива неотдавна на около седемдесет години - б. а.)
Вълнуващи събития.
Духът на Страдивариус проговаря. За да сподели вековна тайна. И разбие кошмарен,
злепоставящ го от столетия мит.
И това се случва не другаде, а между изгрева и залеза на слънцето по богоизбраните орфееви
земи.
Далече преди амбициозният цигулар да е създал име извън страната, жената с изключителни
способности споделя за него пред приятели:
"Този българин с воля и упоритост ще се приближи до световната сцена. Никой обаче не ще може
да се мери с ръката, родила великото изкуство на недостижимия Страдивариус.
Геният е ползвал химия. Но повече от всичко е работил с Вяра. И най-вече сДух..."
"В едно от пленителните си проникновения - разказва Венцислав Евтимов - леля Слава бе съзряла,
че за разлика от Страдивариус, който е бил очарователно красив, световно известният музикант
Паганини е грозноват. Някои го сравняват с горила.
... Тази жена бе уникална - завършва спомените си Евтимов. - Трябва да се гордеем, че българската
земя е дала плът на такова невероятно човешко същество."
"По отношение на гения публиката е часовник, който изостава." Сентенцията на големия френски
поет Шарл Бодлер комай ще тревожи умовете докато свят светува.
Извечна истина е - за да бъде разбрана която и да е душа, вратите към нея трябва да са широко
отворени. Но колко трудно е да се осъществи това по отношение на малцината странни, неоценени хора,
изпреварили съвремието си.
Слава Севрюкова го прави. Тя самата е от тях. Страдивариус е гениален в определена област,
пророчицата - в друга. Един гений докосва друг. И го разгадава, защото само сходния разбира сходния.
Успешно с размах развенчава зловещи слухове, властвали столетия. Някои отдавна превърнати в
зашеметяващи легенди.
Нарушено е вековното мълчание. Истината за Страдивариус най-сетне изгрява на бял свят.
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РАЗБУЛВАНЕ СМЪРТТА НА АМУНДСЕН И КРАХА НА ПОЛЯРНАТА ЕКСПЕДИЦИЯ НА
НОБИЛЕ
Инженер Илия Митев споделя за една от впечатляващите си срещи с псифеномена:
"Веднъж помолих леля Слава да се пренесе назад във времето. Да "види" и опише края на големия
норвежки пътешественик и покорител на Южния полюс Раул Амундсен. Смъртта му до ден днешен е
затулена в неизвестност.
На 12.05.1926 г. двамата със създадения от италианския конструктор Умберто Нобиле дирижабъл
"Норге" успешно прелитат над Северния полюс.
Две години по-късно същият този Нобиле на свой ред предприема рискован самостоятелен полет
над Северния ледовит океан с конструирания от него дирижабъл "Италия".
Летателната машина претърпява съкрушителна катастрофа. Пред експедицията се очертава крах.
Амундсен, верен на приятелския си дълг, излита с близък свой сътрудник с аероплан в търсене на
оцелели участници от групата на Нобиле.
Оттогава двамата изчезват. Завинаги.
Не е ясно при какви обстоятелства завършва изпълненият с рискове и премеждия живот на покорителя на Южния полюс.

***

След силна концентрация, жената, проникваща в невидими светове, се потапя в руините на мрака.
Ориентирайки се в обстановката, пропастите на душите престават да тъмнеят.
Живо възкликва:
- Съзирам ги - в океана са. Възникнал е сериозен проблем - блокирали са моторите на самолета им.
Принудително са го приводнили. С отчаяни усилия се борят да отстранят повредата. Но... колкото да се
мъчат...
Феноменът се умълчава. - Огромни ледени вълни... Бушува буря... Виждам, давят се... Слава
потръпва. Натъжава се: -Това е краят им... След малко продължава с шептящ глас:
- Две-три години по-късно, забелязвам, рибари намират единия поплавък, откъснал се от загадъчно
изчезналия самолет. Никой не го свързва с трагедията на Амундсен. Не се узнава за единствената следа от
злощастната катастрофа.
- Благодаря, лельо Славе. Това е ново за нас. Моля те, прониквайки назад във времето, да разкриеш
съдбата и на участниците в арктическата експедиция на италианския полярен изследовател и
пътешественик Умберто Нобиле.
Той поема рискован полет с дирижабъла "Италия" с екипаж от сънародници. Модерният за времето летателен апарат, както вече разказах, внезапно се поврежда. Изпуска газ и е заставен аварийно да
се приземи.
Задава се катастрофа.
Гондолата му стремително се снишава и врязва в леда. При удара част от нея се откъсва и неколцина
от екипажа се озовават на земята. Сред тях е ръководителят на експедицията Умберто Нобиле. Другите им
спътници остават вътре.
Олекнал от товара, въздухоплавателният апарат плавно се издига в мътната синева. И изчезва.
Незнайно къде.
Щастливци са оказалите се на леда - с тях е единствената радиостанция.
Аварията е през 1928 година. Руски радиолюбител по благоволение на съдбата засича сигнал за
бедствие. Информира Москва. Към оцелелите се насочва спасителен кораб.
Акцията завършва благополучно.
Но какво става с катастрофиралия дирижа-бъл? Потъва сякаш завинаги в мъглата на неизвестността.
- Лельо Славе, моля те, провери - обръща се с молба към психотронния феномен инженерът съхранен ли е или взривен? Ако можеш, разкрий останките му.
- Виждам, балонът продължава да се носи ей нататък - сочи ясновидката. - След време обаче
отново плавно започва да се снишава. И вече окончателно се смъква върху ледената пустош. Оттогава
досега, както забелязвам, е прикован все там.
"В подобни ситуации тя безпогрешно определяше посоките на света от своята малка стаичка, сякаш
се намираше на мястото на събитието - разказва инженер Митев. - Знаейки това, изваждам подготвен за
целта компас. Правя рекогносцировка на района.
Оказва се - според леля Слава дирижабълът е продължил на югозапад.
Ориентирам се. Нататък има само един къс земя
- Гренландия. На оня огромен остров във вечното царство на ледовете вероятно се е сринал. Там
60

би трябвало да са останките му.
Леля Слава внимателно се заема с описание на катастрофиралото летателно тяло:
- Виждам въздухоплавателния балон. Стегнат здраво в клещите на леда...
- На леда? Но как?... Катастрофата е през 1928 година. Сега е 1990-та. (Това е времето на
разговора
- б. а.) Не е затрупан под дебел арктически сняг?
- Една част наистина е в ледена прегръдка, но другата ясно се откроява.
- При нисък самолетен полет видим ли е?
- Обектът, както ми се представя, е черен. Отчасти в снежна пелена, но различим. Доколкото
съзирам, окаяниците в него отдавна са мъртви. Вледенени, консервирани във времето...
Пророчицата се замисля. Едва чуто мълви:
- Знаеш ли къде е прелетял дирижабълът? Над едно особено място...
Поглежда ме изпитателно. Какви ли тайни крият бреговете на устните й?
След кратка пауза уточнява:
- Преминал е там, където се върти Земното кълбо...
- Остта на Земята?! - Възкликвам, втрещен от откритието й. До тоз миг думица не бях й
споменал за това.
- Точно така, остта на Земята.
Лицата и събитията през психотронния взор на Слава винаги са динамично одухотворени.
Разказите на Умберто Нобиле и оцелелите членове от екипажа доказват - преди катастрофата те
действително са прелетели над Северния полюс.
Нашата ясновидка няма откъде да го узнае, освен от брилянтно точния си информационен източник от Световния Разум. Не е ли това поредното чудо?
Все по-заинтригуван се обръщам към уникума:
- Надникни, моля те, дълбоко под леда на дирижабъла. Опиши какво има там.
(Целта ми е за пореден път с още по-голяма сигурност да се уверя къде точно се е установило
катастрофиралото летателно тяло - на плаващ айсберг или остров.)
- Дълбоко под него са основите на масивни скали.

***

„Логично е - завършва разказа за невероятната среща инженер Илия Митев, - при скални основи да се
касае за остров. Мястото, където е сега дирижабълът, едва ли е друго, освен Гренландия. Вероятно - найсеверната й част."
"След тези проникновени психотронични открития пред нас все по-примамливо се откроява
възможността - въодушевено, с блеснали искри в очите продължава инженерът - да предприемем
издирвателска експедиция по следите на катастрофиралото летателно тяло. Ако, разбира се,
снежната пелена и ледовете от 1990 година насам не са го погълнали окончателно.
Окаже ли се задачата прекомерно скъпа и трудоемка, дирижабълът би могъл да бъде заснет и
идентифициран чрез самолет или спътник. Не е изключено и друго - с топене на ледовете при
парниковия ефект той да се е откроил още повече. Това значително ще ни облекчи.
Проучването едва ли ще е финансово по-разточително, но в никакъв случай по-малко сензационно
от идентифицирането на "Титаник" на океанското дъно."
С настоящата книга информацията за мистериозно изчезналия дирижабъл вече е публично
оповестена. Това навярно ще прикове вниманието, независимо от необяснимия все още метод, по
който се е стигнало до него. Големите изследователи винаги са стояли над схематичните
ограничения и канони.
Мнозина биха се въодушевили. Въпрос на време е добре подготвен екип да се заеме с издирване на катастрофиралия апарат.
Задава се събитие, съизмеримо с откриването на печално известния "Титаник" в океанските глъбини.
Златен шанс да се остави име в историята.
МИСТЕРИЯТА ДЖЕК ЛОНДОН
- Този човек пише с необикновена лекота! - Възкликва Слава.
Въодушевено я разпитваме за големия писател. С молба да направи връзка с духа му.
Навлязла в хиперпространството на Отвъдността, екзалтирано продължава:
- Невероятен! Мислите му се леят като река... След миг споделя за откроилите се пред нея
картини:
- Виждам го - с широкопола бяла шапка, светла карирана риза, ленени панталони.
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За пророчицата "на финала на житейския си път той е станал душевно по-чист. Облагородил се е,
защото дотогава е бил доста саможив".
(Извечна истина: изкуството е занимание за самотници. Коя велика творба не е плод на самозаточение?)
Слава въздиша с тъга:
- Талантлив, но не е вярващ...

***

Вижда Джек Лондон в по-късен етап - разполага с немалко средства. Констатира: "Домът му никога
не тъне в разкош."
Дали не намеква за периода на неговите социалистически убеждения?
Владетелката на Силата се замисля. Какви ли видения я пронизват?
Бърза да сподели:
- С душата на всеки се носи миналото... - Загадъчно шепти.
И само след миг прави зашеметяващо откритие:
- Бележитият автор на разкази и романи не е умрял от естествена смърт.
Шокираща информация.

***

Пред "психотронното око" до писателя в зрелия му период се мярка някаква жена.
- Като икономка е - уточнява. - Знае за сполетялата го насилствена трагедия, но я премълчава пред
органите на реда. Бои се за живота си. И с основание.
Слава разкрива:
- Била е "притисната" от други...
Медиумът съзира похитителите на Джек Лондон. Вниквайки в злодеянието, безпристрастно констатира:
- Прецизно извършено престъпление. Ударен е с тъп предмет в тила така, че да уподобява нещастен случай. Намерили са го все още жив, но лишен от способност да говори...
- Ако това е неразкрит до днес коварен криминален акт, какво го е провокирало? - Озадачени
сме.
Пророчицата все повече навлиза в лабиринта на душите с тъмните им страни и страсти:
- Тези, които брутално са го нападнали и обрали, са били подкупени от други...
Замисля се. И, зареяна в неведоми пространства, задъхано продължава:
- Има ли нещо по-измамно на този свят от парите? Какво повече от тях пробужда слепите
уродливи желания на човека?...
Виждам... - Поглежда ни строго. - Касае се за уреждане на стари сметки. В буйната си младост
Джек Лондон е бил непоправим авантюрист. Тогава си е създал безмилостни, а както забелязвам, и
страшни, жестоки врагове...
- Не ни е известно това.
- За отмъщение похитителите са подпалили къщата му - продължава пророчицата с равен глас.
- Както ми се "дава да видя", след години домът му е изцяло възстановен.
- Предполагаш, касае се за покушение над живота на големия писател]?
- Не предполагам, знам - хладнокръвно, без промяна в тона отсича хиперсензорната жена.
Изтръгнала се от омаята на невидими за нас светове, уморените й очи продължително се взират
в нашите.
Сложна е амалгамата на чувствата. Гласът й сега излъчва мека тъга. Тихо струи, наслагва се в
душите.
От това светът - несигурен и тревожен - като че става малко по-спокоен.
Слава неведнъж е доказвала - умее да пътува в други епохи, възкресявайки миналото на хора, отдавна отпътували от нас. Но сега повече от всякога бурно взривява всепризнати становища.
Как да приемем невероятните й твърдения? Не се напасват на познатата биография на големия
белетрист.
- Тези сведения не са известни. Поне на нас... Меродавно е становището - животът на Джек
Лондон завършва при загадъчни трагични обстоятелства. Подобно на автобиографичния си герой Мартин
Идън, прието е, че, изпадайки в дълбока депресия, се е самоубил. Твоето мнение, лельо Славе, е
интересно, но... малко страшничко. Не се ли боиш, че е оспоримо?
- Споделям само това, което ми се "дава да видя" - шепти, като след пробуждане от магията на
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тайнствените измерения на Отвъдното. Тонът на ултрасензорния уникат повече от всякога е безизразен.
Ни най-малка сянка на безпокойство.
Стъписваща версия. Остро се врязва в паметта.
Защо сме устроени така - да приемаме становището на търсещите истината, а да се съмняваме в
мненията на онези, които незнайно как са стигнали до нея?...
Смущаващи прозрения.
Откроява се нова версия, разкрита от "пси-хотронната зеница" за края на тази световна
знаменитост.
Пророчицата за кой ли път приковава вниманието. Според нея: "Допуснати са някои неточности,
упорито тиражирани с години. Но, както ми се разкрива, след време истината ще излезе наяве".
(Трябва ли това да учудва? Светът на звездите в изкуството и политиката е осеян с неизвестности. До
ден днешен не угасват съмненията за края на някои от тях. Например, самоубила ли се е Мери-лин Монро
през 1961 г. или "Услужливо са и помогнали" сънотворните барбитурати на лично заинтересуваните от
смъртта й? Дали недобре подбрани лекарства, съдържащи живак, ускоряват края на Ед-гар клан По? Със
същото отровно вещество бавно и коварно ли е умъртвяван цар Иван Грозни, след като огромно количество
от него е открито в костите му? С малки дози арсен систематично ли е тровен Наполеон или изтлява от
естествена смърт, заточен на самотния си остров? Тези и други въпроси не престават да валят и смущават
духовете - б. а.)
Съмнения за края на Джек Лондон навярно ще завитаят и след настоящата книга.
Това владетелката на Силата, не я интересува. "Истинската радост от постигнатото е тиха"
- гласи древната мъдрост. Влече я непознатото. Готова е твърдо да го отстоява, убедена в правотата си,
независимо от реакциите.
Как завършва животът на големия писател - самоубийство или неразкрито до днес прецизно похищение? Необратимо късно ли е от съвременна позиция да се преразгледат и, ако е
наложително, ревизират полицейските протоколи за смъртта му?
Архивите навярно все още се пазят.
"Бъдете нащрек! Съхранете чистотата на душата и безпристрастната острота на сетивата си.
Светът може да се окаже по-различен от онова, което ви се представя" - неведнъж мъдро напомня
прорицателката.
Ако общоприетите постановки действително се разминават с реалността и се касае за криминално престъпление, не е ли време истината да се оповести?
Сензационна теза.
Стоварва се като гръм от ясно небе. Знаменитият писател на млади години е арестуван за скитничество. На Аляска се забърква със съмнителни личности. Но убийство?...
- Какво се случва с душата на Джек Лондон в Отвъдното? - Включвам се в разговора, воден от
желание да узная къде понастоящем е духовната същност на големия творец.
С пътуванията си във все още неизучените селения на мъртвите, Слава, без да се величае, на дело
доказва - няма равна на себе си. Тя самата живее не в безвремие, а в надвремие.
Ето и сега - внимателно се концентрира, преди да прекрачи за кой ли път "границата". Устните й
спазматично потрепват.
Задава се поредна среща отвъд смъртта.
Само след миг, как става това, неусетно потъва в други измерения. За да проникне през мъглявите
контури на различните човешки проявления в света на съкровеното:
- Недълго след края на Джек Лондон, както ми се разкрива, неговият вечно търсещ дух бързо се
въплъщава на Земята, защото загива при насилствени обстоятелства. Така става с повечето хора,
неизпълнили докрай жизнена мисия.
...Виждам го - бебе е. - Преградите във времето окончателно са се стопили. - Ще живее малко.
Прекомерно рано ще си отиде от нашия свят.
- Кому е потребно междинното, толкова кратко прераждане между двете писателски съдби?
Случайности, знаем, няма и все пак такава ранна смърт?...
Прорицателката избягва самоцелното пътуване из незримите светове на душите. Но, веднъж
отворил се, контактът със загадъчните "архитекти на съдбите", отпращащи ни за живот на Земята, все
повече се разгръща:
Краткотрайното съществуване се налага по две причини. Първо - битието на Джек Лондон е
преждевременно прекъснато. Затова духовната му същност се стреми към нова земна реализация.
Второ (и това е по-важно) – прераждането като дете, което ще почине рано, е потребно не за него в
оня живот, а за душите, дали плът на малкото създание. Изпитание е за родителите му.
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- Какво ще научи той самият от мимолетното бебешко появяване и бързо завръщане обратно?
- Почти нищо. Родителите му обаче ще трябва да усвоят важни за тях уроци от смъртта на
детето си. Изпитанията, както и радостите, не са безцелни. Подпомагат израстването на душите.
Генерираната карма, така бързо извела тази нестройна духовна същност на бял свят, в случая не е
негова.
- А следващото му прераждане?
- Неуспял някога да завърши започнатото, предстои да се реализира за пореден път като
писател. Не ще твори обаче с предишната неподражаема лекота. Ще има известни задръжки.
Дълбоко в себе си, без да го съзнава напълно, душата му ще се разкайва за грешките си. И, угнетена
от това, ще трябва да понесе докрай тежестите на заблудите от времето на буйната младост на
авантюриста Джек Лондон.
(Дали не намеква за хомосексуалния уклон от златотърсаческия му период? Или за неизвестни
негови "отклонения" при пребиваването му в Аляска? - б. а.)
Потопена изцяло в света на Отвъдността с нейното друго пространство и време:
- Такива са "подаръците на трудностите" - бавно отронва слова пророчицата. – Острите
стръмни житейски завои не са капризи на "конструкторите на съдбите". Заслужени са от нас. И от
хората, с които сме заедно на Земята.
- ...Ето това се случва с Джек Лондон - въздиша приглушено жрицата на свръхпространствено-то
възприятие. - В по-следващия си живот, както вече споменах, ще се прояви и реализира отново като
писател. Душата му тогава ще е много по-усъвършенствана. Няма да допуска груби грешки, както в
бурната златотърсаческа младост.
- Защо ще пише по-трудно ли? - Прочела мислите ни, мигновено отвръща жената с плиснало
сребро в косите. - Това е от генерираната някога карма. Тя в никакъв случай не трябва да се приема за
наказание. Не е и несправедливост на съдбата. Необходима е за еволюиране на душата в новите земни
условия.
Странницата във времето е категорична: "При правилно "психотронно дешифриране" се разкрива
кодът на личностите, отишли си от белия свят и спецификата на живота им. "
С лекота го прави. Извежда извън унифицираното мнение. Възвръща спецификата на индивидуалността, възстановявайки познати и неизвестни случки и събития. При "дисекцията" на душите улавя
съкровените им проявления.

***

В тези светли мигове Леля Слава е като бленуван духовен остров. Тихо извезва слова. Мислите й
политат. Ефирни снежинки - чертаят нови и нови приказни картини.
Мракът на времето оживява.
Какви ли изненади крият мъглявините на все още неразчетените съдби?
Благодарение на хиперсетивната чаровница, вече знаем: духовете са подвластни единствено на
Мъдростта. И Любовта.
Далече от невероятната й сетивност, слушаме я с почуда. Не всичко по онова време разбираме.
Изумени, проумяваме - истината комай никога не е на показ. Особено в стряскащо неудобните й форми.
Толкова встрани от общоизвестното...
Защо ултрасензорната жена вижда света тъй различно? А освен това вниква в него и откъм делничната му страна? Как ли се чувства със свръх-пространствените си възприятия?
Ех, да можехме през нейните очи!...
Пророчицата неведнъж споделя: "Страшно трудно се стига сърцевината на човешката душа".
Колко ли по-стръмен е пътят към Небесното Съзнание?
И, развълнувани, не преставаме, и не преставаме задъхано да я разпитваме. Преди върху клепачите да
слезе вечерта...
Джек Лондон - от непознат ъгъл.
Нима този ракурс е обиден за него?
Мисията на писателя е да смущава самодоволното спокойствие. Чрез героите си да вълнува. Да
обогатява с непреходните валенции на Човечността.
Но той трябва да е готов да приема горчиви поуки и за себе си.
Дали знаменитите писатели винаги са достатъчно големи и като хора?...
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕТО НА СТАЛИН
Някой досега да е разкрил от психотронична позиция мястото на световните злодеи с тяхното зловещо очарование в историята?
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Обширни документални изследвания за живота им. Но къде обитават понастоящем техните
духовни същности? Над Земята ли кръжат? В Отвъдността угнетени ли дирят покой? Ако да, в кои
нейни слоеве? Или са вече въплътени? Как се реализират, където и да са? Каква е тяхната роля във
вечната борба между добро и зло?
Нелеки интригуващи въпроси. Кой е успял да даде убедително обяснение?
Необятът на незримите селения. Към него инстинктивно се стремим. И неистово боим.
Това не касае Слава. За нея физическия, духовния и божествения свят са в единство.
Странствайки между тях, енергичният и дух извлича "троши-ци Вечност от неведоми
пространства".
Физическото тяло отдавна е изучено в детайли. Все още неопозната е душата. Тя, според
Данте, "най-великото чудо на света."
Кои са нейните сензори? Как се определя добро и зло, не е ли приключил земният път?
Затова ли за душите все още няма правосъдие? А и кой в плът и кръв би могъл да го въздаде?
Сталин - "бащицата на народите" е първият наследник на "съветския трон" и най-висш жрец
в новата за времето "религия" - комунизма.
За бележитата прорицателка, "духовната същност на червения диктатор е ограничена и елементарно първична".
Разпечатвайки следи от събития, отекнали в нашия и оня свят, Слава проследява съдбите от
"другата страна на вселенската гравитация":
- Кремълският деспот след физическия си край за кратко престоява в Отвъдността констатира пророчицата. - Съкратено нелеко пребиваване на примитивна душа в божествените селения. Небето сякаш я отблъсква.
Стремително притеглена от "земното чистилище", грубата му духовна същност мълниеносно е изстреляна надолу, към нашия свят. За да се въплъти в тяло. С нова житейска съдба
по нелеки, дори мъчителни пътища, трябва да изкупи мрачната си карма.
На какво бъдеще би могъл да се надява болше-вишкият тиранин за своите патологични изстъпления - чудовищно изтребил цвета на собствения си народ?
- Недълго след смъртта - забелязва сиби-лата - Сталин е прероден в бедна страна от
третия свят. (Не споменава име. Названия не й се "дават". Контактът се извършва през 1989 г. - б.
а.) Неистово изстрадва мизерната си корица хлебец като низвергнат, необичан от никого
хамалин. Труди се от сутрин до мрак на едно пристанище.
Духовната същност на диктатора отново напира за властна реализация. Не са отмрели старите навици. Воден от тях, кръвта му кипи. Упорства да се налага над другите хамали. Удря властно с
юмрук по масата. Крещи, нервничи.
Не може нищо, ама нищичко да промени.
Обречен е поведенческият стереотип на някогашния деспот, сервилно възхваляван приживе
като "покровител на народите" и "борец за нов световен ред".
Най-обикновен докер, затънал в нечистотии. Такъв е сега. Оскотяло, недодялано, грубо, озверено същество. Никой в съвремието не му обръща капчица внимание.
Мъчително се терзае от това.
Нехаел за страданията на милиони невинни жертви, на свой ред е низвергнат. Жалки следи от
зловещата личност, от която в миналото е треперил светът.
Така виждаме някогашния всесилен самодържец през очите на свръхсензорния уникум. Заслужено
падение - да чисти карма с хамалски труд.
Висша справедливост.
Властелинът, бич за свои и чужди, в новия живот ще трябва да опознае горчивата мъка. Той,
управлявалият с железен юмрук най-голямата страна на света, сега ще страда.
Наказан?
„Наказанието" е шанс за работа върху себе си. За справяне с трудностите - констатира Слава. - В
случая - далече от хлъзгавата примамливост на властта. Нелек урок. Потребен на духовната му
същност." - И допълва. - "Лишен от привилегии, опитите му да мародерства над хората в това и всяко
следващо прераждане са обречени."
Безкомпромисен е Космическият закон на Справедливостта.

***

С наранено честолюбие, докерът се измъчва в човешка неудовлетвореност.
Пророчицата констатира: "В настоящия живот на хамалин има многодетно семейство. Принуден е
да го изхранва с непрестанен, непосилен, лошо платен труд.
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Грижи се за близките си, а преди, изкушен от собственото си "величие", надменно ги е пренебрегвал."
(Забелязва се напредък. Някогашният злодей комай е започнал да изплаща първите лепти на
грамадите притискаща го тъмна карма.)
Слава Севрюкова съзира садистичната смърт на една от жените на Сталин.
Застанал зад нея, Йосиф Висарионович ненадейно като тигър се мята отгоре й. Просва се върху
невинната жертва с цялата си тежест. Поваля я. Затиска лицето й с възглавница. Държи я - пърхащо птиче в
задушаваща хватка - докато издъхне.
Смразяваща история.
Коя е тази жена?
Грузинката Екатерина Сванидзе, първата му съпруга, умира от туберкулоза през 1909 г, оставяйки
малолетен сина им Яков.
Втората, Надежда Алилуева, както е известно, се е самоубила, или тайно услужливо са й помогнали
с револверен изстрел. Кремълският вожд забранява оповестяването на самоубийството й. Не присъства на
погребението и ни веднъж не посещава нейния гроб.
Дали прорицателката съзира скрита намеса на Коба (ранния псевдоним на Сталин) в миг на
изстъпление при смъртта на грузинката Екатерина? Или на някоя от неизвестните му любовници?
Ако е последното, събитието би трябвало да се е състояло в по-късен период. Тогава, когато диктаторът вече стабилно се е окопал на изкусителния връх на ''червената пирамида"?
По-вероятно е второто.
Но има и друг надежден вариант - това да е Су-лико - една от неговите възлюбени, за чиято смърт се
носят легенди.
"Митовете и преданията - убедена е пророчи-цата - крият зрънце истина."
Говори се - изтекла е поверителна държавна информация от най-високо ниво. Сталин възлага на
дясната си ръка Берия да провери източника.
Не след дълго получава отговор: "Съжалявам, Йосиф Висарионович... Виновна е жената до вас...
Слава не идентифицира личността на поредната нещастница. Имена не й се "дават".
Нека си представим случилото се.
След преждевременната смърт на неудачницата, имала наивността да сподели любовта си с един
изверг, убиецът, зает с "важни за възхода на страната и световния комунизъм дела", е изоставил трупа й с
дни в спалнята.
С разлагането му, Йосиф Висарионович учуден търси помощ от личния си лекар. Нещо се е
случило...
Лъжите винаги са с невинни лица.
Разтреперан, разтревоженият до смърт медик, навярно набързо е изфабрикувал диагноза на
болестта, предизвикала скоротечна смърт. Така спасява собствената си кожа. И става съучастник в
едно от най-чудовищните престъпления на злодея.
Възможно е да е било така. Възможно е. Но зловещият кървав сценарий може да се е развил
съвършено различно, ако се е състоял преди революцията.
Твърде оскъдните данни за грузинката Сулико като че все повече насочват към онова време.
Съпротивата срещу тезата безмилостният сериен убиец в името на "велики идеали" (седем пъти
заточаван в Сибир сред най-чудовищните главорези на руската империя), да е удушил една от жените си, е
нищожна. Това не е ново злодеяние, с което "бащата на народите" би могъл да впечатли и изненада.
Поредното, може би, милионно убийство едва ли е разстроило деформираната, трайно извратена психика на
екзекутора-мъчител. Този син на обущар от дете е бил безмилостно бит и тероризиран от баща си. Тормозът
не го впечатлява.
Ужасяващи сведения за безнаказаните зверства на всесилния кремълски деспот излизат наяве след
десетилетия, когато с разпада на Съветския съюз, се разсекретяват архивите.
"Вождът от стомана" винаги се е абстрахирал от чувството на милост и състрадание. Безброят
разстреляни и интернирани от собствения му народ за него са цифри от хладна статистика. Жертвите
надхвърлят 20-25 милиона.
В някои от архивите се прокрадват догадки и за подобно зловещо деяние.
Омерзителна история.
Но тя има и свое странно продължение. За Су-лико незнайно как е създадена песен. Любимата на
вожда.
Когато я слуша, Сталин посърва.
Единствено тогаз желязната му душа потръпва.
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Невъзможното ли се случва?
Разтърсен, тихо страда.
Слуша я сам. Винаги сам.
Леденото "божество" бледнее. Тежки сълзи пропълзяват по стоманения му лик.
Една от малкото нормални реакции.
Какво го е споходило? Дали в тази корава натура, оставила потресаващо име в историята, не е
съхранена прашинка човечност?...
Сцена, разтърсваща като в Шекспирова трагедия.
Въпросът за самоличността на удушената от Сталин жена все още не е изяснен докрай.
А и Слава отдавна не е между живите.
Страшни до налудничавост са престъпленията на червения самодържец срещу Човечеството.
Но именно това убийство, което бегло маркирахме, според пророчицата, най-силно натоварва
неимоверно утежнената му карма. Изцапал е ръце с кръвта на невинно създание, дало му любов.
Чудовищно.
Слава акцентира на извършването му, подчертавайки: "извратеният злодей-садист е изпитал
патологично удоволствие от изживяването".
Тежестта на това може би най-отвратително зверство окончателно срива кармично свръхобременената от страданията на безчет човешки същества тъмна душа. За ни едно от тях безжалостният тиранин
не проронва сълза на съчувствие, а за някоя си Сулико плаче...
Някоя?... Дали така я възприема събудената в миг на просветление и горчива равносметка обезгнездена душа на диктатора? Колкото и студено да е едно сърце, не се ли превръща в нестинар, поеме ли
по жаравата на изпепеляващите чувства?...
"Сталин е първична жестока натура - напомня българската прима в психотрониката. - Духовната му същност е извратена."
Човекът с твърди убеждения е тираничен па-раноик. Избива милиони от своя народ, превръщайки
това в хладнокръвно планирана ежедневна норма.
Систематично преследвайки я, достига индустриални количества. Архитектът на кървавия
червен терор по график разписва списъци за разстрели. Ден по ден изтребва цвета на собствената си
нация.
Не бледнее ли в сравнение с него нереализираният художник Хитлер? Навярно той има много, ама
мно-о-о-го "да учи"...
Сталин се е оказал десетократно по-суров в жестокостта.
Затова ли в съвременното прераждане като хамалин е заобиколен от нескрития присмех на "другари"
по професия и съдба? Затова ли сега трябва да се грижи за жена и деца в непосилни условия на ръба на
оцеляването?
Наранена, демонично деспотичната същност на потъналия в нечистотии докер болезнено се терзае.
Измъчва го натрапчиво желание, съхранено в духовната му матрица, да властва, да се налага. Въпреки
новата ситуация, в която е поставена, "стоманено твърдата му душа" се опитва да разчупи оковите на
една нелека, но както разбрахме, заслужена орис.
Колкото и да се стреми да се реализира като лидер, няма да успее. В това е настоящата му трагедия.
Неизменна до смъртта. И отвъд нея...
Към низвергнатия докер се отнасят с милостта и благородството, които някога той е проявявал към
изтезаваните в подземията или бавно умиращи в ледения Сибир обречени жертви.
Самонаказал се е.
Закономерно ли е случилото се?
Учението за прераждане е категорично: нищо в живота не е случайно.
Може би като "властелин на сърпа и чука" първичната душа на Сталин е взела уроци, необходими
за нейното израстване? Може би е приела потребни за нея поуки: какво е да си себичен, оглушал за
страданието? Да не цениш по достойнство човешкия живот? Може би...
Жестоки въпроси.
Възникват и други. Нелишени от логика, те са още по-мъчителни.
Случайни ли са милионите жертви на нечувания комунистически терор в оная, "славна епоха"?
И което е свръхкощунствено - срещу собствения народ?
Навлязла в трудно разгадаемата мистерия на междучовешките отношения, голямата психотро-ничка
предлага аргументиран отговор: "Ами ако обречените души, подложени на безмилостни преследвания, са
се нуждаели не от друго, а именно от "уроците" на подобни изкупителни страдания?..."
Сталин, подобно на Хитлер, е от тъмните духове. Идва на Земята със "сатанинска мисия" и
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"блестящо" я реализира. Има ли по-тежка еволюция от сблъсъците с негативността? (С по шест
пръста е на краката. Не са ли знаците носители на скрити послания?...)
Трудно обяснима, космическа логика.
Апокалиптичен проблем на тоталитарната система е, че хората, стегнати в железните й
клещи, са жертви на "светло бъдеще", което все не идва.
Колкото до водачите, манипулиращи народите, те трябва да понесат висока отговорност. При
провал кармата им е многократно по-тежка.
Дори и тези духове бавно-бавно се развиват.

***

Душата на Йосиф Висарионович трябва да еволюира по труден път - на дълго пречистващо
страдание.
Шанс за покаяние и възраждаща промяна. Ако не - ново, още по-тежко съществуване. Не е ли
изкуство да бъдеш Човек?
"Ех, защо не стана свещеник..." - Едва чуто ще въздъхне майката на Йосиф Джугашвили пред
глухия за словата й, незавършил някога Духовна семинария бивш каторжник и настоящ кремълски
деспот. И ще потисне чувствата си в натежала сълза.
Интуицията на майките е безпогрешна.
Искрици смътно упование не проблясват ли в тъмната еволюция и на най-кървавите световни
тирани?...
Според някои историци, трагедията на руския народ е, че червеният самодържец, избил милиони
невинни, никога няма да бъде съден за античовешките си престъпления. Така мислят те, съвременните
учени, непознаващи законите на кармата и безпристрастните условности на реин-карнацията.
Мнението на Слава се отличава от общоприетото не от стремеж за оригиналност, а защото по
духовен път съзира потайната страна на нещата.
Хвърляйки мост през времето, остро се взира във Вечността. Вижда "оръдията на възмездието и
последвалите изкупления". Контактува с душата на Йосиф Висарионович в новото му прераждане. С
извършените безумия превърнал се е в жертва на самия себе си.
Прорицателката хладнокръвно, безпристрастно разглежда ерата на едни от най-страшните диктатори. Благодарение на нея, топовно отекват пред нас отблъскващите същности на злодеите в историята.
В битието и Отвъд.
Затова ли и най-микроскопичната искрица човешко съчувствие при тях толкова впечатлява? Не
разпалва ли именно тя прочистващите до изпепе-ляване пожари, които ще проправят път на следващите им
изкупителни животи?...
ПРЕРОДЕН ЛИ Е ХИТЛЕР?
Сталин и Хитлер - чудовищни световни екзе-кутори. Първият - в името на "най-прогресивната част
от Човечеството". Вторият - на "светлите идеали на една нация". И парадокс, "отдадени на тях", в личен
план водят почти аскетичен живот.
Между знаменитите тирани има свързващи звена. Пътят им започва от крайна бедност, преди
фанатично да се заемат с покоряване на света. За целта си налагат самоограничения и лична дисциплина.
Нацисткият повелител, например, до края на живота си е пълен вегетарианец и непушач.
За разлика от "червения диктатор", епизоди от последната реинкарнация, на когото проследихме,
противникът му Хитлер, според пророчица-та, "все още не се е проявил в плът и кръв на Земята".
(Годината на контакта е 1989.) "Това - твърди тя - няма да е скоро."
Душата на този агресор е не по-малко увредена. С изтичане на земния му път, вместо възстановителна почивка го очаква дълъг, с мъчителна равносметка престой в Отвъдното. Духовната същност на
диктатора на пречупения кръст трябва да осмисли нелеката си карма. И подготви бъдеще да я отработи.
Съзнанието след края на физическото тяло не се ликвидира - категорични са изследванията в
реномирани психотронични институти. - Съхранява се на ниво "разумна полева матрица".
Смъртта не е наказание. Животът не може да бъде отнет. С прекратяване жизнените функции, биологическата форма на съществуване преминава в друга - слабо изученото духовно поле. Невидимо за нас,
докато сме в "телесна хралупа", достъпно е за надарените с хиперсетива.
Прорицателката извършва невъзможното. Съзира контурите на ситуиращата се нова земна реализация на духовната същност на Хитлер.
Нацисткият злодей, според нея, ще има не по-малко трудна, дори по-трагична участ от тази на
болшевишкия сатрап.
(Психотроничката демонстрира способност за вникване във все още нереализирани на Земята
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"замисли на Висшия Разум" - б. а.)
"Подхвърлено дрипаво дете, в новата си инкарнация Хитлер ще е един бъдещ Гаврош - твърди
тя. - Няма да знае ни майка, ни баща. Така ще е, защото е оставил на света милиони деца сираци.
Ще преживява в мизерна оскъдица. Ще бъде обиждан и бит. Ще му се присмиват и пренебрегват."
Трябва да изживее хиляди "неправди", да понесе огромни мъки. Това е цената за страданията на
безчет човешки същества с прекършени по негова вина съдби. Ще "плати" за жестокостта на найголямата шестгодишна световна лудост на войната, която е предизвикал, отвързвайки слепите стихии
на ада.
Той, подобно на Сталин е силен, но тъмен дух, явяващ се на Земята да реализира план, създаден
свише. Възниква въпросът: включен в "небесния проект" на широкомащабни батални събития, каква е
неговата лична карма?
По време на контакта (1989 г.) обременената духовна същност на диктатора все още е в
Отвъдността. Сред угнетителна самота и мрак. Вниква в себе си, в грешките си. Терзае се и, колкото да е
парадоксално за подобна демонична натура, учи се на смирение. Само безкрайно търпение след горчив
самоанализ носи жадувана промяна.
"Душата на Хитлер, за разлика от тази на Сталин, не е толкова примитивна - констатира
прорицателката. - По-слабо я притегля земната твърд. Затова, въпреки негативите си, ще се
преражда през по-дълги времеви интервали. (По-първичните духовни същности по-често реинкарнират
- б. а.) Това е не по-малко неприятно. Ще се топи, мъчително чистейки се, тук. Ще страда и
Отвъд."
"Великата музика на Вселената изключва дис-хармонията - категорична е Слава. - Само огънят на
Любовта изпепелява злото. Завинаги."
"Разчитайки плановете на Отвъдното", хи-персензорният уникат подчертава: "Тъмната духовна
същност на Хитлер ще се въплъщава много пъти на Земята през огромни времеви интервали. И това
ще е все като пренебрегвано нещастно същество."
Нима трябва да бъде съжалявай? - Приживе е обкръжен с почит и обожаващо го сляпо преклонение.
Злоупотребил с тях, в бъдещата си инкарна-ция ще е лишен от каквото и да е внимание.
"Предстоящите негови въплъщения - констатира феноменът със свръхпространствено мислене системно ще се повтарят дотогава, докато с неимоверни страдания изкупи натрупаните масиви от
негативизъм."
Трябва да усвои да употребява съзидателно творческата енергия. Да овладее раздиращите страсти.
Да обуздае алчното Его. Нещо мъчително трудно за изкривената му душевност.
Бавно, бавно се стига Небето...
Контактите с владетелката на Мъдростта убеждават: не невидима Сила си играе със съдбините на
хората. Последица са на нашите дела, мисли и чувства от настоящия и предходни животи.
Природата не търпи произвол. Законът за възмездие възстановява изгубената хармония със
света. Това най-вече направлява реинкарна-циите.
Продължителен, нелек процес. Така е, защото "нито раждането е начало, нито смъртта край".
В случая с бъдещето на душата на Хитлер пророчицата говори за закодирана, още нереализирана
съдба. Извличането на информация за въплъщения, програмирани в "небесната лаборатория", се
разрешава на единици богоизбрани. Те не биха злоупотребили с нея.
Хитлер по природа е творческа натура. С вродени заложби на художник. Не успява обаче да се
реализира като такъв. И се разкъсва от това.
Тъмният му дух изоставя благородното изобразително изкуство. Насочва се към много по-примамливото съобразително изкуство на лъстивите политически обещания. Еластичната съвест е
великолепен трамплин. Измяната на творческото начало смъква вложените от природата енергийни
вибрации.
Да си почтен към себе си и хората - има ли нещо по-трудно от това?
Притиснат от житейски неволи, Хитлер прагматично пренасочва вродения интелектуален заряд.
Хвърля се на арената на политическото поприще. Фанатично се вживява в новата, набелязана от него
роля - на "водач и спасител на несправедливо ощетения немски народ".
Заради "избавлението и бъдещия просперитет на любимата Германия" възпламенява светкавицата,
запалила най-свирепата война.
Когато тълпата реагира, магически покорена от жестикулациите, гласа и словото на оратора, той е в
състояние да акумулира от нея титаничен заряд. Това му помага да я контролира и направлява.
Фюрерът споделя пред най-близкото обкръжение, че изправен пред публика, е част от нея. Усеща
настроението й. То го води какво и как да говори.
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И наистина осъществява специфичен контакт. Антена за връзка с аудиторията, освен изострените му
сетива, върши протегнатата десница с типичен "хитлеристки жест". (Според теорията за биоенергийния
обмен така се получава насочваща информация и зареждаща енергия от нея.)
От съдбовна важност е за какво ще употреби приетия заряд - за съзидание или разрушение.
Големите трибуни влияят върху масите с хипнотична власт. Някои до степен на зомбиране. Заслепени от тази наркотично енергизираща сила, опасно е да не изгубят реална представа за себе си и
света.
Водачът компресира колосална психична мощ. Като фюрер, Хитлер поема огромен енергиен
потенциал.
"Този мъж убива с думи" - констатира негов съвременник.
Заклинанията и заповедите му крият смъртна заплаха.
Манипулира с удивителна, почти магическа ловкост трезвомислещия германски народ. Фюрерът знае:
"Само фанатизираните маси са послушни."
Злоупотребена, в края на житейския му път Силата бумерангово се обръща срещу нацисткия лидер.
Смазващото й торнадо отеква във Вечността.
"В Адолф Хитлер - твърди прорицателката - е въплътен огромен тъмен дух, дошъл с мисия на
Земята. Духът на паднал ангел."
"Убивайте, аз съм вашата съвест!" - Крещи екзалтираният фюрер по митинги и паради.
Слова, лишени от елементарен морал. Арогантност без граници. Съвестта, според него, е еврейска
измислица. Той е от шумните водачи, заглушаващи гласа й и природния зов за хармония.
В мислите му зреят куршуми. Стреля и убива с думи. Нагнетяващите агресия безумни призиви
експлодират в душите. Рушат умове.
Подобно на Сталин, диктаторът на пречупения кръст хвърля милиони хора в чудовищни изтребления. Но антиподът на червения вожд не е тих, а грохотен екзекутор.
Опитва се да построи благополучието на Третия райх върху планини човешки кости. Същото
върши "достойният му съперник" и мрачен аналог с идеала за "светъл комунизъм" в Бермудския
триъгълник на сибирските лагери.
Понякога Нейно благородие Съдбата си служи със странни похвати. Оставя ни да се лутаме самонадеяно по избрания от нас път, за да осъзнаем сами (обнадеждени или съкрушени) правилно ли
постъпваме.
Сталин и Хитлер са сродни души. Ако причинените от безумията им страдания на
Човечеството се влееха в моретата, те отдавна да са прелели.
Сълзите. Не се ли процежда в тях "солената кръв на душите"?...
Сталин и Хитлер - "велики политически корифеи" и абсолютни профани в науката. Но те ловко
се възползват от нея за налудничавите си "прогресивни амбиции". Заплахата за употреба на атомно
оръжие е част от "благородните" им цели.
Лишени от диалогизъм натури. Трагедията не е в утопизма на идеите им (някои от тях примамливи за онези времена). В това е, че погрешно ги разбират. И прокарват с неспиращ се пред
нищо безмилостен терор.
Нехристияни, управляващи два огромни християнски колоса. Отхвърлили идеята за Бога,
поведението им ги издава - изживяват се като божества. Проблемът е, че тези "безбожни реалисти",
за каквито с гордост се самоизтъкват, са духовно неграмотни. Изкушава ги противопоставянето на
едни групи хора на други. Вършейки злини, забравили са или никога не са знаели - душата на
страдащия, не се ли капсулира в озлобление, още повече се отваря за болките на другите.
Садистично се наслаждават на човешките унижения, а безочливо изтъкват амбициите си да променят "хода на историята към добро".
Затънали в блатото на патологията, откроява се същността им - на демонични величия.
Двамата декларират желание да облагородят света. Като венец на това в цивилизования ХХти век, водени от "светли цели", възкресяват забравената Средновековна инквизиция. Нещо повече до гротескност глобално я разрастват с изобретените от тях концентрационни лагери.
(Сталин ги създава първи, но под различно название - Архипелаг Гулаг - б. а.)
Световните тирани издигат до съвършенство издевателството на човек от човека "е името на
бъдещото му добруване"... А като, че негласно се надпреварват кой ще изстреля повече души в
Отвъдното...
Паралелите между тях включват и още много прелюбопитни детайли. Един от тях е фактът, че
и двамата са отхвърлени от военна служба като негодни. А точно те след години се изправят един
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срещу друг в роля на главнокомандващи на най-великите армии на света. И превръщат Втората
световна война в свръхожесточена.
Мрачни аналози. Зловещи сенки, отдавна отпътували от земните простори. Но те, както твърди
Слава Севрюкова, не са мъртви. Пророчицата дава цвят на безплътните им силуети. Навлиза с
патриаршеско достойнство в тъмното им минало. За да оживеят пред очите ни. В този свят. И в
отвъдния.
В лицата на чудовищните мародери съзира превъплъщения на невзрачни днес човешки
същества, незабележимо битуващи нейде на земята. Може би, не другаде - край нас.
И Господ, казват, изстрадвал своя ад - любовта му към хората...

***

Благодарение способностите на Слава, имаме уникален шанс да се докоснем до непознатите аспекти в реализацията тук и Отвъд на едни от най-страшните световни злодеи.
Възниква философският проблем: трябва ли при всякакви условия да помагаме на изпадналите
в беда?
Мъдрецът Петър Дънов недвусмислено предупреждава: "Не подавай на всяка цена ръка на сриналия се в калта. Не знаеш защо е паднал..."
В сила е неписаният закон: "Не прави непоиска-но добро, за да не ти се отвърне със зло."
Контактът с Мъдростта въздига.
ТАЙНАТА НА ДИКТАТОРА НА ПРЕЧУПЕНИЯ КРЪСТ
Коя е най-голямата енигма на нацисткия вожд?
Интригуващ въпрос. Свързва се с неприятно чувство.
Щеше ли да е така, ако топ нацистът бе победител, не победен?
Отговорът навярно ще се яви с разкриване по психотронен път на последните страници от живота на воюващия за водачество в класацията световен гений на злото.
...История, дълга и мрачна. На 01.05.1945 г. в бункера на райхсканцлера в Берлин е идентифициран трупът на вярната му сподвижница Ева Браун. Съветските спецслужби възторжено оповестяват в яма с пръст до останките й е открит втори, силно овъглен труп. Аутопсията показва - това вероятно
са тленните следи на фюрера, самоубил се предния ден.
Какво е сполетяло диктатора на пречупения кръст?
Нека се обърнем към историческите отправки. На 28. 04. 1945 г, наскоро навършил 56, Хитлер
се жени за по-младата с 23 години Ева Браун. Ден след това или най-късно на 30.04., нагълтали се с
отрова, те се самозастрелват.
Разкрит е трупът на един от най-злокобните злодеи. Вестта за края на омразната му персона, предоставена на средствата за масова информация от съветския маршал Жуков, мълниеносно обхожда света.
Изтерзаното Човечество ликува. Народите въздъхват - с империята на смъртта си е отишъл нейният
вдъхновител.
Не е ли прекомерно рано за фойерверки, салюти, победни фанфари? Не са ли подведени специалните
отряди контраразузнавачи СМЕРШ, създадени от Сталин за издирване на Хитлер и други нацистки
военнопрестъпници? В състояние на хаос и разруха не препират ли изтощените по фронтовете съюзници
преждевременно да се отърсят от заплашителната сянка на една ненавистна личност? Не подценяват ли
професионалните качества на тайните служби - СС, Абвера?
Сериозни въпроси. С основание се поставят.
След вестта за кончината на нацисткия диктатор на импровизирана пресконференция маршал Жуков
се отрича от публичното си изказване.
Нещо се е случило. Нови факти ли променят становищата?
Няма обяснение. Започват да витаят основателни съмнения за съдбата на низвергнатия фюрер. Нима
за пореден път е измамил своите палачи и спасил безценната си кожа?
След изявлението на маршала, Сталин, заканил се "да проведе публичен съд над фашисткия
главорез", заема още по-странна позиция. На всеослушание упреква западните съюзници в нелоялност. И
хвърля ръкавица в лицето им, укорявайки ги в укриване на нацисткия лидер в техните зони на влияние.
Същия ден обявява резултатите от аутопсията за държавна тайна.
След като Сталин опровергава: "Откритият овъглен труп не е на фюрера", остава въпросът:
чий е? И къде е той?
Неудобна тема. Историците мълчат. Приемат за автентично първоначалното твърдение на маршал
Жуков - самоубил се е. И толкоз.
От тоз миг нататък "геният на пречупения кръст" изчезва. Сякаш завинаги се стапя в неизвестността.
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Животът на Адолф Шикългрубер, прочут като Хитлер, е изпълнен с мистерии и загадки. Найголямата от тях е смъртта му.

***

Какво е мнението по въпроса на живата връзка между видимо и невидимо? За нея, както знаем, "в
Хитлер е въплътен голям тъмен дух". Взирайки се в миналото му разкрива зловеща система реинкарнации. Съзряла брънките в цикличната верига на неговите прераждания, констатира: "В предходното
си съществувание той е бил Нерон. Тогава е носил мощен творчески импулс, ала въпреки високото си
положение в Рим, не е могъл да го реализира. Това се повтаря и в последното му въплъщение като
нацистки лидер."
Нерон и Хитлер.
Феноменът със свръхпространствено мислене съзира сходни проявления в два различни
живота на тази душа.
Нека се спрем на някои от тях:
1) В I век след Христа римският император Нерон подлага християните на безпощадно масово
гонение. Хвърля ги на диви зверове, разпъва на кръст. Живи факли осветяват гладиаторските арени.
Две хилядолетия по-късно, отново световен диктатор в известното въплъщение на Хитлер,
провежда не по-малко свиреп геноцид. Сега срещу евреите - народът, неприел някога Христа.
Изявите на тревожната психика чертаят низ от безчовечни издевателства. В двата случая - все в
името на ефимерна "светла цел", на примамливо "общо благо". Нерон - да въздаде "справедливо
възмездие" над "нецивилизованите подпалвачи на Рим". Хитлер - да разчисти път към върховната цел
на живота си - "Третия райх за богоизбраната немска раса".
От Нерон към Хитлер - оттам ли е страстта към разруха? Сходните черти на две властни натури
с огромно влияние над народите оставят потресаващ отпечатък върху хода на цивилизацията.
Известна е поговорката: "историята не се променя". Промяна има, но е бавна, почти незабележима.
Делата на Нерон и Хитлер са съвкупност от чудовищни експерименти с човешкото достойнство. Аналогични модели на поведение. Така ли се чисти карма...
Но нека продължим паралелите.
2) От детството си Нерон и Адолф Шикълг-рубер са прекомерно привързани към своите майки. Дълго време са зависими от тях. Това ги ком-плексира. Изкривява и патологично обърква интимния им живот.
3) Нерон има противоестествена сексуална връзка с майка си Агрипина, а се жени за доведената си сестра.
Бащата на Хитлер е в брак със своята племенница Клара. Рожба на кръвосмешението е
Адолф. Той пък поддържа сексуален контакт с доведената си племенница Гели, близо два пъти помлада от него.
Пред най-близките тя се оплаква: "Чичо Адолф ме кара да върша естествените си нужди върху
него, за да се възбуди..."
Извратени интимни връзки, издаващи опасни отклонения.
Угнетена от покварените прищевки на "чичо Адолф", Гели психически рухва. Застрелва се с
личния му пистолет.
4)
Нерон отравя майка си.
Хитлер до края на житейския си път държи на нощното шкафче портрета на своята, която
също "убива". Бавно, чрез свръхдоза лекарство. То с месеци се пролива в организма й, болезнено
изтезавайки я. Младият окултист убеждава лекуващия лекар да експериментира някакво ново лекарствено средство върху нея, страдащата от рак на гърдата. Фанатично е убеден - само то ще и помогне.
След адски мъки Клара издъхва. Инфантилният син намразва лекаря-евреин... Не се ли крие в
този епизод от живота му генезиса на неговата пословична ненавист към евреите?
5)
Хитлер и Нерон се изживяват като творчески личности с усет за бъдещето.
Горещи музикални поклонници и оратори.
Нерон е екзалтирано емоционален. С неукротим артистичен темперамент, на турнетата в Гърция пее по цял ден и до късно след полунощ. Приема се за "богоизбран творец на изкуството". Опиянен от огромната си власт, поел е с "певчески и поетичен чар повторно да покори Рим".
Хитлер е не по-малко енергичен. Ораторства с часове. Вие, гърчи се, заплашва, пламенно убеждава. "Меценатът на изкуството на Третия райх" се въодушевява от дрезгавия си глас. Прелъстява
германците с екзалтирано зашеметяващи речи. Обещава им рай на Земята, без преминаване през
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Отвъдното. Срещите с него са религиозно изживяване.
Фюрерът благоговее пред музиката. С любим композитор Вагнер. Отъждествява се с патетичните
герои от оперите му. Заимства от тях идеи, мисловни модели, жестове. Изживява се като Вагне-ров герой спасител на древната слава на Германия. Открива партийни конгреси с негова музика. Като наркотик е за
фюрера. Огласява дори лагерите, колкото кощунствено да е това за пребитите от каторжен труд обречени
затворници.
6)
И двамата благоговеят пред скулптурата. След пожар, опустошил Рим, Нерон решава да
го възстанови от мрамор. В центъра да се извисява 70 метрова статуя на императора от злато. Наречена е
от народа Колос. Разяждащият колапс на империята не му позволява да осъществи докрай "грандиозния
проект". След смъртта му император Веспасиан, за да укроти вилнеещите страсти, издига на мястото на
статуята огромен амфитеатър Колизеума (от Нероновия Колос - б. а.).
Хитлер благоговее пред строителството. Мечтае да вгради величието си в камък, оставяйки найпищния монумент, съзиран някога. Като бъдещ световен господар, наумил е да построи сграда,
надхвърляща по ръст всичко познато. Столицата, разрушена и въздигната, трябва да се превърне в
уникална на Стария континент. С нацистки култов център, повече от 20 пъти по-висок от катедралата
"Свети Петър" във Ватикана.
Колапсът на империята на Райха не му позволява да реализира мегаломанските си мечти.
7)
Хитлер и Нерон се приемат за "божествени наместници на земята". Единият се
вдъхновява от унаследената Римска империя. Другият – от "Световния Райх", който е призван да създаде.
Изживяват се като свръхчовеци. Трагичното е - искрено си вярват.
8)
Нерон е с патологични отклонения. Хитлер - също. Сякаш Силата на мрака, реши ли
да изкупи кармата на народите, поставя някоя неуравновесена фигура на кормилото на властта.
Но става обратно - натрупват се хималайски кармични масиви.
В объркани епохи лудите не са в лечебни заведения. Докога ще се разбира, че са такива, едва
щом с гръм и трясък се сринат от върха?...
9)
В последните години на властването си Нерон, според някои исторически източници,
подпалва столицата на света Рим.
В края на безславното си управление Хитлер издава заповед за доразрушаване разнебитеното
от бомбардировки сърце на Райха, Берлин.
Така диктаторите се превръщат в бедствия за своите народи.
10)
Решенията на двамата са импулсивни. Гневните им изблици - неудържими. Води ги
енергията на омразата. Изгубят ли равновесие, а това е често, страдат от жажда за насилие. Нищо не
ги спира да я утолят. Пътищата им са осеяни с трупове.
Нерон и Хитлер- кармична от векове връзка. Умиране има, избавление - не.
Не е трудно да се открият още близости в съдбите на двойката водещи световни злодеи. Според
някои религиозни мислители, те са поредните проявления на Антихриста. За евангелските изследователи "Нерон е Звярът от Апокалипсиса, чийто число е 666".
Нерон и Хитлер. Впечатляващи сходства. Световната мистерия на злото предстои да бъде
разкодирана. Но кои диктатори не си приличат?
Аналозите между двата "исторически близнака" не са от голямо значение. Слава дори не си
прави труд да ги търси. Убедена е - в нацисткия фюрер е въплътена душата на някогашния
Антихрист. Толкова.
Съдбата предлага надежда за пречистващо обновя ние. Мисията от Нерон към Хитлер като, че
се променя през вековете. Нереализираният творец на изкуството има шанс да направи нещо добро.
Да се осъществи като нелош виенски живописец. Небездарният, но мизерстващ художник
("бояджията Шикългрубер" - така презрително са го наричали), препитаващ се окаяно с рисуване на
акварели и празнични картички, мъчително се лута в тясната отсечка между благословията и проклятието. Не се ли извършва тук истинската, неописа-на "негова борба"? С мрака в душата му?...
Прекрачил тънката, като косъм граница, деляща Светлина от тъма, заслепен от жажда за власт,
той се връща към някогашната си страст. Не-успелият живописец се насочва към "великото изкуство
- политиката". Решава да е полезен като "спасител на несправедливо ощетения от краха на
Първата световна война немски народ". Заиграва със зара на Злото. Поема със зъби и нокти към
държавния връх. Спящият демон в него се пробужда. Адолф Хитлер - с битка или без - това е
тъмнината.
С екзалтирани речи и реваншистки обещания, влиза в познатата му роля на прелъстител на народа. Яхнал вълната на социално напрежение, превръща се в привлекателно чудовище. Тъмата ярко
осветява "избрания му път". И дава нов, още по-мощен тласък. На Злото.
73

Стара сицилианска пословица гласи: "Качиш ли просяк на кон, той ще препусне към ада..."

***

В аналозите от едно към друго съществувание се съзират тенденции за изчистване на карма. Но
дали ги разбираме и реагираме адекватно?
Хитлер не е изключение. Опитите за освобождаване от негативите на миналото при него се извършват погрешно. От глъбините на подсъзнанието бликват навици на личността от предходен живот. Заслепена от алчни пориви на властното ЕГО, душата му ги усилва. Те се разрастват, разрастват... Последвалият срив е унищожителен. Заработил е Законът за възмездието.
Поел кормилото на властта, нереализираният художник рисува най-страшната "картина" на
света, ползвайки за статив планетарния глобус. Чрез Силата на злото чудовищното "произведение
на изкуството" демонично оживява. И до ден днешен стряска Човечеството.
Слава Севрюкова вниква в неизвестни до днес изживявания. Съзира: фюрерът, подобно на
Сталин, подписва списъци с присъди за екзекуция с фанатичен размах. Прави го за
"благоденствието на Третия Райх".
След подписа му, обричащ милиони на смърт, "борецът за нов ред", заповядва да не го
безпокоят. Помръкнал, затваря се в покоите си.
Завесите са спуснати.
Сам. С часове.
Прорицателката забелязва - изпаднал е в остра психическа криза. Тресе се. Бълва нечленоразделни звуци. Криви лице. Върти очи...
Съвестта му крещи. Адът й се вихри.
"Човекът, възкресил преизподнята" в миг на просветление осъзнава - превърнал се е в сериен
убиец от световен ранг. В черен крал на империята на смъртта. Това ли е показно самоувереният водач за
чиста арийска раса, поел върху себе си греха на милиони убийства?
Хитлер страда.
Нека припомним сълзите на Сталин, отронени не над безчетните гробове избити от него сънародници, а също насаме. Над една протяжно тъжна, като нелеката грузинска орис, песен. Песента за Сулико,
разбудила потиснати струни на дълбоко потулен в него, разкъсващ самоупрек.
Сълзите на Хитлер и Сталин - малки кактус-чета живинка на надеждата в безбрежните пустини на
душите им.
И у най-демоничните изверги понякога се пробужда нещичко човешко.

***

Пророчицата разкрива - близкото обкръжение на топ нациста дълбоко в себе си го презира. Счита го
за самонадеян дърдорко.
"Радетелят за здрава арийска раса" е психически неуравновесен и хронично болен. Обречен на
сигурна смърт. На 43 години се проявяват първите симптоми на болестта на Паркинсон. (По онова време
нелечима.) Започва със слаби затруднения в движението на лявата ръка. С времето все по-неудържимо се
тресе. Хитлер я прикрива с десница. После засяга крака. Ако потулва страданието пред света, благодарение
похватите на кинооператори и цензура на мощната пропагандна машина, как да го укрие пред
приближените? Удостоени са с привилегия на ежедневни срещи с фюрера в автентичния му вид - със
слабости и несъвършенства. Истеричен, неуправляемо треперещ. Неуспяващ винаги да потисне болките в
стомаха от недоброто храносмилане с произтичащите проблеми...
Това ли е енергичният водач на "здравата арийска раса"? На път е да се превърне в жива
развалина.
Близките лицемерно демонстрират преклонение пред "бащата на новия световен ред". Познават свирепия му отмъстителен нрав.
Възможно ли е фюрерът да е знаел, че има шепа броени години живот? Дали затова заиграва
"ва-банк", хвърляйки се в непредсказуемата авантюра - да завоюва света?
Лошото здраве влияе на военните решения на диктатора. Не произтичат ли оттук
безумията, тласкащи го към крах - самоубий-ствена агресия срещу световния гигант Русия,
откриване Втори фронт срещу процъфтяващите съюзници Англия и Америка?
Крепи го маниакална вяра в свръхмодерните немски оръжия. Убеден е - с тях ще извърши чудото, което Наполеон не е успял.
Лекуван от личния си лекар Морел с амфетамин (лекарство с наркотични свойства), с
напредъка на болестта все повече губи здрав разум. "Геният, отдаден на пируващите страсти на
победителя", става лекарствено зависим. В края на войната е покосен и от мозъчен удар.
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За Слава Севрюкова, Хитлер не е роден екзе-кутор, какъвто е Сталин. От нереализиран творец
на изкуството се е превърнал в жесток фанатик. Прекомерно вживял се в роля на "спасител на
Родината", не се спира пред нищо, за да види "любимата Германия" на световния пиедестал, на
който сега е Америка. И - планини от страдания.
Не е ли непростимо висока цената?
"За постигане на която и да е идея - категорична е пророчицата - никой няма право с оръжие
или друго насилие да унищожава изпречилите се на пътя му." И още: "Препятствията не бива да ни
отдалечават от нас и от Бога, а да се преодоляват с Любов."
Заченатото в лъжа, се срива в позор.
Това ли е съкровената тайна на фюрера? Мрачната история през погледа на пророчицата не
свършва дотук. Разузнаването е откроило съперничество сред съюзниците, затягащи в огнен обръч
Германия. Предусетило е тътена на зараждащо се напрежение. Бойните действия не са приключили, а се
готви преразпределяне на света. Луфтовете между победителите към края на конфликта предстои да
прераснат в изтощителна Студена война.
Обкръжението на фюрера подценява едната и другата страна. Храни надежди англичани и американци да кръстосат оръжия с напредващата към германската столица Червена армия... Довчерашните
съюзници да се увлекат в унищожителни междуособици в подстъпите към Берлин. А фюрерът не е за
подценяване. "Виртуозът на изненадите" подготвя "свръхразрушителни оръжия". Лишени от реална
опора, тези илюзии крепят нацисткия водач и обкръжението му до сетните минути.
Хитлер умее да се възползва от шанса на "провидението". Ще се намеси ли то и сега?
Какво го кара да вярва в неговата закрила и в своята недосегаемост? Мишена на десетки атентати,
фюрерът винаги съумява да излезе невре-дим. Вживял се в роля на пророк на Новото време, убеден е богинята на историята го направлява. В зенита на нацистка Германия е обещал страната му да
просъществува като световен властелин хиляда години.
Народът му вярва. Сляпо го следва. Последицата - взривът на най-унищожителната война.
Но ето - задава се крахът. Покорилият върховете окултист обаче и тогава се надява свръхестествен
обрат да опази от разруха Райха, решително обръщайки развитието на историята. Напразни очаквания.
Но дали мисли така "арийският гений на пречупения кръст"? Какъв таен коз крие в ръкава си?
"Психотронната зеница" на Слава наднича в самотната му объркана душа. Действителността през
погледа й е смразяваща. До сетните мигове на живота Хитлер демагогства - с думи и дела.
Пророчицата е категорична - фюрерът не се е самоубил, а тайнствено укрил.
Пореден абсурд!...
(Не прибързвайте с изводите. Историята не е така елементарна, както все още се опитват да ни я
представят. Тепърва ще узнаем - тази концепция има авторитетни, добре аргументирани привърженици -б.
а.)
Остава открит въпросът: "последното убежище на повелителя на свастиката", укрепеният канцлер-ски
железобетонен бункер на двадесетина метра под земята в центъра на Берлин, последно ли е?
Не е ли на път да се разкрие и тази мистерия?

***

Ексцентричният нацистки водач фанатично е убеден във "всемощната власт на провидението".
Спасявало го е неведнъж.
Като доброволец на фронта през Първата световна война ротата му е избита до крак. Той оцелява.
Не означава ли това, че ефрейтор Хитлер е пазен свише? Не е ли отреден животът му за велики дела?
Овладял по-късно държавното кормило, интуитивно предусеща на кое място в работния кабинет и
заседателна зала да застане, кога да закъснее, кой важен прием да промени, отложи или пропусне. За да
се съхрани като по чудо при поредната адска бомба.
Благодарение "странни стечения на обстоятелствата", болезненият маниак в астрологията се
спасява при многобройни покушения срещу него (42). Все е на косъм от смъртта, а смърт няма.
До безумие вярва в невидими сили и в своята "звезда". Укривайки се на финала на Втората
световна война, защо да не предостави шанс на "провидението на историята" да задейства в негова
полза?
Предстои да изгрее най-съкровената тайна на Хитлер.

***

Фюрерът, проводник на властта на мрака, е нещастен. Не е в състояние истински да обича.
Любимата му племенница Гели отдавна се е самоубила. Необщителният властник, предизвикал Втория
световен ад, е привързан единствено към вярната си любовница Ева Браун (галено наричана от него "чапел"
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- малко глупаче), ефимерното бляскаво бъдеще на Райха и... предания си домашен пес Херман Есер.
Когато любимата, съзряла стоварващия се крах, в сриваща криза слага край на живота си, а "истинската съпруга Германия" е на път безславно да капитулира, какво може да го свърже с Берлин?
По внушение на най-близкото обкръжение той решава да напусне страната. Тайно. За камуфлаж
верните спецслужби подхвърлят на мястото на райхсканцлера идентичен до пломбите на зъбите негов
двойник. Операцията, видно от психотропните канали, е проведена с немска педантичност. Кой ще
открои разликата между копието и оригинала в дни на погром, когато Берлин е отбраняван почти само от
юноши и старци?...
Време е да разгърнем най-тъмната страница от битието на диктатора.
Какво предвещава новият "брилянтен ход на съвременния Марс"?
Слава се докосва до едни отдавна съсипани налудничави мечти. Откроява се чудовищната
визия на Хитлер. Изгубил подкрепа на стапящата се армия и вяра във възхода на "богоизбраната нация", бягайки, се утешава - ще връчи съдбата си на нещо, което не го е изоставяло провидението.
И, дегизиран до неузнаваемост, приел нова самоличност, тайно заминава за Южна
Америка.
Там ли го разпръсват ветровете?
Известна е болезнената пристрастеност на фюрера към парапсихологията. Обсебен е от мисълта - "в този живот е носител на четирилистна детелина". Ако не бе така, пренебрегваният виенски
живописец би ли се издигнал до високото държавно кормило?
Запазени са свидетелства за неговите "окул-тистки благодеяния". Например: да бъдат освобождавани концлагеристи, открили четирилистна детелина зад бодливите лагерни мрежи.
Благословиите към съдбата на обречените затворници днес изглеждат патологично кощунствени. Но те красноречиво говорят за сляпата отда-деност на този човек на силите на всемогъщото
предопределение.
Хороскопът на нацисткия главнокомандващ вещае победа във войната през август 1945 година.
Той вярва в него и е готов да му се посвети.
Както Александър Македонски се допитва до изявени оракули, поредният "велик световен покорител" се съветва със своите астролози.
Затова ли "вождът с непогрешима интуиция" инсценира самоубийството си? Да дочака
извън Германия чудодейното сбъдване пред-начертанията на звездите? Пред задаващия се
погром...
Смъртта на Хитлер е не по-малко изненадваща от стремглавите завои в живота му.
Третият опит на Ева Браун да "избяга от този свят" е успешен. До тялото на жената,
заклела се да го следва навсякъде, предани офицери от тайните служби подхвърлят обгорен
труп на негов двойник.
До краха на войната промитите нацистки мозъци считат личността на фюрера за
неприкосновена. Верните сподвижници (или повелители) го дегизират до неузнаваемост. Натоварват
"свещения идол" на самолет. Тайно с въоръжена цивилна охрана експулсират 56 годишния
главнокомандващ (вече без армия) далече от страната. Прекалено ценен е, да бъде погубен. А и той се
счита за твърде умен, да го допусне.
Кое тласка суровите водачи на Райха към това?
Ето, че отново се докосваме до темата за топ нациста и неговите "мистериозни господари".
Конюнктурата на световната арена се мени. Какво пък, може законспирираният фюрер да им
потрябва.
Една от най-мистериозните личности е на път да разкрие тайната си.
Зашеметяващ ход. Извършен от нацисти с не-висок ранг, не би впечатлил. Но касае ли Хитлер,
задълбоченото проучване е задължително.
Нима трябва да учудва това "изненадващо" действие?С подобна съдба са Менкеле,Айхман и
над 300 високопоставени немски военнопрестъпници.
С години се укриват от световното правосъдие под чужди имена в Латинска Америка и Южна
Африка.
Възниква въпросът, дали в нацистките тайни централи не е работил секретен план за
"временна евакуация на най-високо ниво"?
В края на бойните действия надеждите на върховния командващ се крепят единствено на фанатична вяра в чудодеен обрат.
Трагичният завършек на войната е крах за ''великия пълководец". Но така ли мислят преданите
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му инженери? До финала на бойните действия работят над изненадата - "оръжието на възмездието".
Вождът няма да ги изостави. Ще намери брилянтен изход и извоюва бляскава победа. А и той вярва
в това дори, когато и малоумните осъзнават - каузата е изгубена.
Напразни ли са упованията му?
Немските учени разработват водещи в световен мащаб стратегически изследвания. Висшите им
ракетни технологии задминават скромните по онова време постижения на САЩ, Великобритания и
СССР.
Инженер Хелмут Валтер към края на войната изобретява нов тип двигател. Вгражда го в
изтребителя на ракетна основа "Месершмит 163" - първият в света реактивен самолет. Скоростта му
достига 909 километра в час при максимална за съюзническите 700. Късно е доставен. В противен
случай как ли масовата му употреба би повлияла на бойните действия?
Изгрява ера на оръжия-роботи с дълъг обсег на действие. В тайни фабрики под земята предани
на фюрера учени усъвършенстват ракетите "Фау-1" и
"Фау-2". В периоди на възход произвеждат по едно "Фау" на 6 минути. Хитлер държи на
заводите за свръхразрушителни оръжия. След бомбардировки ги евакуира на недосегаеми за
вражеските самолети места.
Разработват се и нови поколения дистанционно управляеми супероръжия. В Мителверн е създадена най-голямата подземна ракетна фабрика на света. Обезопасена е в тунели, дълги над 1,5
километра. Текат изпитания с най-мощната само-насочваща се ракета "В 2". Техническото създание
на инженер Вернер фон Браун поразява цели на непостижимите за онези времена разстояния от 300
километра. В секретния завод за чудовищни оръжия за последните девет месеца на войната са
произведени над 4 000 "8 2". На тях и усъвършенстваните им модификации разчита Хитлер. Но найвече бленува "спасителната за Райха атомна бомба"...
Немските учени първи в света започват работа върху нея. Към края на бойните действия под ръководството на Вернер Хайзенберг създават ядрен реактор. С няколко тона уран е на път да проработи. Следващата цел е масово производство.
Една от основните опори на управлението на нацисткия повелител са първокласните инженери.
Надява се супероръжията да обърнат хода на бойните действия. Подготвя се "окончателна победа
във войната" (изразът е на диктатора - б. а.)
Затова ли в решителния час, когато противниците потриват ръце, да го спипат в леговището му,
той, както забелязва Слава Севрюкова, мистериозно се оттегля? Не като аутсайдер. Съкровената цел
на наркотично зависещият от амфетамина райхс-канцлер е да се завърне изневиделица. Благодарение
на немския инженерен гений - с гръм и трясък на световната арена. Като в добрите стари времена на
светкавичните "победоносни военни операции". "Великите лъжци са и велики магьосници" - самодоволно изтъква.
Ами ако "ненадминатите специалисти" довършеха ядреното оръжие и го предоставеха на
укрилия се фюрер? И той взривеше атомната бомба?...
Дали нацистките учени са стояли тъй неотстъпно зад Хитлер, както той се е надявал? В
края на бойните действия в обречената му кауза на фанатик, възправен срещу света?
Потвърди ли се изнесената психотронна информация, ще се докаже: с конспиративния ход бягство в чужбина - топ-нацистът не се отклонява дори на косъм от целта. Действие, изцяло в
непредсказуемия свръхагресивен стил на "боза на войната".
Самодетрониралият се фюрер сякаш забравя основните правила на окултизма: чудесата не са
по поръчка. Изненадват като лятна буря.
Прието е - Втората световна война завършва със самоубийството на Хитлер. Бойните
действия са официално прекратени на 07. 05. 1945 г.
Ами ако е оцелял след обявения й край? Продължила ли е тя?
Измамните игри на съдбата не свършват дотук.
Слава Севрюкова разкрива - сменилият самоличност диктатор доживява в пълна изолация
десетилетие след погрома на "непобедимия Вермахт". Но той ли е това? И укротена ли е душата
му?
Какво се е случило с човека, обичащ да блести пред камерите? - Посърнал, депресиран, смазан.
След величествения полет - болезнено приземяване. Сгушен в ледената шушулка на самотата. В
изолация и медийно затъмнение. Това е цената, за да живее. Що за живот...
Фюрерът е обиден. На обкръжението - не е достойно за него. На инженерите - не са произвели
"оръжието на възмездието". На целия свят.
Хитлер - емигрант. Къде? - В Латинска Америка. Там ли демоничните копита отвеждат мъжа с
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отровно хипнотичен поглед?
Откритията на Слава Севрюкова взривяват неизвестното.
"Хитлер е мъртъв!" В сянката на тази перфектно защитена илюзия той оцелява. "Великите лъжци са и велики магьосници..."
Хитлер и Сталин. Продължим ли аналозите от предната глава, на очи се набива твърдостта.
Първият - вожд от стомана, вторият - кавалер на железен кръст за храброст. Сходни
човеконенавистни роли. Но нацисткият повелител се оказва в по-неизгодна позиция от аналога си.
Безмилостният кремълски деспот е развенчай едва след физическия край, а над фюрера (според
психотронната информация) се извършва публично заклеймяване приживе. Пред лицето на
Човечеството.
Не стоварва ли животът по-страшни възмездия от смъртта?
...След този период разкривената сянка на някогашното величие се губи от взора на
чародейката. Починал е.
Световният мир, последвал ужасите на войната, все по-стабилно се налага. Кошмарът на нацизма си отива с окончателния инсцениран завършек (приеме ли се откровението на пророчицата) на
неговия създател.
В края на бойните действия оцелелият по чудо диктатор сякаш не разбира какво става или не
показва, че адекватно приема реалността. В идеализиран свой свят, на който той е абсолютен
господар.
Това, според нарцистичната му логика трябва да продължи до "следващата велика победа"...
Всъщност отдавна е излишен, освен като пример за зло, което не бива да се допуска на политическата
сцена.
Разглеждайки бягството на Хитлер в Андите, пред нас не е драматичен жест на отчаяние,
каквото би било евентуалното самоубийство. За съжаление по този далеч по-достоен начин продължават
да ни представят края му "безпристрастните историци".
Психотроничката срива като неотговарящо на истината и това установено клише. Ползвайки
предимството на свръхсетивата, не може да бъде залъгана. Категорична е: "Акцията за спасяване на
фюрера под нова самоличост е тъй дълбоко законспирирана и перфектно проведена, че гробът му
никога няма да се узнае."
Дотук разкрихме две коренно противоположни версии за съдбата на диктатора. 1/ Самоубил се и
изгорен с вярната метреса. 2/ Емигрирал инкогнито в Южна Америка, живял там десетина години в
неизвестност.
Шокира втората. Но как да бъде подмината? След смъртта на Слава Севрюкова се явяват
потвърждаващи разкритията й доводи.
Коя е истината?
В предаване на "Дискавъри чанъл" "Хитлер в Андите" на 04.01.2004 г., 13 години след края на
нетърсещата изяви българска сибила, на бял свят излизат сведения, потвърждаващи изнесената от нея
информация. Популярният кабелен канал акцентира на важни моменти от последните дни на диктатора.
Коренно различни от общоизвестните.
Тъкмо една загадка е на път да се разреши, изневиделица се явява друга, още по-изненадваща.
Нека се върнем назад по дирите на проследените събития.
Първоначално руснаците тържествено оповестяват за откритите трупове на Хитлер и Ева
Браун. После Сталин официално го отрича. Не се ли задава нов, вече комунистически театър на
абсурда?
Според очевидци на самоубийството на фюрера, трупа му и този на жената до него горели близо
час в бензин. Дотолкова овъглени, невъзможно било да се докаже със сигурност дали това са те.
(Позовавам се на версията на посоченото предаване на "Дискавъри" - б. а.)
Но ето - на политическата арена се изправя, за да произнесе тежката си дума друг, не по-малко
опасен от нацисткия водач кандидат за световен повелител. След преките нападки на Сталин към
съюзниците, допуснали в техните зони на влияние да се укрие Хитлер, американци и англичани са
принудени незабавно да започнат, независими едни от други разследвания.
Проучването на английските тайни служби трае четири месеца. Успяват да издирят личния шофьор на
фюрера. Той, като очевидец на края на диктатора, потвърждава - същият се е застрелял с револвер.
Версията се приема за достоверна. Разследването на Скотланд ярд приключва.
Под ръководството на Едгар Хувър, шеф на ФБР, САЩ провеждат второ паралелно издирване. Над
хиляда тайни агенти се втурват да търсят емигриралия тиранин по света. Включително в USА
Преследват фантом.
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Въз основа на агентурна информация е изградена работна теза - Хитлер и Ева Браун се добират със
самолет до Норвегия и оттам с подводница тайно пристигат в Аржентина. Нелишен от логика попътен
вятър в работата по издирване на фюрера. С нова сила се издуват платната на идеята за по чудо спасилия
се за пореден път (след 42 атентата и мистериозно "погребение" в райхсбункера) върховен немски повелител.
Нима той, като котките, има девет живота?
По същото време на бял свят излиза друга загадка: преди "края на живота си", Хитлер определя за
наследник адмирал Дьониц. Какви потайни планове крои нацисткият лидер? Възможно ли е човек, решил
се в отчаяние на самоубийство, да мисли за приемник? Не е ли това част от конспирация? Ако е така,
какви са били задачите на Дьониц?
Разследванията продължават. Главата на хидрата трябва да се отсече. Докрай.
Логичен е въпросът: имаме ли право да изнасяме информация, държана с години в поголовна
дискретност? - Отговорът е - да. Изминал е над половин век. И най-дългосрочната засекре-теност
отпада.
С проучване на емигриралия диктатор се заема доказалата ефективност ФБР. Агентите в американското посолство в Буенос Айрес работят под прикритие. Следите в Аржентина водят до хотел "Рай"
в град Ла Фалда в подножието на Андите. Място, обитавано от стара немска колония, свързана с
нацистите. Собственичката на хотела е богатата немкиня Айгхорн, доверено лице на Хитлер.
До разузнавачите достига информация за криеща се там съмнителна личност. В нея очевидци са припознали фюрера: "Без мустаци, с перука. Храни се в аржентинския хотел само с немски ястия." (Пълно
съвпадение с описанието на Слава Севрюкова за "дегизировка до неузнаваемост" - б. а.)
Бившият главнокомандващ съхранява нацистките ценности. Тачи немската кулинария и се обгражда с ограничен кръг верни нему хора.
Информацията на тайните служби е достатъчна да се предприеме светкавична акция. Американците този път са близо до целта.
За съжаление агентите пристигат в хотел "Рай" твърде късно. "Съмнителната личност" е
отведена в неизвестна посока (вероятно в далечна изолирана хижа в непристъпните Анди). Отскубнал
се от преследвачите, оттук насетне следите на Хитлер окончателно се губят.

***

Интригуващо е съпоставянето на информацията на Слава Севрюкова с тази от разсекретените
архиви на ФБР тринадесет години след смъртта й.
Поразяващи сходства. Нима след всичко това трябва да бъдем безразлични към "псевдоисторическите хроники", постигнати по нетрадиционен път? И да гледаме с насмешка на "квазинауката
психотроника", с поразително точни попадения в лицето на владетелите й?
Без да изведе докрай дирите на фюрера, заелата се със случая USА-служба, подобно на британската, стига до задънена улица. Въпреки това строго секретното издирване на ФБР продължава
още тридесетина години. Прекратено е едва през средата на 70-те на миналия век.
Защо чак тогава? Медиумът Слава Севрюкова ясно бе съзряла и споделила: "Хитлер е жив до
средата на петдесетте години". Вероятно по онова време паркинсоновата болест, инсултът,
депресията и личностната деградация са взели своето...
Какво от това? - Шпионите обичат да се подсигуряват.
В дебрите на Южна Америка, откъснат от света, фюрерът потъва в изолация и смазваща самота.
Новият световен ред го изтласква зад борда. Далече от възстановяващата се след войната Европа,
превръща се в тъмна реликва. Не герой, а хитрец, измамил дори себе си.
Невъзможно е да не е узнал за случилото се с Хирошима и Нагасаки през август 1945 година.
(Месецът на окончателната победа, според хороскопа му. В него вярно се предсказва употребата на атомно
оръжие, но е погрешно тълкуван. В други ръце то е решило края на войната...)
Над хиляда "верни на фюрера" учени с безценни знания по ядрена физика преминават към противника.
Какви ли чувства са го терзаели при "измяната" им? Как е понесъл потресаващата новина, че и найвърлият враг Сталин се е сдобил с ядрено оръжие през 1949 г?
С оглед психическото му състояние, нетърпящ възражения в края на бойните действия, допустимо е
той да е емигрирал под чужда самоличност. Да се учудваме ли, че в последното убежище бункера, на негово
място е внедрен двойник? По-късно пожертваn и коварно подхвърлен на руснаците.
Възниква въпросът: как е подменен Хитлер във върховните мигове на свръхнапрежение? Не е ли
това част от планирана, по немски прецизна операция? В суматохата на пълзящия тотален погром хората
от близкото обкръжение на фюрера, разказващи след години спомени за последните му дни, биха ли могли
да откроят разликата между копието и оригинала?
"Рязко състарен, изтощен, разсеян" - така го описват очевидците на "финала" на живота му.
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Хитлер ли е това или пожертваният за оцеляването му перфектен двойник?
Неговият и на Ева Браун трупове, както се твърди, са изгорени от адютанта и секретаря му Бор-ман.
Най-близкото обкръжение ведно с личния шофьор след време разказва спомени за събитията. Въз основа на
"достоверната информация" е построена популярната история за края му.
"Щастливи са управниците на народи, отвикнали да мислят..." - Мисълта принадлежи на
преждевременно погребания нацистки лидер.
Според тезата на Слава Севрюкова, подкрепена след години от "Дискавъри", емигриралият под чужда
самоличност Хитлер в Латинска Америка угасва в неизвестност. Неговият убиец по ирония на съдбата
се оказва той самият. С десетгодишно изгнание-забрава, равносилно на смърт.
Финал - по-малко драматичен, отколкото куршумът и отровата. Така все още ни представят успешно
разиграния от него конспиративен театър. Краят на диктатора, отдаден на жестокостта, не е толкова
достоен, каквото би било самоубийството му в миг на отчаяние.
Съществува обаче и друга версия: Сталин нарочно да е пуснал мълва за живия Хитлер, за да заблуди
и обърка съюзниците.
Ако това бе истина, защо под ръководството на червения вожд съветските тайни служби провеждат
операция "Мит" за издирване върховния нацист? 25 години след изравянето от бункера на "овъглените
останки", КГБ официално твърди - изхвърлени са в река край Магдебург, за да не станат обект на
поклонение на неонацисти. (Изявлението е от 1970 г. -б. а.)
Неелитоваактнабезотговорностпред историята? Ако се касае за автентичните остатъци на
Хитлер, защо не са опазени за безпристрастна международна ДНК експертиза? И, съхранявани с
години, как тъй мистериозно изчезват тогава, когато с възхода на науката е открита формула
за безпогрешния ДНК анализ?
Нима тези въпроси са лекомислени?
Сталин и Хитлер не са за подценяване. Всеки, пренебрегнал разрастващия владенията си болшевишки тиранин, горко се е разкайвал. Хитлер го прави. Веднъж. Втори шанс няма.
Отмъщението на червения властелин не е бързо, но неизбежно. Разполага с агентурна машина
из цял свят. Дългата му десница издирва укрилия се чак на другата страна на Глобуса в Мексико
дългогодишен негов враг Троцки. На 20.08.1940 г. московски агент безпощадно прекъсва нишката на
живота на "предателя", забивайки стоманена ле-доразбивачка в тила му.
Нима с изявленията за Хитлер болшевишкият водач греши? Или блъфира, преследвайки тайни
помисли?
Сталин не допуска безцелни ходове. След операцията с отрядите СМЕРШ по следите на райхсфюрера и други нацисти, провежда и втора под кодово название "Мит". С цел да бъде открит и
ликвидиран.
Този път обаче мисията му удря на камък. Кой си позволява да му противостои?
Възелът от неизвестности предстои окончателно да бъде разсечен.
Действията на ФБР и Скотланд ярд, както показват разсекретените архиви, не са безцелни и
хаотични. Тайната USА-централа достига до надеждни следи на нацисткия водач в Аржентина, но,
уви, бързо ги губи. Той, според очевидци, е с "перука и гладко избръснато лице".
Ако се докаже, че оцелява след края на войната, старата лисица е надхитрила Сталин, починал на 05.03.1953 г. И е станала свидетел на разобличаването на болшевишкия тиранин пред света.
Как ли запокитеният в Андите, недосегаем дори с поглед фюрер, е изживял събитието? Радвал
ли се е? Какви тревожни мисли са звънтели в объркания му ум и за собственото му обкръжение?...
Тогава навярно е предусетил ледения дъх на сила, по-могъща от властта. С повея на смъртта е
почувствал - ерата на диктаторите е обречена.
Фактът, че ФБР прекратява издирването едва в средата на седемдесетте години на миналия
век не трябва да се пренебрегва. Немислимо е доказалата ефективността си секретна централа
тридесет години да преследва призрак.
След края на войната никоя от трите супер-сили-победителки не успява да докаже с абсолютна сигурност, че Хитлер е мъртъв.
Според Слава Севрюкова, той умира към средата на петдесетте години на миналия век.
Какво издирва ФБР две десетилетия след това? Не е ли логично да не открие нищо? Загадката
на принца на мрака все повече излиза наяве.
Пророчицата "чува" гласовете на Миналото. За нея това са сигнали от Вечността. С вродения
си "мисловен компютър" се озовава във всяка точка на света. Прониква в желани за мнозина пространства. Топлият удобен кабинет не е за "нестандартния психотропен учен".
Стряскаща информираност. Как да не буди съмнение?...
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Уникални прозрения. Трябва ли да ги приемаме като смущаващи?
Напротив, редно е да ги оповестим - като хипотези. Документирани, да бъдат проверени приети или отхвърлени.
От значение за психотроничката са забулените в мъгла последни години на фюрера. Той, както
излиза наяве, опитва да съхрани от света неизвестността на сетния си миг. Слава отнема и този му каприз.
Вниквайки в душата му, забелязва: въпреки болестите, злият гений на човечеството запазва демонично
излъчване. Не изпитва съжаление и угризение за стореното, нито състрадание към без-броя невинни
жертви.
...Хитлер затъва в нощта. Финалната отсечка на съдбата му - дрипава и черна. Чудовището оставя
гарванова диря въпроси...
Любопитно е да се узнае дали в Андите на кръстопътя на ветровете, в димящата, пропита с
мистерии планина на инките коленичи за молитва? С какви мисли издъхва? Може би: има ли идеи,
струващи един живот?
Нека не го надценяваме. Вникнала в объркания му ум, Слава Севрюкова е на различно мнение: "До
сетния си земен ден Хитлер не се разкайва за са-танинските дела. Не иска прошка от душите на
мъртвите, които лекомислено е пратил на оня свят. Не спира змийското хоро в главата на низвергнатия
диктатор. Така натрупва още по-черна карма."
"За добрия човек няма живот, за лошия - смърт" - предупреждава източната мъдрост. Не облагодетелства ли смъртта с мир само достойните? Тя - не изход, а продължение...
"Повече от другите нацистки злодеи - убедена е богобелязаната - тази тъмна душа ще отговаря
пред Висшата светлина за съзнателно извършения геноцид срещу Човечеството и здравия разум."
Слава споделя своите наблюдения без претенции на съдник. Това е привилегия на историята.
НОВ ПОГЛЕД КЪМ СМЪРТТА НА ДЖОН ЛЕНЪН
От предните глави оживяха мрачните души на световните тирани от недалечното минало. Отвращаващи. Не е ли това свят на духовни джуджета?
Двадесети век, затънал в материализъм, навярно ще се запомни с две гигантски световни насилия и
възхода на тоталитаризма. Науката, лишена от морал, в услуга на силните на деня, удостои
Човечеството с разрушителни войни и съвършени оръжия, предпоставка за още по-опустошителни
бедствия. Столетие на науката, глухо за Духовността.
Но... толкова за оплисканите в кръв фигури и техните зловещи проекции във Вечността.
Слава не гради алтернативна история. Сривайки стените на времето, възкресява изгубената му памет.
Пред изненаданите посетители в скромния апартамент (нейната "лаборатория") се осъществяват срещи найвече с личности, изтъкани от светлина..
Надарената с необикновен взор избягва зрелищността. Достигнала дълбините на човешката душа,
дискретно разкрива съкровени тайни.
Преобръщат се из основи традиционни представи за света, за да се възстанови съзряната по нетрадиционен
път, преследвана във всички епохи, истина.
Такова е становището на пророчицата.
Пътуването във времето и пространството се извършва на базата на необяснени психотропни процеси.
Затова все още е трудно приемливо. Засега...

***

Около Слава никога не цари пустота. Нима е възможно да остане сама? В дома й се събират хора с
различни професии, жадни за знания. Споделят какво са чели, разпитват я за различни факти. Отговорите
на пророчицата оживяват в раздвижени,
поразително точни картини. Най-голямата й радост е да дава
обич и опора на хората. За да се почувстват личности.
Така спонтанно се раждат нейните прозрения.
Чародейката, проправяща път на Новата епоха, вижда скритите неща от живота. Знае - всичко,
случило се на земята, оставя следи. За да стигне до тях, ползва изцяло капацитета на мозъчния си
потенциал. Както твърди, "на 100 %". Избягва контакти с души на мъртви. Когато го прави, то е по молба
на жизнено нуждаещи се или много по-рядко - на гостуващи в дома й интелектуалци.
Тоя ден тя е в превъзходно настроение. Без да я молят, предлага на любознателните посетители и
приятели в нейния хол "да гледа" на всекиго от тях по негово желание.
Домът й не е светилище за избрани. По странна прищявка на съдбата сред гостите за пръв път се е
озовала 15-16 годишна тийнейджърка. Интересува се коя е истинската причина за кончината на Джон
Ленън, "душата на "Битълс". Как "вечно отнесеният Джон" (така шеговито са го наричали приятелите
му) неочаквано попада в ледените лапи на смъртта?
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Пробягват тръпки. Какво ще разкрие прорица-телката за великия Битълс, превърнал се приживе в
една от популярните легенди на планетата?
Предстои среща с нещо, до което все още никой не се е докосвал по такъв нестандартен метод.

***

Посланницата на Висшия Разум се концентрира. Непоклатимите граници на пространството неусетно
се стопяват. Отминалият живот се пробужда от мрака. Калейдоскопично възкръсва.
Приела в обхвата на свръхсензорните си желания субект, конкретизира:
- Виждам го.
Вярна на психотроничната методика, описва външния вид на великия музикант, певец и
композитор. Така е сигурна - пред нея действително е той, не друг.
Убедена в точността на видението, на един дъх изстрелва осенилите я картини:
- Пред мене е дългокосо очилато момче. Пътува с лекия си автомобил. В повишено настроение.
Паркира... Под мишницата му - свитък ноти... Влиза във висока сграда. Изкачва се по стълбите.
Тананика игрива мелодия.
Потопена в личния живот на Джон Ленън, прорицателката разкрива:
- Съжителства с момиче с дръпнати очи.
Не назова девойката по име. Имена не й се "дават".
(Това е известно. Касае се най-вероятно за съпругата на битълса Йоко Оно, с която сключва
брак на 20.03.1969 година. Възможно е обаче да се отнася и за интимната му връзка с друга
американизирана японка, приятелката на жена му Мей Пенг. С нея две години живее на съпружески
начала малко преди убийството му - б. а.)
Слава прониква в скритите страни, достигайки подземията на душите. За да се откроят пред
необикновената й дарба - оголени до болезненост.
За миг ултрасензорната жена потръпва. Забелязва нещо дълбоко съкровено - бележитият музикант поддържа и друга, тайна любовна връзка с пищна млада латиноамериканка.
- Тя обаче не е сама - далече от паяжинното многословие, заковава наблюдението си. - Има
интимен приятел.
С труден характер. Неуверен в себе си, боейки се да не я загуби, той я тероризира.
Узнал за изневярата, кръвта му кипва.
Заслепен от раздираща ревност, реагира спонтанно. Натоварва доверени лица да проследят натрапника. Така разкрива местоживеенето му.
Ревнивецът не се интересува кой е насреща. Води го единствено и само дивото желание за мъст. Бърза
час по-скоро да се избави от опасността да дели с другиго безценната си любов. В обърканите му мисли
назрява налудничав кървав план.
(Слава наднича в ума на отмъстителя. През погледа й миналото все повече се пробужда.)
...И ето - в деня, когато Джон Ленън със свитък ноти под мишница се прибира в повишено настроение, тананикайки навярно току що композирано ново музикално парче, може би бъдещ световен хит,
въоръжен, съперникът коварно го издебва. В засада.
Стреля от упор.
...Рокзвездата е мъртва.
Похитителят дори не разбира кой е пред него.
Това е краят на поплегендата.

***

"Един скъпоценен камък струва повече, отколкото всички други камъни, взети заедно" - казва
Учителят Петър Дънов.
Не е ли тъй и с хората?...
Нелепа смърт. Денят е 08.12.1980 година.
Великият битълс е застрелян пред входа на хотелския си апартамент в Ню Йорк десет години след
като е напуснал легендарния състав.
Трагедията срок звездата дава храна на жадните за събития журналисти. "Джон Ленън е мъртъв. Да
живее Джон Ленън!..." - Сензационно прогър-мяват медиите. И ни заслепяват с фойерверки за
"убийството на века", една от друга по-абсурдни.
Дали официално оповестеният мотив на извършителя Майк Чапман отговаря на истината? Не е ли
подстрекавай от нещо друго, различно от оповестеното?
Така, както психотроничката разкрива причината за жестоката, оплискана в кръв развръзка, касае се
за класическа любовна интрига.
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Известно е - популярният битълс получава немалко заплахи за покушение от звездоманиаци. Но
"изпълнението на смъртната му присъда", ако се приеме прозрението на Слава Севрюкова, има съвършено
различен от общоизвестния, дълбоко скрит мотив. Извършено е заради класическа любовна интрига.
В интерес на истината интимният живот на рок-звездата е тотално объркан. В него цари пълен хаос.
Джон Ленън винаги си е падал по сексаван-тюри. Въпреки, че е семеен, както изглежда, не успява или не
желае да скъса със старите навици. Превърнал се е в колекционер на любовни разочарования.
Слава Севрюкова навлиза в задкулисните страни на основателя на "Битълс". Похищението над
виртуозния музикант, според нея, няма нищо общо с широко лансираните, добили гражданственост
версии за "деяние от психопатологичен хе-ростратов синдром, дело на маниак".
Майк Чапман не е извършил покушение над популярната рокзвезда, воден от стремеж за
световна популярност. Не е звездоманиак, както с години убедително са ни внушавали.
(Реалността през погледа на прорицателката, проникнала в живота извън сцената, се оказва
различна. Дали върху признанията на похитителя не тегне тайна уговорка с адвоката му да не се
раздухват интимните страсти на поплегендата? Убийство, предизвикано от маниакална подбуда, би
намалило тежестта на присъдата. Ако мотивът на извършителя бе представен като планирано отмъщение, злодеянието му би могло да бъде класифицирано като предумишлено убийство. Едва ли по
американските закони би се разминал с електрическия стол. Присъдата, като дело на психома-ниак, е
много по-милостива - затвор. Убиецът и досега е там - б. а.)
Откритие, срутващо удобното открай време статукво на общоизвестното. Поредното клише,
обиколило света, е поставено под въпрос.
Слава стои високо над лакомите заблуди на времето. Там, където Мъдростта вие гнездо от
светлина, пред нея се открояват картини, които хората, забързани по криволичещите си мравешки
пътеки, не успяват да забележат.
Не се счита за привилегирована. Безкрайно далече е от блясъка на славата.
Като сапунен мехур се стапя поредният мит. Изниква нова, психологически много добре
защитена версия за смъртта на изумителния музикант.
Това, според ултрасензорният уникат, е истината. Банална любовна интрига, а не средство за
прослава на маниакален убиец, както все още масово се тиражира.
Психотроничката знае: "Най трудно се управлява сърцето". Реди видения, независимо кой как
ще ги приеме. След години някои от тях се доказват.
За кой ли път се питаме: имаме ли основание и сега да й се доверим? Безспирни съмнения, макар да я знаем отдавна и много от някога абсурдно звучащите й прозрения изцяло да са се сбъднали.
Какво пък, нека види бял свят и това. За да се произнесе по него Бъдещето.
С дарбата си тя би могла да бъде полезна и в криминалистиката.
Тази й способност ще се разкрие, подкрепена с още по-изумителни факти, в следващата книга
за нея "Зеница към Вселената".
ГАГАРИН - ПЪРВИ КОСМОНАВТ?...
Погледната от дълбините на галактическата бездна, не уподобява ли Земята синьозелена сълза,
зареяна из Безкрая?
Ако Слава Севрюкова бе кораб, котвата му би трябвало да е в океана на Вселената. С непринудена лекота чете "синята книга" на Космоса. Постига го, благодарение способността да се пренася по
всяко време на всяка точка в света, надмогвайки "великия театър на живота и смъртта".
Тя, подвластната на Мъдростта. Малцина я добиват. При богобелязаните комай е по
рождение.
Към Слава неведнъж се домогват водещи в авиацията и космонавтиката руски инженери от
Звезното градче край Москва. Пристигат учени от Центъра за ядрена физика в Дубна и от секретния
Стратегически център "Корчатов". Живо се интересуват за развитието на световните космически
технологии и перспективи пред Човечеството във все още слабо разработените области.
По тяхна молба психотроничката разкрива онова, което ги вълнува. Някои от проникновенията й
звучат изненадващо и дори скандално не само за онази епоха.
Част от информацията още при срещите спонтанно се потвърждава от изумените от свръхспособностите й руски гости. Друга - по-късно. Изключително интересни са.
Нека се спрем на някои заслужаващи особено внимание психотропни сведения.
"Първият пилотиран космически полет около Земята не е на Юрий Гагарин - споделя Слава
Севрюкова в годината на събитието (1961 - б. а.) - Преди него руснаците са изстреляли няколко
космонавта, чиито имена не са оповестени. Завършили, трагично, неудачните им опити са
засекретени."
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Не прибързвайте с изводите. Пробивите в неизвестното се съпътстват с доза стрес и риск.
Извършвайки поредния хиперпространствен скок, прорицателката не отнема ореола на героя. Но
елиминира илюзиите около него.
В разкритията си достига до удивителна информация, пазена от десетилетия в дълбока тайна. За нея
ще е дума след малко. Дотогава тя е известна само на малцина учени от най-висок ранг в руския Център
за космически изследвания.
Спонтанно удивени от прозренията на псифе-номена, свободно проникващ във времето и пространството, високопоставените инженери на мига потвърждават истинноста на изнесените от нея факти.
Слава разрушава поредния пропаганден мит, внедрен от години в съзнанието на Човечеството,
разкривайки: "Излитането на Юрий Гагарин в открития Космос се е състояло ден-два преди
оповестената в медиите дата 12.04.1961 г."
Вълнуващото събитие не е официално огласено на деня все от мерки за сигурност и за опазване
тайната на полета при евентуална авария. Трябвало да се съхрани реномето на амбициозната съветска
изследователска програма за водачество в овладяване на околоземното пространство. Главният
конструктор Сергей Корольов за нищо на света не бивало да греши.

***

До средата на 80-те години на миналия век в бившия СССР е наложена възбрана за изнасяне на
каквато и да е информация извън официалната.
Водеща стратегическа цел пред съветските инженери и конструктори е проникването в космическия
вакуум с пилотирани кораби. Текат серии рисковани изпитания, подготвящи грандиозни пробиви в извънземието. Проектирани са мащабни операции.
Върховната задача е Съветският съюз да се превърне в безалтернативен водач в космическата
надпревара. Това трябвало да даде мощен тласък на комунистическото движение в световен мащаб в
развихрящата се по онова време гигантска политическа конфронтация. Битката за Космоса е за сърца и
умове.
Нескритите стремежи на респектиращата до днес съветска изследователска програма са
подчинени на амбициозни цели.
Нека се спрем на две от тях:
Първо - да се вземе и задържи преднина над американците в космическите технологии.
Второ - да не се дава повод на врага отвъд желязната завеса да злорадства при евентуални
злополуки.
Повече от ясно е защо са необходими драконовски мерки за подсигуряване.
"Картините на сполучливото Гагариново излитане и приземяване с кораба "Восток",
предоставени на медиите - телевизия и преса - са заснети и прожектирани като току що
завършен научен пробив ден-два, след като той действително се е състоял" - констатира
знаметита-та психотроничка.
Пред безпристрастния и взор се разпадат сапунените мехури на всевластните доскоро космически митологии.
Подсигурява нето е все от мерки за сигурност и презастраховка - да не се дискредитира СССР
пред света при евентуален провал. Не бива да се накърнява честолюбието на работещите в свръхсекретните програми, а също и реномето на най-могъщата комунистическа държава.
С разсекретяване архивите, фактите доказващи верността на изложеното от психотронния
уникум, излизат наяве. Първият пилотиран полет в около-земното пространство е обвит в такава
дълбока информационна тайна, че старши лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин не споделя ни думица
за него дори на родната си майка. Единственото, което си позволява, е лаконична телеграма, че тоя
ден заминава по спешност в командировка.
През 2005 - четиринадесет години след кончи-ната на Слава Севрюкова - вестник
"Комсомолская правда" отпечатва сензационна новина: "Единадесет космонавти преди Гагарин са
летели в Космоса".
Не е ли това косвено посмъртно потвърждение на психотронните прозрения?
По щастливо стечение на обстоятелствата, Юрий Алексеевич е първият от тях, успешно завърнал се в родината си.
Кои са те?
Вестник "Комсомолская правда" се опира на чужди източници. Нека ги цитираме.
През 1958 г. италианската агенция "Континен-тал" съобщава - преди година с балистични ракети в околоземното пространство са намерили смъртта си Алексей Ледовски, Сергей Шиборин,
Андрей Митков и Мария Громова.
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На 23.02.1962 г. агенция "Ройтерс" предава: "През май 1960 г. при авария избухва в пламъци
съветски космически апарат. Пилотът Завод-ской загива."
По-късно същата агенция предоставя информация за това как на 27.09.1960 г. по време на
излитане на космодрума в Байконур се е разбил корабът на Иван Качур. Съобщението допълва, че
през октомври същата година при подобен опит се е взривил и друг космонавт Пьотър Долгов.
"Куриере де ла сера" публикува - през 1960 г. жертви на неудачни полети са станали Алексей
Бе-лонков, Генадий Михайлов и Алексей Грачов.
На 11.04.1961 г. вестник 'Дейли уоркър" пише, че на 07.04. същата година, успешно е изстрелян
в открития Космос Владимир Илюшин. Той успял сполучливо да се приземи. Но поради нелепа
грешка - не в СССР, а в Китай. Там го арестували. Постижението му не било оповестено.
Факти, факти, факти...
За първи път едва през 2005 година в обобщаваща информация в посочения официоз Москва
дава гласност на свръхсекретните данни, позовавайки се на авторитетни чужди източници. Своего
рода публично признание за неудачите, предхождащи полета на Гагарин.
Какво се оказва? Тогава той би бил не първи, а дванадесети космонавт...
Държаната в строга тайна в годините на Студената война поверителна информация, разбира
се, по никакъв начин не е могла да стигне до Слава Севрюкова. Нейните източници са съвършено
различни. Но още в годината на "първото изстрелване на човек в открития Космос" владетелката
на свръхсетивността, позовавайки се на "психотронното си око", е категорична - преди Гагарин
руснаците са имали няколко трагично завършили полета.
Съзрените по парапсихичен път съветски провали в овладяването на околоземието са официализирани едва сега с настоящата книга.
Защо ли?...
Нека не добиваме превратно впечатление - не друг, Гагарин е космонавт № 1, изстрелян и
щастливо завърнал се от космически пилотиран полет в своята родина. За 108 минути със
скорост 20 пъти по бърза от звука обикаля Глобуса.
Мисията му е успешна.
За огромния риск получава непреходна слава. В деня, когато подвигът му е оповестен, се
превръща в най-прочутият човек на Земята.
Той е и ще си остане знаме в космонавтиката.
Шестдесетте-осемдесетте години на миналия век - време на върховни изпитания на съветските
инженерни технологии.
Все по-застрашени да изгубят надпреварата за извънземието, руските учени в догматичните
условия на войнстващ суров материализъм прилагат нещо, което днес изглежда куриозно. Налага се
тайно да прибягват до съвети на психотронни феномени с доказани способности. Сред най-изявените
от тях е добре познатата ни вече Слава Севрюкова.
При недопускащата ореоли около себе си владетелка на хиперсетивността пристигат гости изследователи и инженери с високо положение в Звезното градче край Москва, за да получат напътствия и
съвети директно от нея. (Като руска съпруга свободно владее родния им език, а това е шанс за разговор на
четири очи.) Да, хиперсензорната жена подпомага учените, защото целта им е благородна. Но
категорично страни от политиката. Избягвайки я, не желае да бъде в услуга на никого.
Тези секретни някога факти излизат наяве едва сега. Напълно обяснимо е защо Слава приживе
не се превръща в световна знаменитост. Така, както в ония времена остава в абсолютна
неизвестност безценната роля на главния конструктор и ръководител на полетите академик Сергей
Корольов.

***

Нека се спрем и на друг, не по-малко любопитен, показателен за невероятните възможности на
психотронния феномен случай.
Група елитни летци-изпитатели по спешност пристигат от Москва в София при жената-уникум.
Интересуват се за реалната причина на загадъчната смърт на трима техни колеги - космонавтите
Доброволски, Волков и Пацаев.
С пилотирания кораб "Союз-11" те успешно са се скачили и преминали в изведената в орбита съветска космическа станция. Полетът тече безава-рийно изцяло по програмата.
След рекордни 341 обиколки около синьозелената планета се задава краят на една нелека, но славна
одисея. Поредните водачи в овладяване на извън-земието се подготвят за приземяване в Байконур.
Най-неочаквано точно тогава се изправят пред премеждие, заплашващо фатално да се стовари
над тях.
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Неочакваната авария на финала на полета нанася непоправимо жесток и коварен удар на предвкусващата поредния успех съветска космонавтика.
Официалната версия за смъртта им е неотворил се клапан за изравняване на въздушното
налягане. В резултат на това в космическия вакуум мигновено бил изтекъл въздухът на пилотираната
от тях, подготвена вече за приземяване ракетна капсула.
Неприятният инцидент хвърля тъмна сянка над перспективите на СССР за проникване в
околоземно-то пространство. И ги задържа с десетилетия назад.
Контактът с психотропния капацитет Слава Севрюкова се извършва в нейния дом. Състои се
наскоро след разигралата се трагедия, трайно разтърсила съветската изследователска програма.
Целта е да се узнае истинската причина, предизвикала аварията.
Владетелката на силата дълго се съсредоточава. Внимателно се насочва към безмълвната молитвено безкрайна синева.
Пренесла се със силата на мисълта на пилотирания космически модул, съзира картина, от
която секва дъхът. Забелязва как към вече навлизащата в орбита за приземяване капсула на "Союз" от
чуждестранна военна база се отправя добре прицелен мощен плазмен сноп. Уподобява лазерни лъчи.
Прецизно фокусирани, те за секунда прорязват и разхерметизират апарата, обричайки на мигновена
смърт екипажа.
Касае се за ново свръхсекретно оръжие, тайно изпробвано в годините на Студената война
срещу изследователска ракета на конкурентна страна. Целта е да се забавят, осуетят и стопират водещите съветски програми. СССР е трябвало да бъде изтласкан по всички възможни
начини (позволени и непозволени) от гигантската битка за надземна хегемония.
Какво се оказва? Нима суперсилите, въвлечени в изтощителна надпревара в овладяване на Космоса и във въоръжаването (двете вървят ръка за ръка) прибягват до непочтени удари под пояса? Това
ли е цената за палмата на първенството?
Впечатлена от съзряното, психотроничката, споделя: "Виждам... Един от пилотите в мига на
провокираната отвън авария посяга към пулта за тревога, но не успява да го задейства. Да, виждам... Тъй и издъхва..."
Гостите от Звездното градче спонтанно потвърждават - член на екипажа действително е намерен мъртъв с ръка на аварийния пулт, а сигнал за бедствие до Центъра за управление няма...
Шокиращо разкритие.
Развълнувани, инженерите възкликват: "И хиляда години да живеем, няма да забравим
невероятната среща!..."
Разследванията причините за трагичната катастрофа, в които като дълбоко законспириран консултант участва Слава Севрюкова, по онова време няма как да достигнат до широката общественост.
Все от мерки за сигурност.
Витае атмосфера на напрежение, подозрителност и стерилен информационен вакуум. В медиите не се допуска нищо различно от официалното.
В ония времена на ожесточена конкуренция за Космоса американци и руснаци са обхванати от
трескава параноя. Без нея едва ли биха издържали в гигантската надпревара през нелеките години на
Студената война.
Изнесените в ограничен кръг в софийското жилище на Слава факти зашеметяват руските изследователи. За миг, сякаш забравили поверителността на информацията, въодушевено изразяват съгласие с
психотропните и доводи. Това се извършва непринудено, в приятелски разговор при дълбоко
законспирирана среща.
Сведенията за паметните събития са съхранени и писмено документирани в спомени на близки на
жената с уникален талант, имали щастлив шанс да присъстват на вълнуващото събитие.
Огласените стъписващи данни от психотронич-ката, са опасно оръжие срещу пропагандния монопол.
Какво пък, оттогава е изминало толкова време...
Да, това действително е така. Но и самата Слава Севрюкова се оказва не по-малко неудобна от
истините, които оповестява. Затова ли години наред е старателно укривана?...
С участието си в космическите разработки невероятната българка отдавна се е превърнала в
държавна тайна.
Не може, не бива да бъде достояние на обществеността. Тя, дълбоко засекретеният почетен член и
професор на Московската академия на науките.
Случайно ли настоящата книга се появява едва 15 години след смъртта й? ...
Част от сведенията на вестителката на Новата епоха за развихрилата се някога гигантска космическа епопея, както се узна, са потвърдени десетилетия по-късно с рухване "желязната завеса".
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Секретността вече не е толкова строга. За тях още на времето са свидетелствали гостувалите в дома на
непостижимата психотроничка руски изследователи от висок ранг.
Дано определението "непостижима" не буди недоумение. От предходната книга за нея "Бъдете в
този свят, но не от този свят" е видно - Слава Севрюкова се откроява като "самобитен историограф
на Космоса".
Обясним е интересът към нея. Понятно е и защо към голяма част от титулярите на психотрониката по
света се внедряват и работят представители на тайните служби.
Излиза наяве и друг, все по-безспорен вече факт: Слава Севрюкова се оказва с многократно поголеми и разностранни способности, отколкото доскоро се знаеше за нея.

***

Трябва ли изложеното дотук да предизвиква удивление? Невероятните природни дарби на владетелите на свръхсетивността се ползват от ранни зори на космическата ера. Неведнъж с успех са
прилагани и от американците.
При поредното разсекретяване на архивите става достояние, че сензитив, вербуван и работещ за
НАСА, по психотронен път е открил пръстените на Юпитер.
Сензационна находка. Дълго време се пази в пълна тайна. Извършена е години, преди те да бъдат
установени със съвременни свръхмодерни телескопи. Битката за водачество е немислима без завесата на
секретността.
Проникновенията на мистериозния сензитив, чието име не е оповестено (навярно все от мерки за
подсигуряване) насочват американските изследователи към много по-внимателно проучване на далечната
планета и допринасят за доказване "по научен път" на великолепните му прозрения. Това се осъществява
едва след десетилетия, с изобретяване на "мощна надеждна техническа апаратура".
Какво да се прави - Човечеството все още се отнася с огромно доверие към "съвършената
техника", сътворена от неговия ум и ръце, а продължава да е неоправдано резервирано към
свръхсетивността, вложена в нас самите от Висшия Разум...
С гениални психотронични способности Слава би могла да стане неимоверно богата.
Хазартът и е чужд. Човек на морала, познава безпристрастните Вселенски закони - ползва ли
божествената дарба за себе си, тя мигновено ще й бъде отнета.
Развитие, надхвърлящо и най-смелите фантазии, според нея, очаква Прогреса с предстоящото в
недалечно бъдеще масово навлизане на свръхсетивността във всички области на живота.
Откритията и са необходими.
Но нима единствено, за да обслужват научния елит и то, както се узна, все под сурдинка? Кой
смее да твърди, че и сега не трябва да са масово достояние, а да облагодетелстват само мистериозните
тайни служби и обгърнатите в тотална засекретеност световни центрове за покоряване на Космоса?
В разговор преди години психотроничката тревожно бе предупредила: "Бавно унищожаващият
Човека в себе си Сапиенс все още не е лишен от златния шанс да се съхрани. Това може да стане с
промяна към добро. Надмогвайки агресията, да синхронизира мисли и действия с удивителната
хармония на Космоса.
С Любовта необятната възраждаща Свобода на Световния Разум предстои да се превърне в
част от нас."
Това е реалната алтернатива за оцеляване в задаващите се върховни изпитания, за които ще стане
дума в следващата книга "Зеница към Вселената".
АСТРОНАВТИТЕ НА ЛУНАТА – НЕСПОДЕЛИМИ СРЕЩИ
Сбъдва се съкровената мечта на Човечеството - да полети до най-близкото небесно тяло. За
паметната й реализация на 21. 07. 1969 година с кораба "Аполо-11" американските астронавти Арм-стронг,
Олдрин и Колинс разказват невероятни истории пред близките си.
Епохално приключение. Надхвърлени са най-смелите очаквания. Оказва се - Луната не е пустинно мъртвило от прах, пясъци и камънак...
Астронавтите откровено споделят - през част от космическата одисея до нея и престоя там са
съпровождани от неидентифицирано летящо тяло. Не са в състояние да обяснят какво представлява.
Неясен е принципът на необикновената му маневреност и скорострелно движение.
Хиперсетивата на Слава Севрюкова разкоди-рат и тая загадка. Психотроничката съзира: касае се за
космическа сонда с мек бронзов отблясък. Забелязва - изстреляна е от високо развити разумни същества.
Дълго време апаратът е кръжал в околоземна орбита. Първоначално се е движил със собствено
гориво. После са го включили в зареждащи, непонятни за нас, екологично чисти канали. И така е продължил,
черпейки енергия директно от Космоса.
Свръхнапредничава техника. С нея иноплане-тяните следят не от вчера земното развитие.
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"Съвършенството е плод на Разума. Онези същества - твърди владетелката на свръхсензори-ката са толкова високо еволюирали, че могат да получават информация и без помощта на сондата. С лекота я
приемат по духовен път. Нейната задача е дублираща."
Появата на странния апарат в полезрението на първите хора, поели към Луната, според Слава, е
предизвикателство с демонстративна цел.
Извънземните дават категорични знаци на астронавтите и чрез тях на Човечеството:
"Внимание! Наблюдаваме експанзията ви във вселенска територия".
Желаят да бъдат забелязани. Да легитимират присъствие и провокират интерес към себе си.
Затова изпращат недвусмислено послание на прохождащите на друго космическо тяло земляни:
"Бъдете нащрек! Не сте сами! Космическото братство контролира всяка ваша стъпка".
В това време ние на Земята възторжено ликуваме: "Герои! Сбъдна се вековечната ни мечта покорихме Луната!"
Но нима "пътеки" в небесните простори не са проправяни открай време? От хилядолетия не "пътуват"
ли нанатам извисени предци - адепти, учени, философи?... Не по материален, по духовен път.
Една от тях е Слава.
Време е отговорно да се запитаме: защо са необходими подобни "явни демонстрации" в галактическото пространство? Наистина ли съществува все още неразгадана мистериозна конспирация на
НЛО? Ако да, кого обслужва?
Представителите на Свръхразума, според бележитата психотроничка, "отдавна следят вършените от
нас безобразия на все още съхранената родна планета. Тя не е прашинка на живота, самотно рееща се из
Вселената. Небето е богато на не една "земи"..."
С първите ни опити за експанзия към Луната свръхразумните същества недвусмислено целят да
подскажат: "С навлизането ви в дълбокия Космос, ще бъдете под строг контрол. Няма да позволим да
разпространите произвола си и там!"
Човекът все още с гордост се счита за най-съвършеното творение на природата.
Дали е така?
"Ракетите и сложните електронни устройства в извънземието все повече безпокоят внимателния
инопланетен наблюдател" - тревожно напомня американският атомен физик Стентън Фридман. - "И
той напълно естествено подава алармени сигнали..."
(По указание на Слава Севрюкова, Пушка Зла-тарева скицира описания от нея летателен апарат.
Видно от фиг. 8, уподобява ракета.

фиг. 8
Това е обяснимо. Високо развитите представители на други цивилизации навярно считат, че посланията им ще бъдат най-ясно възприети и разбрани от нас, ако ни се представят с техника, аналогична на
онази, която ползваме - б. а.)
Както вече се узна, метално блестящата сонда е забелязана от американските астронавти по пътя
към Луната, на самата нея и по-късно, вече на връщане.
Изпреварила ги с мълниеносна скорост по тайнствени за нас "вселенски магистрали", тя акостира на
повърхността на естествения ни спътник. Търпеливо ги изчаква да пристигнат на лунния терен с
пилотирания от тях модул. На прибиране отново ги настига и "почетно ескортира" от разстояние.
Какво се оказва: още с първия полет до Луната астронавтите са били принудени да "дишат" праха
на извънземните...
Изживявания, уподобяващи фантастичен сюжет.
Сведенията за мистериозните премеждия целенасочено се укриват от широката аудитория. "Лунните
спомени" се оказват очарователна привилегия само за близки и посветени. Непредубеденият интелигентен
читател навярно се досеща защо....

***

Психотроничката акцентира на факта: "Представителите на космическия разум са на
свръхвисоко духовно и техническо равнище. Чрез кръжаща около Земята капсула събират
информация. Системно с години наблюдават нашето развитие."
Но нека се върнем отново към премеждията на невероятната лунна одисея.
Едва що пристигнали на естествения ни сателит, астронавтите, според Слава, забелязват от
люковете на 16 тонния си ракетен модул странни ефирни същества.
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Строго засекретените летописи на "паметната космическа сага" потвърждават това.
Неподготвен да реагира в подобна ситуация, Нийл Армстронг, първият човек, стъпил на естествения ни спътник, спонтанно възкликва: "Те са вече тук!..."
Преминал през ушите на неокопитилите се от изненада ръководители на полета, възторгът му
"достига" до Земята...
Миг след това разговорът е прехвърлен на свръхсекретни честоти.
За Слава Севрюкова, която мнозина приживе наричат "жива машина на времето": "Представителите на непознатата за нас разумна Вселена дават недвусмислен знак, че са дружелюбни и
подкрепят земната ни мисия. При това посланията им са изразени така, че да бъдат очевадно
забележими: Човечеството трябва да внимава с прохождането в извънземието. Не е изолирано от
Космическия разум. Около-земните му експерименти се наблюдават и контролират. Вселенската
територия не е собственост!..."
Затова ли след гафа на свободно изтекла информация ръководителите на пилотирания полет на
"Аполо-11" и последвалите го още пет лунни посещения, правят така, че фактите за неудобното
"мистериозно придружителство" да останат единствено в Космическия център в Кейп Канавъръл?
"Неудобните" разговори се засекретяват. И подло премълчават.
Дали пък някои не са жизнено заинтересувани да не се узнае това?
Ако да, кои са те?
На дневен ред изплува друга, вече земна енигма. Комай е време да назовем нещата с истинските
имена. Не се ли касае за затуленото в не по-малко дълбок информационен мрак от извънземните Тайно
глобално правителство?...
Възникват и други, още по-неудобни въпроси.
В тази ситуация как небесната пратеница Слава с изненадващите си проникновения да не бъде трън в
очите на хората, узурпирали истината? Може би тук е и причината да е така неудобна приживе, а и след
смъртта? Затова ли тя толкова много държеше да остане в сянка? Или обяснението е друго?
Съзнателно изградената мистификация относно нейната необикновено скромна личност е проведена с такава желязна методичност, че един от най-невероятните психотронни феномени, получил
приживе високо международно признание, сякаш никога не е съществувал.
Фактите все повече се напасват.
За нищо на света силните на деня не желаят "компрометиращите сведения за непонятните
чужденци" да бъдат огласени в медиите. Нарушава се безметежното удобство на привилегированите. Все
по-ясно става защо именно те лукаво, подмол-но и хитро, с цената на всичко се опитват да манипулират
общественото мнение, тръбейки на всеослушание: "историята с НЛО е завършила преди да е започнала". За
тях дори псифеномени като Слава Севрюкова като, че никога не са съществували...
От какво така панически се боят? Не издава ли това зле маскирано "униформено" мислене? Нима
наличието на свръхколосален Космически Разум ще отслаби съмнителните позиции на местните
суперсили? Толкова ли са застрашителни непознатите, висящи в пространството светове, към които волю
или неволю вече сме се отправили, поемайки към Космоса?
Не, силните на деня по-скоро се опасяват от срив на собствения авторитет, несигурност, паника и
суматоха.
Суматоха, провокирана от кого, срещу кого? Толкова безценни ли са земните управници, че да
се занимават с тях представителите на
Свръхразума? Фактите доказват - та те не им обръщат дори капчица внимание... А, може би, е
този си вид, лишено от Духовност, управлявано от първични страсти, присъствието на Човечеството в Космоса дори не е желано...
За преодоляване разгласяването на нови "недопустими инциденти", разговорите с Центъра за
управление на космически полети Кенеди, както се разбра, предвидливо са прехвърлени на ултрасекретни честоти. Заема се позиция на щраус с глава в пясъка.
Страхът пред непознатото. Преодолявайки една боязън, винаги се явява втора.
Въпреки потресаващо строгите мерки, каквито и мистификации да фабрикуват тогава, а и покъсно, съответните централи никога не ще успеят изцяло да потулят и обезценят случилото се. Те
като, че забравят - в напредналата информационна епоха може временно да се манипулира, абсурдно
е завинаги да се заблуждава общественото мнение.
НЛО на Луната - мит или реалност?
Далечно и сякаш откъснато на милиони и милиарди светлинни години от нас, извънземието
студено мълчи. С устата на един природен уникум обаче неудобните истини се разкриват.
Пространствено. Повече от убедително. И умъдряващо красноречиво.
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Скептиците, старателно поощрявани от дема-гогстващи подкупни медии, упорито отказват да
приемат съществуването на инопланетяни, защото, представете си, "досега не е открита ни едне
капчица кръв на извънземно"...
Ама че недоразумение! Представителите на чужди цивилизации на всяка цена ли трябва да
имат кръв? И непременно да са биологични същества с глава, две очи, ръце и крака като нас?
От първите дни на "прохождане" на Човечеството в Космоса тези и други въпроси не
престават да валят.
Това, че не можем да обясним нещо, различно от общопознатото, означава ли, че то не съществува? Докога ще виждаме, споделяме и умуваме само върху отдавна известното? Докога ще се правим на слепи и глухи за необяснимото? Или сме такива?
Докога, докога, докога?...
Освен Слава, другата голяма българска проро-чица Ванга също има аналогични видения за
необикновените преживявания на пионерите в астронавтическите полети: "Аз наблюдавах космонавтите, които първи кацнаха на Луната. Не ви разказаха дори колкото синапено зрънце от
онова, което видяха там..."
НЛО - мит? "Извънземна конспирация"? Или?
Хиперсензорната Слава свободно странства из необозримите небесни координати. Тя, разчитащата с лекота "почерка на Вселената", наднича в апаратурата на придружаващото пилотирания полет до естествения ни спътник инопланетно летателно тяло.
Забелязва: "Системно събираните от него наблюдения се документират върху бързо въртящ
се диск, уподобяващ малък воденичен камък."
(Сравнение, издаващо естествената реакция на мисълта на човек с четвъртокласно образование.
Извършвайки невероятни открития, част от които вече са признати от науката, а по-голяма отдавна
чакат ред, нейното образование наистина е такова. Автентичността на изказа превръща сведенията й
в още по-правдоподобни и ценни - б. а.)
Утвърдената психотроничка прониква в сложната апаратура по извънсетивни канали. Внимателно разгледала я, спонтанно споделя своите открития; "Мисловно, звуково и картинно оттам
текат потоци от данни към Висшите същества. Те могат директно да ги черпят и от друг източник - боравят с непознати нам информационни канали, трасиращи Космоса."
"Нашият организъм - според звездната жена - е природно надарен с "локатори за връзка с
тези канали". Сетивата за извличане на подобни сведения са като органите за равновесие, но засега
все още са недоразвити. Затуй малцина съумяват да ги ползват.
В по-далечно бъдеще всяко човешко същество чрез заложената в него природна даденост, ще
може да се включи в невероятните по обхват информационни полета. Това неимоверно ще разшири
представите на бъдещите поколения за света."
"Тези процеси - продължава живата връзка между световете - ще протичат естествено,
защото човешкият мозък притежава всички необходими качества за осъществяване контакти от
подобно естество. Той е "копие на Висшата мъдрост".
Времето за това е далечно, тъй като моралът на Човечеството все още е твърде нисък. С
развитие на добродетелта, представителите на бъдещите високоразвити генерации с лекота ще
се зареждат и черпят сведения от тези тайнствени космически центрове."
Както обича да се изразява ултрасензорният психотроничен професор: "С труд, огромно желание и правилен начин на живот, ще имате всичко онова, към което от душа се стремите. Но
много внимавайте към какво се насочвате. Мислите магнетично привличат събитията."
Мълчим. Чутото е като магична приказка в про-съница. Подобни послания могат да се очакват
само от една Учителка. Благодарение на нея, отдавна сме погребали скуката на безликия делник. Има за
какво да се живее...
Търсейки свързващи звена между нашия свят и този на високо еволюиралите разумни същества,
Слава навлиза в сложната вселенска архитектура. Познанието, както се оказва, може да черпи информация и
от все още неразкодирани източници.
Трябва ли това да изненадва? Днес едва ли някой се съмнява, че думите могат да се изписват върху
хартия. Но само допреди 10 000 години подобни мисли са звучали повече от фантасмагорич-но, а и
хартията още не е била открита.
Мнозина "титулувани капацитети" упорито продължават да отричат възможността за съществуване
на мисли в ефир. Може би, не след дълго това ще е банален дори за децата факт.
Човечеството все по-дълбоко прониква в безбрежните космически ширини, а още тъпче на място,
несигурно и тромаво пристъпва в областта на Духовността...
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Защо? Докога?
Прелетели с жрицата на светлината звездните сводове, щастливо се завръщаме. Неузнаваеми,
променени.
Свръхсетивната чаровница насочва - трябва да открием отреденото ни място във Вселената. Да
престанем да си въобразяваме, че Земята и Човекът са център на света. Да разберем - ползата от
полетите в извънземието е никаква, не съумеем ли да преодолеем бездната, разделяща ни от нас
самите.
Синята планета не е пустинен остров на живота в океана на Космоса. Ние не сме самотни робинзоновци. В никакъв случай не трябва да стигаме и в другата крайност, приемайки се за конквистадори
на галактическите пространства. Освен това те, както някои (вече все по-ясно кои) не престават да ни
убеждават, че тези пространства били тъмна бездушна пустош. Не са и Елдорадо. При това не
принадлежат единствено на нас...
А други, „съвременни завоеватели", вече ни предлагат нотариално заверени участъци от Луната на
„прилична" цена. Не е ли очевидна аналогията със заграбването на следколумбова Америка?...
Само в Млечния път сияят над 150 милиарда звезди. Броят на галактиките във Вселената надхвърля
100 милиарда. И никъде в безбрежното Мироздание да няма други по-усъвършенствани форми на живот?
С какво право игнорираме и подценяваме извънземните - тези дискретни разумни представители на
свръхнапредналата космическа еволюция?
Вълнуващи контакти. След тях удивени, откриваме - Човечеството познава много повече лицето на
Луната, отколкото себеподобните. А най-малко - себе си...
ЗАНЯКОИПРЕРАЖДАНИЯНАСЛАВА
В задушевни разговори пред приятели и близки сътрудници нашата психотроничка загатва - знае за
предходните си земни въплъщения. Подчертава: "Не са били по нашите земи".
Изказани от друг, подобни съждения биха провокирали недоумение, дори сарказъм. Отнесени към
получил признание в психотрониката и ядрената физика псифеномен, отношението би трябвало да е
различно.
Не е ли несправедливо да приемаме разноликите "въплъщения" в човешкото поведение, а да
отхвърляме превъплъщенията на животите? Освен това идеята за прераждане разбива на пух и
прах зловещото за мнозина "проклятие на задължителната смърт". Тя - преходът към друго
съществуване.
За да се роди със свръхспособности, не е трудно да се досетим, Слава е "стар" дух.

***

Къде са преминали проявленията й в плът?
Не обича да споделя за това. Позволява си единствено да спомене: "Живяла съм в други
краища на планетата. По-важно е не отде идеш, а как се реализираш в настоящето на тази
Земя. Умреш ли, вече си дух в Безкрая..."
"Обитавайки света, без да е от него", Слава е и земна и необяснима. Но реална.
Най-съкровеното, което предстои да узнаем, се говори само на четири очи сред приближените
й. С тях пророчицата доверява изконни тайни.
Въпреки, че прераждането все още не се приема от господстващата сега в света западна наука,
авторът на настоящата книга си позволява да даде гласност на някои от земните проявления в плът на
Слава Севрюкова. Касаят природен феномен.
"За разлика от материалните следи на цивилизациите, скрити и изтляващи в земята, душите
се възраждат в нови тела" - твърди посветената. Откровенията на харизматичната профе-сорка
(видно от предната книга за нея, тя е професор на четири престижни института и почетен член на
световни академии - б. а.) са златен шанс да се навлезе в духовната и същност. И се стигне до
генезиса на част от вродените й способности.
Те, както ще разберем, са усъвършенствани и шлифовани в множество предходни животи.
Според собствените й признания, Слава е една от първите седемдесет души, явили се някога
на Земята. Живяла е сред отдавна изчезнали цивилизации. По-късно е обитавала древен Египет и
антична Гърция - в двете страни като жрица. В няколко съществувания е била монахиня. В по-ново
време се е прераждала в Западна Европа и Русия.
В повечето въплъщения е притежавала божествена дарба да предсказва.
Неписан закон: корените на свръхсетив-ността - богатство и болка, сраснати във
вековете - са дълбоко стаени в архетиповете на Миналото.
Ето някои от значимите и реинкарнации.
Прорицателка в древногръцки храм на Аполон - обвитият в митична слава Делфи. Елините при91

емали това светилище за център на света. Единствено и само там, вярвали, биха могли да получат
важни насоки за бъдещето си.
Построено било на уникално място. Изпод пукнатините на земните недра от основите на храма
пропълзявали и се стелели опиянителни газове. Потопена в тях, питията (жрицата-предсказателка) с лекота навлизала в медитативно ниво. Изпаднала в ясновидски транс, от мъглявините на
неизвестността пред нея изплували и ясно се откроявали съдбините на хората.
Като неписано правило повечето делфийски пророчици били слепи.
Съпоставяйки природните дадености на Слава с физически незрящите Ванга, Стойна Преподобна и полумитичните делфийски оракули, сякаш достигаме проникновението на Твореца: не е задължителна слепота, за да бъдеш ясновидец. Необходима е Божествена дарба, Мъдрост и
нравствена Чистота.
Изхождайки от теорията за периодично въп-лъщаване на душите, понятно е защо духовната
същност на пророчицата Слава Севрюкова в съвременния живот се ражда с прогностично дарование. В
поредица съществувания е практикувала и усъвършенствала ясновидски способности. Зенитът на
природния и дар е постигнат в съвременната й реализация.
Тук скептичният читател може да възрази: с каквито невероятни качества да е тя, как тъй ще знае
предходните си въплъщения? Та нали децата, както твърдят реномирани парапсихологични проучвания,
съхраняват спомени от предишен живот до 4-5, максимум 7 години. С възрастта така наречената
преднатална информация се стаява и потулва все по-дълбоко в дебрите на подсъзнанието. Възможно ли е да
помни предходните си земни проявления?
Отговорът е в едно единствено изречение -касае се за свръхфеномен.
Общовалидните правила отпадат.
Нека се спрем и на друго въплъщение на пророчицата. За тази нейна реинкарнация се говори с
респект сред най-близките й.
Отнася се до невероятна историческа личност, оставила ярки следи в паметта на поколенията.
Мария Египетска - това е Слава в друг предходен живот.
Коя е тази жена?
Вълнуващи разкази за необикновената й съдба и природен дар са съхранени в житийно-описател-ни
религиозни извори.
Нека разлистим пожълтелите страници на времето.
Битието на Мария Египетска преминава през нестабилния VI век след Христа. Кипяща епоха,
разлюлявана от метежните бури на Великото преселение на народите.
На дванайсетгодишна възраст побягва завинаги от родителите си. Залавя се на самодивското
хоро на страстите. Лекомислено отдадена на разгул, прочува се из цял Египет. Какво пък, понякога
човек с греха усеща, че живее....
Веднъж с група богомолци решава да отплува с кораб и посети известен християнски храм.
Озовала се пред свещените двери, с изненада открива: не може да направи ни крачка към божия
дом. Невидима могъща сила сякаш я възпира.
Мария се връща.
След кратък размисъл още по-решително се запътва.
И - отново непреодолима преграда. Светинята като, че не я допуска в себе си.
Разтърсена, девойката присяда в двора на християнското светилище. Изправена пред оголената
си душа, отдава се на дълбок размисъл. Потънала в своето минало, осмисля го. Пред нея се откроява
животът й, ясно изрязан от острието на съвестта. Как само я е завъртяла съдбата... Да премине през
толкова дяволски изкушения... За да стигне до тук.
Покрусена, прекомерно чувствителна, младата жена осъзнава падението си. Молитвено се
покайва за грешките. Погребала миналото си, просветлена, търси прошка и опора. Обещава искрено
завинаги да се промени. Да се посвети на Бога, когото е поругала.
Върховен акт на болезнена равносметка. В прибоя на мислите душата й се превръща в димяща
рана.
...От в тоя миг храмът се отваря за нея.
Мария със сълзи на очи се изповядва в Божията обител.
В ценностната й система настъпва съдбовен прелом. Приема Христовата вяра.
За да изкупи греховете, решава да започне наново. С живот, отдаден на Боза.
Осъзната саможертва.
Каква идея е запалила сърцето й?
Мария се лишава от радостите и изкушенията на младостта. Поема страдалческия път на
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изпитания чрез абсолютна изолация от света.
Доброволната заточеница преживява над четиридесет години в пустинна самота.
Нечовешки натоварвания на един свръхенерги-чен дух. Неописуем е пътят на младата
отшелница в необятната враждебна пустош. Без покрив сред палещите пясъци на жаркия ден и
сковаващия мраз на нощта. Оцелява с треви и корени.
Опустошителен ефект.
Дрехите с времето бавно изгниват на гърба й. Прораснали коси закриват плътта. Безмилостно
слънце гори лицето.
Неузнаваемо отслабва. Изсушено, тялото й уподобява жив скелет.
Жестоки лишения, измъчващи тленността, но каляващи волята. Успяла е да насочи срещу себе
си всички нравствени и физически изпитания. И да ги победи.
Мария Египетска - така става известна в житие след смъртта й.
Нейната духовна същност в онова прераждане се проявява в две полюсни крайности - на
грешница и просветлена праведница.
Постта, молитвата, лишенията, с времето дават безценни плодове. Мисията й на Земята е да
премине през изкушенията, имайки свобода да направи избор. И да докаже - не е подвластна на тях.
Смирено религиозно същество - така в края на житието я описва монах Зосим. Мария превръща
пустинята в храм на обновения си вътрешен мир. За уединение с Боза.
И настава неузнаваема животворна метаморфоза. Постът и молитвата отключват чудесата,
скрити в енергичния борбен дух на отшелницата. Изтръгва богатствата на душата си не другаде, в
недрата на пустошта. Докоснала се до съкровеното лоно на Духовността, развива свръхспособности.
Чете от разстояние мисли. Узнава по свръхсетивен път житейските съдби и имена на пресичащите
морето от пясъци бедуини и керванджии.
Овладява левитацията. Странно същество, опалено от безжалостното слънце на египетската
пустиня, пристъпва - лека перушина - по водите на свещената река Йордан. Както учи Иисус:
"Абсурдното за човека, за Бога е възможно."
От Мария остават две големи будни очи. От пищната й някога снага - кожа и кости. В тях
отзвънтяват струните на една свръхчувствителна душевност.
Житието й ни прави свидетели на чудодеен обрат. В битие, разкъсвано от крайни противоречия,
невероятно силната по дух жена надмогва жадния повик на плътта. И се възражда. Обновена.
Неузнаваема.
Тогава овладява Силата.
Животът е безценен шанс за усъвършенстване на душите и чрез изкушения.
Мария Египетска умее да лекува по природен път. Тази нейна способност се съхранява и покъсно, стотици години след този й живот. Та чак до последното въплъщение като Слава Севрюкова.
(Пророчицата винаги е благославяла своите страдания. Чрез преодоляването им, както с благо
дарност твърди, се е превърнала в това, което е.)
Съдбата й доказва: с надмогване изпитанията в името на извисена цел, човек еволюира. И се
"докосва" до Бога.
"Сред нас да е живяла преродена светица?... Абсурд!" - Ще възкликнат скептичните съвременници. - "Има ли доказателства? Не е ли това спекулативна игра на въображението, потоп от
утопии?"
Измъчвани от вируса на недоверието, хората в ожесточения атомен век не само се считат за реалистично мислещи, но и се бият в гърдите с безкрилите си съмнения. Ала какво става с реализма им,
когато пред свършека на битието изгубят земна опора?...
Ограничен, одрипавял мироглед.
В търсене отговор на тези и други нелеки въпроси, нека съпоставим някогашното с настоящото
съществувание на Слава. Да потърсим свързващите звена между тях. Може пък това да ни даде
липсващите съставки на пъзела?
Както вече узнахме, касае се за стар дух. Кар-мичният закон е безкомпромисен: всяка грешка
се изкупва. До най-малката. Колкото по-високо се изкачваш, толкова повече расте отговорността.
Къде се пресичат житейските съдби на Мария Египетска и Слава Севрюкова?
Първо: непълнолетна, едва шестнадесетгодишна, тя, родената в началото на XX век в Нова
Загора, се омъжва за украинеца Степан Севрюков.
Каква е тая карма, която й налага в този живот да опознае толкова рано радостите и несгодите
на брака? Съпругът й е бохем, неотрезняващ от гуляи. Не я ли отблъсква това отново от
безсмислието на живота тип "безкраен празник"?
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Допуснатите някога слабости трябва да се преодолеят с повторна среща с разгула. Душата й получава възможност да се сблъска за пореден път с несъвършенства, определящи някога битието й.
Надмогвайки ги, ще се освободи от тях. Може би, вече завинаги.
Второ: тежък перитонит лишава Слава от щастието на родителството. Това мъчително я
потиска. Неведнъж тихо въздиша: "Нямам си аз дечица..."
Не изплаща ли, според Всемирния закон за възмездието, остатъците от нелеката карма на онази
Мария, жената-бохем, бурно отдадена някога на изкушенията?
(По-нататък ще се уверим - има друга, още по-основателна причина за това - б. а.)
Трето: Слава се ражда с феноменални способности. Свободно прониква във времето и пространството. Владее телепатия, психометрия, енергийна диагностика, лечение...
Не е трудно да се допусне: извоювала ги е като смирена пустинница и много по-рано като египетска
и древногръцка делфийска жрица.
Всеки изстрадва Бъдещето.
Слава съзнава отговорността на настоящата си мисия. Знае на какво се дължи вроденото и ясновидство. Твърди: "Бог даром дарба не дарява. Тя трябва да се заслужи. С труд, любов и постоянство." И още: "Бог обитава непокваре-ните души."
Океанът таланти на психотронния феномен се захранва от дълбоки извори.
Навярно животът на Мария Египетска е засилил още повече способностите на богобелязаната. С
лекота, "без да се повдига на пръсти", наднича в Бъдещето.
Четвърто: в съвремието тя осъзнато се стреми да не натоварва кармичната си обремененост.
Отзивчива, безкористна, етична, не връща никой в беда. Съхранила чистотата на сърцето, знае:
"На подкрепата за другия се основава истинската помощ за себе си". Без да се щади, работи с
човешкото страдание.
Не е самотна. Вопълът за спасителна близост на хиляди самотници непрестанно я обгражда.
Неподвластна на земни страсти, проповядва и живее в тихо смирение. С радост поощрява успехите на другите. Не си позволява грубо порицаване на отклоненията. Усмихната, никого не засяга, не
обижда. С разбиране прощава слабостите, с любов насочва за преодоляването им. На крилата на една
унаследена природна дарба (вече знаем как е постигната) носи своята и чужда - удвоена болка.
С мъдрост и достойнство преумножава вродени свръхсетивни способности.

***

Веднъж в тесен приятелски кръг пророчицата бе споделила: "Житиеписецът монах Зосим
силно е преувеличил недостатъците на Мария Египетска. Девойката, доколкото виждам, не е била
чак такава блудница. Целял е да подсили въздействието на житието."
Слава не парадира с качества: "Нашите дела са като на длан пред всевиждащите звездни очи
на Всемирната душа".
Една природно мъдра жена.
Затова ли след кончината й в малкото на брой статии в печата на нея се гледа като на неимоверно голям, но пренебрегван феномен?
Защо? И докога?
Със забрава ли трябва да "наказваме" хората, за които сме били слепи да ги забележим и
оценим приживе?
"Аз съм Слава, на която не е отредена слава." Богобелязаната знае - светлината не шуми. Известността може да бъде и проклятие.
Дано с тая книга се овъзмезди една незаслужена несправедливост. Посмъртно. (С уточнение - в
божествения промисъл няма несправедливости.) Мегазвездите се съзират единствено и само от огромни разстояния.
Странната представителка на "последните мохикани" от комай изчезващия род добродетелни хора, заслужава ако не популярност, каквато цял живот съзнателно избягва, то поне все пак
мъничко да се знае за нея. Та нали феномени от такъв висок ранг, както твърдят познавалите я, "се
раждат веднъж на хиляда години".
Дали изложените дотук доводи за някогашната страдалческа съдба на българската пророчица
достатъчно ясно обясняват трудностите в настоящото й въплъщение?
Никъде все още не се откроява фигурата на съпруга й.
Как с двадесет ГОДИНИ по-възрастният от нея украинец Степан Севрюков устремно нахлува в
живота й? Защо тя толкова държи на тази връзка? И, въпреки причинените й страдания, не желае да я
разтрогне?
Морал на светлинни години отдалечен и толкова различен от съвременния. Дали, защото Слава
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живее в съхраняваща някогашните духовни ценности "неосвободена епоха"? Или обяснението е
друго?
Нека го потърсим ведно с причините, осветляващи въпроса: защо голямата прорицателка е
лишена от деца?
Медицинското становище е кратко и аргументирано: "е резултат на преболедуван тежък
перитонит".
Така е, обаче одухотвореният, неробуващ на клишета съвременник би поставил въпроса: защо
се разболява точно от него?
И ще е прав.
За кой ли път трябва да се изключат толкова удобните за непосветените "произволи на случайността".
Топла майска пролет. Сърцеведката е в настроение.
"Мъдро устроено е битието - въздиша, а слънчевата й усмивка гали. - Но и смъртта не е
страшна. Духовната енергия оцелява и тогава..."
Слава Севрюкова е убедена: "С физическия край Небето и Земята "разменят" места. Били сме
тук, отиваме оттатък, понесли нектара на спомена. Тогава Земята се превръща в Отвъд-ност..." И внимателно допълва. - "Уроците на душите от изтеклия живот са нужни не само на Небето.
Потребни са и тук."
Грабваща изповед.
Почувствали доброто разположение, за пореден път опитваме да се докоснем до съкровената
същност на пророчицата:
- Лельо Славе, би ли могла да надникнеш в предишните си животи? Кой от тях налага да се
съберете с чичо Степан?
- "Видяла" съм не един от тях, но ще ви предам само онова, което ми се разрешава... - Въздиша
сибилата. - Понастоящем чистя кармична обре-мененост със съпруга си. Причината е в последното
ми прераждане в Петербург...
(В книгата за свръхфеномена "Бъдете в този свят, но не от този свят" узнахме как пред първокласничката Славка по време на час спонтанно бликват видения от Миналото.
Връщайки се назад в спомените на така наречената "преднатална памет", тя ги съпреживява с
вълнение. Тогава за пръв път съзира себе си като аристократка по време на бал.)
- Виждам предходното си съществувание като руска благородничка - Слава говори забързано, остро,
насечено. - Живея в Санкт Петербург през ХVIII-ХIХ век. Имам три деца. Не ги дарявам с нужната обич.
За тях се грижат гувернантки.
В онова въплъщение за пореден път нося божествена дарба - да прониквам в съдбите на хората, да
предсказвам бъдещето. Известна съм и търсена в дворцовите среди. Нося се изискано по последна мода.
Свободно говоря френски.
До благоволението ми се домогват върховете на руското дворянство.
Богат петербургски дом. Пред него с почит спират горди велможи с позлатени карети. В житейските
плетеници желаят да узнаят предстоящата си съдба аристократи от знатни родове.
Предричанията ми са точни.
В оня живот не съм лишена от недостатъци. Без грижи за децата, в ненатоварващото битие на руска
графиня позволявам си да парадирам с ясно-видски качества.
(Слава потвърждава изстраданата скептична истина: "Вършиш ли чудеса, не можеш да останеш
светец.")
В сетните мигове на отлитащия вече живот вниквам в слабостите си. Искрено се покайвам за тях.
(Подобна равносметка прави всеки на финала на земния си път, ако не е настъпил внезапно - б. а.)
И така: кои са недостатъците й в "онова съществувание"?
За носителка на божествена дарба, не е била достатъчно смирена. Не е дала любовта, от която
са се нуждаели трите й деца. Оставила ги е на гувернантките, за да се посвети изцяло на способността да прониква в Бъдещето.
След изтичане на онзи живот, в Отвъдното е измолила настоящото изкупително
съществувание като Слава Севрюкова с нелеките му изпитания. Поискала е от душа да се роди в
бедно семейство. Да не парадира с вродена дарба. Да не допуска никога повече славата да я обсеби.
Да бъде прибрана и скромна. Пожелала е животът й да бъде много тежък. Да се срещне с неимоверни
трудности, за да изчисти несъвършенствата от миналото и получи нов тласък за духовно развитие.
Но тъй като вярата й е била твърде голяма, съдбата й в съвремието е значително смекчена. Не е
чак толкова мъчителен животът й, както е пожелала.
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Отдадената на блясъка на славата руска графиня някога е лишила от любов рожбите си. Не е
била добра майка. По Закона за възмездието сега тя е без деца.
Съставките на пъзела като, че все повече се наместват.
Но нека продължим разказа на Слава.
В оня аристократичен живот в нея бил искрено влюбен младият й красив кочияш.
Спонтанен по природа, не лакейничел. Хлътнал в една обречена, невъзможна до безумие
любов, въпреки съсловните ограничения, измъчван бил от неутолим копнеж. Чувствата му били
толкова силни, че невинаги успявал да ги овладее.
Всеки път, когато красивата господарка слизала от каретата, спонтанно я отрупвал с пламенни
излияния. Обяснявал й се с дълбоко преклонение. Съзнавайки абсурдността на увлечението си, молел я да
му позволи да целуне поне връхчето на пантофките й.
Нима това било глупав подвиг?
Между дворянката и слугата съществувала непреодолима съсловна преграда. Горда, младата
графиня нерядко грубо се надсмивала над наивните му нескопосни признания. С безцеремонна ирония
демонстративно го отблъсквала. Прекалявал ли в словоизлиянията, решително го поставяла на мястото
му.
(Слава разкрива сенчести кътчета на душата си.)
А той бил обзет от пламъка на една голяма любов. И, потиснат от смазващото пренебрежение на
недостъпната аристократка, ''по руски давел мъката си"...
Въпреки дистанцията, не преставал в приповдигнато настроение да излива пред нея неосъществимата, все по-изгаряща изповед на душата си. Не лицемерен монолог, а откровение. Изразено
непохватно. Така, както той го разбирал.
Понякога обаче прекалявал. Дръзко изразявал храбрата си всеотдаиност, без да се съобразява с
величията наоколо.
Графинята, пламнала от негодувание, избухвала. За да го отрезви от безумното опасно увлечение,
публично размахвала камшик над невъздържания, влюбен до уши кочияш. Така го принуждавала да се
вразуми. Да не забравя чинопочитанието. И... мигновено го връщала на земята.
А той бил искрено до безумие обзет от мисълта за нея. Каквото и да правела, прощавал й. И продължавал още повече да я обича. И да пие. Ставало му все по-мъчно. И все по-трудно от това, че не можел
да се избави от абсурдната си страст. Ни да я прикрие.
"В този младеж- изповядва пророчицата - някога била въплътена душата на Степан Севрю-ков.
Спонтанен, буен, невъздържан, както сега, с неустоима слабост към алкохола..."
{Слава неведнъж подчертава: "Спецификата на характера твърде бавно се променя от живот в
живот")
За любовта обаче няма прегради. Ни на тоя свят, ни на оня. Знак е от Бога. Всесилният й пламък
властва над времена и пространства. Чистите съкровени блянове все някога се сбъдват. В настоящия, в
следващ, в по-късен живот...
Степан някога бил влюбен до полуда в младата красива дворянка. В съвременното прераждане
дълго лелеяната му мечта най-сетне е изпълнена. Съдбата ги събира като семейство Севрюкови.
И... започват проблеми.

***

Неудържимо привлечен от още невръстната Слава, без да изчака избраницата му да навърши
осемнадесет години, спонтанен както някога, украинският белогвардеец я пожелава за съпруга.
Властното привличане, устояло през вековете, е реализирано. Поредно доказателство за всепобеждаващата енергия на голямата искрена любов. Тя - не безумие, а интуитивна разумност. Не толкова дори
интимност, колкото пълна откритост.
И тъй двамата се събират в нелеко битие. Но червеят на ревността с времето започва да дълбае тъмни
тунели в душата на Степан. Антиподът на любовта не е омразата, а страхът. Боейки се да не загуби с двадесет
години по-младата съпруга, той все повече се превръща в угнетителен деспот за нея.
Непреодолимото някога пространство между тях се скъсява. До... една сълза.
Нека отново се върнем към сложните взаимоотношения между графинята и нейния слуга. След това
съществувание душата на Слава изживява в Отвъдното своя еволюция. Тогава силно жадува в следващ
живот да изчисти кармичното петно на надменно отношение към влюбения кочияш.
Нейното желание също е изпълнено. "Конструкторите на съдбите", са щедри, когато намеренията са
благородни.
Но възниква въпрос - какво става с щастието, реализират ли се упованията?... И друг, още по-болезнен - достоен ли е Степан за тази любов?
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Ролите са разменени - петербургската графиня си е позволявала да пренебрегва прислужника
заради нисшата му класа. Пожелала в стремежа си към съвършенство да преодолее този неголям
негатив, някогашната "несподелена любов на кочияша" сега се е превърнала в изрядна негова "съ-пругаслугиня". Вечер, известно от предната книга за нея, трябва да пере Степановата риза. Защото той е нейният
"аристократ на хигиената". Възпротиви ли се или неволно пропусне, съпругът й остро реагира. И полошо...
(Не е ли това възмездие за плющящия в далечното минало камшик над гърба на абсурдно влюбения
слуга? Заплащал с него цената на безумната си импулсивност, той вече "го размахва"... И комай няма
задръжки...)
Слава съзнава - за всеотдайността, за искрената любов, за униженията, които е понесъл в ония времена
от нея, на свой ред тя сега трябва да търпи.
Смирението чисти карма.
Лишен от божествения знак на взаимността, човек е като книга, изпразнена от думи.
"В живота има моменти, в които можем да избираме. Но настават и такива без алтернатива.
Тогава, колкото да се противим, каквото трябва да мине през нас, ще стане. Ако е потребно, през
иглени уши ще ни прекарат, но ще се сбъдне" - споделя пророчицата в края на дългия си страдалчески
път.
Съвместното съжителство със Степан е трудно.
В съдбата отсъстват случайности. С мъдростта отпадат самоупреците. "Кармата, според Слава, не
произлиза от вината, а от задълженията вътре в духа..."
Постигнала една висша философия, готова е да устои на изпитанията. Докрай.
"Неведнъж сме я молили да се разведе - спомня си приятелката й Пушка Златарева. - А тя тихо
въздишаше: "На вас може да е простено, на мене - не. "Дадено" ми е да съзра невидими за хората
движещи сили по житейските завои. Затова ще се мобилизирам. Ще издържа. За да се разкъса и
последната кармична връзка с тази душа. Да не се повтаря това никога, ама никога вече..."
И Слава устоява. Изключително грижовна е към с двадесет години по-възрастния си мъж през дългото семейно съжителство.
...Вече тежко болен, на легло, Степан бере душа.
Денонощни грижи. Съпругата прави всичко възможно да облекчи страданията му.
В миг на изстъпление той ожесточено я прогонва.
И... издъхва.
Краят на обречеността от предходно съществувание. Всеки със своя урок. Карма - изплатена до
сетната лепта.
"На финала на живота и - завършват спомените - тя бе получила осенение от Духовния учител: "Чадо мое, ти разчисти с търпение измъчващата те тегоба. Никога вече няма да срещнеш в
плът този дух. Това съществувание те пречисти и обогати."
Съдържателният, изпълнен с хрисимост и мъдрост живот преодолява всяка обремененост.

***

Убедена в прераждането, Слава с лекота странства по мистериозните пътеки на миналото.
Носи осъзнати, мотивиращи действията спомени от предходни земни проявления. Силно впечатляващи са епизодите от последния й аристократичен петербургски живот на ясновидка от висшите
съсловия.
Възторжено описва пред близките си интериора на масивната каменна дворянска сграда, която
е обитавала и особеностите на съседните улици.
Свръхобхватни сетива. Феноменалната й мисъл съхранява неувяхващи картини от
обстановката в любимия императорски град през ХVIII-ХIХ век.
След време - как става това, съдбата се оказва благосклонна към нея. Отдава й се щастлива възможност да посети Санкт Петербург.
Вече в напреднала възраст, нашата героиня се вълнува. Дълбоко се потапя в бликналите
спомени от предходния живот. Описва пред близките забележителностите на императорския дворец,
някога широко отворен за нея. Възкресява забравеното величие на стария Петербург. Назовава имена
на улици, площади, сгради. Обрисува ги в детайли. Разказва за разположението и вътрешното устройство на аристократичния си дом, за изящната своя карета.
Близките й са потресени. Издирват, донасят й стара книга от оная епоха. В нея с лекота открива
портрета, запечатал образа й от предишния живот. Вълнува се - от висината на столетията с достолепие се
взира богонадарената руска графиня...
(Авторът си позволява да спести името й.)
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Дали ще има шанс да види най-сетне с очите си оцелелите следи от някогашната аристократична
обстановка? Ще се срещне ли повторно с изисканата среда, в която е прекарала охолно безметежно
съществуване?
Съдбата крие непредсказуеми изненади. За разлика от Ванга, погребала мечти да посети Нотр Дам в
Париж, за да се срещне с "преродената си майка", животът на Слава поне в това отношение е поблагосклонен. Успява да гостува в града, където е водила бляскаво битие на благородничка.
Връзките й в столицата и международното признание от впечатляващи изяви на конгреси по
психотроника (включително и в Русия) дават безценни плодове.
Слава и Иво Лозенски пристигат в Санкт Петербург.
Овладяна от събудена бурна емоция, слабо подвижната старица се преобразява. До неузна-ваемост.
Подкрепяна от доцента, трескаво го повежда. Направлявана от възкресени спомени, ентусиазирано поема
из старинния аристократичен квартал.
Тя ли е това? - Енергична, странно подмладе-на. Доскоро почти скована, сега не върви, лети...
В роля на "водач", предупреждава придружителя си за потайностите и изненадите, скрити зад всеки
ъгъл на някогашната блестящата императорска столица. Удивлява се на огромните промени, извършени
в града на Петър Велики за последните два века.
Разтърсен, доцентът я следва.
В един миг Слава се спира пред масивен импозантен дом, респектиращ с внушителността си.
Съхранен в прелестно великолепие до наши дни.
Разположението и интериорът на сградата съвпадат с описанията, оставени от пророчицата пред
приятели години преди това за нейната дворянска обител.
Емоциите растат.
Верният "оръженосец" е трогнат до сълзи.
Развълнувана, жената-скенер поема с него към чудесно съхранените, обаятелни в многовековната си
пищност зали на Императорския дворец. Познава ги прекрасно.
Способността да извлича ярки спомени от предходните си животи е сред най-загадъчните и
специфични качества на сръхфеномена Слава Севрюкова.
През Х\/III-ХIХ век в Петербург се подвизава известна ясновидка от благороден произход, оставила
ярки следи в аристократичните, артистични и културни среди на епохата. Прославена с безпогрешни
предсказания за бъдещето, с лекота разкривала съдбата на потърсилите помощта й. Освен силните на
деня, посещавали я и литературни знаменитости. Сред тях били Пушкин, Гогол, Лермонтов...
Александър Сергеевич, както е известно, се отнасял с демонстративно пренебрежение към "съмнителните пробиви в бъдещето, разкриващи мъглявите му контури". Не си правел труд да потиска
саркастичния си присмех. На всеослушание давал да се разбере, че не вярва в небивалици.
Но ето, един ден, настойчиво насочван от свои приятели (удивени от точните проникновения на
жената с божествена дарба, при това с благородно потекло), воден единствено и само от любопитство,
решил най-сетне да я посети.
И тогава получил невероятно предсказание.
Що за прокоба? Тъмна сянка застрашително надвисвала, заплашвайки да опустоши живота на
гения.
На въпроса на поета за изненадите на бъдещето, графинята-носителка на божествен дар
спонтанно отвръща: "Пазете се от човек на бял кон! Разминете ли се с него, дълго още ще странствате
по широкия бял свят..."
Гениалният руски лирик е впечатлен. Пророчеството звучи приказно-поетично, но някак неопределено.
Въпреки това, Пушкин, поет и бохем, считащ се за трезвомислещ мъж на новото време, верен на
стила си, самонадеяно с иронична насмешка отхвърля "очертаващата се заплаха".
И все пак споделя пред близки и приятели за необикновената визита и странните слова на петербургската сибила. И за кой ли път не пропуска да подчертае недоверието си към "нелепите, нищо
неозначаващи съмнителни предзнаменования".
Недълго след паметната среща посоките на живота му обаче рязко се променят. Следвайки мистериозното предопределение, развихрят се и ускоряват бурно, до неуправляемост. Все и все повече се
изплъзват от контрол.
За да защити честта на съпругата си Наталия Гончарова, Пушкин обявява дуел на кавалериста
капитан Дантес.
(Единствен той от своя ескадрон язди бял кон -б. а.)
Впечатлителният лирик едва ли е затруднен да съзре ярко открояващите се зловещи контури на над98

висващото мрачно предзнаменование. Неприятностите прииждат. Нахлуват в живота му на глутница.
Но, веднъж вече изразил неверие към ираци-онални послания от подобен род, Пушкин все подръзко и като, че нарочно предизвиква съдбата. Изкушен да провери какво ще се случи, напук на здравия
разум, поривисто до безразсъдство върви срещу опасността. Като пеперуда, магнетично устремена към
огъня.
Дуелът се състои.
...И... му косва животът.

***

Мъчително скръбни са последните страдалче-ски дни на вече издъхващия Александър Сергее-вич.
Пропити с обезсилваща физическа, но укрепваща с духовно просветление, болка.
Фатално ранен, в изпепеляващо страдание поетът бързо отрезнява от заблудата. В разбунени-те
мътни времена има ли нещо по-беззащитно от крехкия кълн на таланта?
Пред най-близките искрено изповядва съжалението си за безразсъдната постъпка. Горко се самоупреква за наивното високомерие. Заклева ги, изпаднат ли в беда, да се съобразяват с предсказанията на
известната пророчица. И никога, ама никога, за нищо на света да не дръзват лекомислено да предизвикват
съдбата.
Освен вълнуваща класика, големият руски творец оставя с живота си велик урок на съвременниците.
И на Човечеството.
Мълвата за смазващия удар, покосил поетическия гений, бързо обхожда необятната матушка
Рус.
Стига до приятеля му Гогол.
Той на свой ред решава да се допита до нашумялата петербургска сибила.
В сравнение с Пушкин, авторът на "Вечери в чифлика край Диканка", "Мъртви души" и "Тарас
Булба" е дълбоко мистична, проницателна в духовен план натура.
Срещата се състои.
Пророчицата, безпогрешно разчела завоите на изминатия му път, силно го впечатлява.
Изумен, свел смирено глава, Гогол мълчи.
На сбогуване трогнатият писател й задава един единствен, изненадващ, изцяло в неговия стил,
въпрос. Под въздействие на трагедията, безмилостно покосила великия му приятел, интересува се
каква смърт го очаква.
И получава още по-странно проникновение: "Виждам те, жив ще се обърнеш в гроба..."
Предсказание или разтърсваща прокоба?
Чувствителният Гогол потръпва.
Но, както вече узнахме, за разлика от фатално пострадалия поет, той е много по на "ти" с
мистериите на духовността.
...Поема потресен от дома на пророчицата. Думите бледнеят - с разбито сърце от виденията.
Мрачният им отпечатък задълго гнети чувствителната му ранима душа.
Години след смъртта на гениалния писател-сатирик, неговите верни литературни поклонници
решават да преместят костите му от гробището на Даниловския манастир.
Неописуема е изненадата им, когато с ексху-мацията се разкрива скелета на Гогол. Обърнат е
странично, в необичайна за източното православие поза.
Съвременниците не са забравили - някога е бил положен по гръб в ковчега, така, както се изисква
по църковния канон.
Нещо се е случило. Какво?
Големият писател най-вероятно е бил погребан в състояние на клинична смърт (morse clinica).
Медицината по онова време невинаги успява да я разграничи от реалната смърт (mortus letalis).
Върнал се в съзнание два метра под земята, Гогол по всяка вероятност е починал от задушаване.
Едва тогава, вцепенени от ужас, свидетелите на необикновеното събитие, си спомнят страховитото
предсказание: "Виждам те, жив ще се обърнеш в гроба".
...Наскоро след зловещото разкритие по света плъзва нова, нямаща аналог мода - на пресния кръст
на мъртвия да се поставя механичен звънец, директно свързан с ковчега му. Да сигнализира при евентуално
"възкръсване"...
Легендите говорят - нашумялата петербургска сибила е посещавана и от много други руски интелектуалци. В съзнанието им оставя не винаги такива зашеметяващи следи, но тайнствените й пророчества
впечатляват. И задължително се сбъдват.
Коя е тази мистериозна жена?
Близка на Слава Севрюкова споделя; "След нейното завръщане от Петербург развълнувани
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тръпнехме. Разказите за невероятните й, граничещи с фантастиката премеждия, бяха повече от
изумителни. Живо се интересувахме под чие име нашата приятелка е била известна като пророчица от
висшето общество в светските салони на Санкт Петербург.
Иво Лозенски дори издири няколко портрета на популярни ясновидки, живели в руската столица през оная епоха.
Леля Слава мигновено посочи един от тях.
Смирено промълви:
- Това бях аз...
Зачетохме се.
Пред нас стоеше образът на достолепна руска графиня, задълго смаяла съвременниците с
необикновените си предзнаменования."
Дали не се касае за същата оная удивителна пророчица, изумила Пушкин и Гогол?...
...И ОЩЕ...
В началото на бурния, противоречив, славен, но и смазващо жесток двадесети век Слава
Севрюкова се ражда на 05.12.1902 година не другаде, в България - все по-смаляваща се, раздирана от
мъчителни тегоби, едва откроима на Глобуса бедна страница. След столицата на една от водещите
световни държави - в безличното малко провинциално градче Нова Загора. След обезпеченото
благородническо съществувание - в мизерстващо семейство.
Значима част от живота й преминава във време, когато не може свободно да се говори за
ясновид-ство, нито за Бог. Принудена е да преодолее свръх-човешки трудности, за да реализира
дарбата си.
На въпроса на близкото й обкръжение за сложните пътища на нелеката й съдба, отвръща:
"Тъй трябваше, милички, защото в предходното съществувание парадирах с божия дар. Затова, преди да се върна в плът, обет съм дала. За скромност. Не бива да се изявявам.
Е, все пак към края на земния път малко ще се разшуми около името ми..."
Нека отново за кратко се вгледаме в незабележимите на пръв поглед случайности, изграждащи
закономерността.
Да започнем оттук: в съвремието нашата про-рицателка е назована Слава. (Вече знаем - случайности няма.) Дали името и не подсказва, че, заминала си от белия свят, нейните проникновения
(както тя самата предрича) ще обиколят земното кълбо?
Може да се касае за невероятните и открития в устройството на атомното ядро. Голяма
част от тях все още не са потвърдени от науката. За тях Слава Севрюкова прогнозира, че след
петдесет години ще бъдат официално признати и приети.
Изумително същество.
Как би трябвало да гледаме на нашата Учителка сега, узнали тайните на "оная мистериозна
пророчица"?
Какви нови, непредсказуеми изненади готви Негово величество Животът?
И още: с нелекото си, но изпълнено с чест съвременно превъплъщение, дали тя вече не е завоювала "велика победа за свобода от съдба"?...
След серия пререждания в настоящото трудно съществуване Слава постига върховна
кулминация, реализирайки природна дарба.
(На разностранните й неподражаеми способности се спряхме в предната книга за свръхфеномена - б. а.)
Освен изброените качества, с лекота владее пси-хометрия (свръхсетивно умение за
възпроизвеждане на образи, особености и характер на хора, ползвали даден предмет или негова
съставка, докосвали се, или дори само мимолетно преминали край него). Слава успява да проникне не само в
"паметта на клетките", но и да разкрие "информацията, носители на която са предметите".
Как го осъществява? - Изглежда необичайно силната любов, при изчистен живот, може да пресъздаде на пръв поглед безвъзвратно скъсаната връзка между нас и "неодухотвореното обкръжение".
Между нас и отишлите си от нас...
Нека отново се върнем към показателен епизод от битието й.
"Бях й донесъл каменен отломък от древния Картаген - спомня си йогата Венцислав Евтимов.
- След няколкоминутна дълбока медитация, тя разказа подробно историята на царица Дидона.
Описа в детайли фигурата и облеклото и. После извика образа на средновековния астроном Кеплер.
Обрисува грозноватото му лице. Поясни
- гениалният Страдивариус не е ползвал човешка кръв в боите, с които е багрел чародейните си,
известни в цял свят цигулки.
100

Невероятни бяха способностите на тази жена. За тях трябва да се говори и пише. Да се знае. А
изключителната и добродетелност е велик пример за достоен живот."
За кой ли път се припомнят моралните и човешки качества на психотронната владетелка.
Необикновена дарба. Пред нея дори камъните са пропити с безсмъртния дух на Миналото.
Щастливците, докоснали се до Слава, още разказват легенди за едно богонадарено, удивително
деликатно човешко същество.
Разкривайки хрониките на миналото, тя прочиства летописите от наслоената в тях митология.
Върши го неуморно, с години. Разкодира историята и, мотивирайки се с психотропни доводи,
изхвърля дълбоко срасналите се клишета от нея. Взривява известното за популярни личности. И те се
оказват много по-специфични.
Търпеливо с факти, някои от които след време се потвърждават, изтъква: "Значима част от
миналото на Човечеството все още не е разпечатана. Нито разказана..."
Слава Севрюкова е сред малцината световни феномени, родени със свръхсетива.
С живота и делата си потвърждава - чудото на безграничните възможности е плод не
единствено на природна даденост, но и на морал, воля и много, много упорит труд.
НАСЛЕДСТВОТО НА ФЕНОМЕНА
"Ние сме работили, работили сме близо триде-сетилетие. Имаме материал за повече от
десет книги в обем по триста машинописни страници едната... Много материал - още веднъж
твърдя това. Събран по научен път, той е конкретен."
Тази изповед на Слава Севрюкова е публикувана от Спас Попов на 120 страница в книгата му
"Психотропно око" (Издадена 1992 г, Прес-еспе-ранто, София.)
На 149 страница, пак там, голямата прорица-телка за пореден път завещава:
"Всичко, което замислих в живота си, успях да го запиша и оставя на хората. Имаме над
десет папки готови трудове, но това са само научни изследвания. Един по един ще бъдат
публикувани и людете ще разберат за какво съм се трепала на този свят. Тук, в апартамента ми,
нямаме вече нищо. Всичко е написано и предадено в касите за съхранение, напълно готово за печат.
Не сме се старали нищо да доказваме с трудовете си, а просто дълги години упорито работихме, защото имам уникални способности и не трябваше да ги пропилея."
Логично, а и редно е за пореден път да се запитаме: личност с подобна почти митична власт
заслужено ли продължава да тъне в неизвестност? И най-вече: защо все още не са видели бял свят
тези така стриктно описвани и, както се твърди, "отдавна готови за печат" материали, плод на
упорита дългогодишна работа? Нали заради тях не бяха "пропилени божествени способности"?
Та това не е един, не са два, а цели "десет готови научни труда". Нима лесно и безотговорно
могат да се потулят или, пази Боже, безвъзвратно погубят?
Наскоро след смъртта на недооценената приживе психотроничка доцент Лозенски ми показа
купчина папки. С обща дебелина близо половин метър. На тях с машинописен шрифт системно бяха
отразявани прозренията на невероятната българка.
Обхващаха широк диапазон - от микро и макрокосмоса, през световете на живи и мъртви, до
странните разумни извънземни форми на живот.
Впечатляващи бяха тълкуванията в детайли на Библията, разработени в два тома. Пророчицата
разкриваше истината, символите и по-късните прибавки в нея. И още, и още...
Къде са днес тези уникални трудове? Съхранени ли са усърдно разработваните материали,
прилежно събрани ръкописи?
Ако да, докога търпеливо ще чакат повече от десетилетие и половина своя издател?
Нима не сме съзрели и дорасли за тях?...
В статията си "Зеницата на България", публикувана във в. "Подкрепа" (бр. от 20. 11. 1991 г),
доцент Иво Лозенски пише: "На С. Сеерюкова се "даде" точното значение на символите в Библията и в
близко бъдеще предстои издаване на книга по тези въпроси."
Другаде той бе споделил: "За научните и духовни прозрения на леля Слава тепърва ще се говори и
пише."
Все повече настава време да се изпълни дълго лелеяната мечта на свръхфеномена да видят бял свят
плодовете на живота й. На тях бе обрекла страдалческото си съществуване. Нали се бе отдала в служба на
хората и горещо желаеше да бъде в тяхна помощ. Приживе. И след смъртта. За "да не се пропилеят
божествени способности".
Енергичната дребничка наглед, белязана от Бога женица, бе понесла огромен товар. С упорит, почти
денонощен труд, успя да документира и предаде значима част от прозренията си.
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Дано някога някой добросъвестен изследовател на делото на този великан на духа ги направи достояние на обществеността.
Та нали те, както и Слава Севрюкова, принадлежат не другиму, а първо на България и, не на
последно място - на Човечеството.
ПОСЛЕСЛОВ
Небесен вестител. Енигматична личност. Слава е от малцината светлоносци в стенещия от чудовищна манипулативност, мрачно осивял, освире-пял атомен свят.
Над името й с десетилетия тежеше непроницаема информационна завеса. А тя бе от хората, които
никога никого и нищо не мразят. Ни веднъж в ъгълчетата на устните й не се прокрадна пренебрежение.
Отде у завършилата четвърти клас женица толкова сила, познания и аристократизъм на духа?
Живя незабележимо. И остана в сянка до края на стръмния си мъчителен път.
Феномен - неразбран, непознат. Трудно познаваем.
За да реализира свръхчовешка дарба, биха ли й стигнали няколко живота?
Едва ли реши все по-разрастващите се проблеми на науката и Човечеството. Даде немалко отговори
и още повече въпроси. И остави неугасващи следи. Капчици мъдрост с цвета на дъгата.
Не е ли време за преоткриване на необикновената й съдба с невероятни постижения? Някои от тях
фундаментални - в научното и общочовешко познание.
Едва ли трябва да се очаква бързо приемане или отхвърляне - прекомерно широк диапазон. Слава
общува с Вселената, разговаря с Необята. На "ти" е с Вечността.
"Единственото, което наистина притежаваме, е сегашното сега" -казва го не друг, а големият
индийски мъдрец С: Римпоче. Слава освен Настоящето притежаваше Миналото и Бъдещето. Много ли
бе това? Или достатъчно, за да не могат някои до днес да й го простят?
Повечето от откритията й задълго ще останат дискусионни. Дотогава, докато...
Тая книга не е елитарно изследване. Така, както не са елитарни делото и личността на с го дини
затулената в сянка уникална българка. Опит е за реабилитиране на една "позабравена легенда". Трайна и
стройна е орбитата й в МНОГОЛИКИЯ "човешки космос".
Не храня илюзии, че съм събрал всички проникновения на пророчицата през почти библейски дългия
й близо 89 годишен път. Част от тях ще остане из вече пожълтелите страници на журналистическия печат.
Друга, много по-голяма, забулена в мистика, навярно ще продължи да линее в мрака на неизвестността.
Не бъде ли издирена, ще изтлее със съвременниците.
Започнах книга за свръхфеномена с надежда да възкреся светлите мигове от нашите срещи. Времето
все повече разширяваше обхвата й, включвайки спомени на близки, почитатели, приятели. За да открия,
завършвайки вече втория скромен труд за нея, че днес, когато леля Слава я няма, неза-дадените въпроси са
повече, отколкото получените отговори.
Дали защото тя някога бе пътница, а сега е Път...
Трудно обясними, животът и делата на ултра-сензорния феномен са отвъд думите. Блестящо, като
никой досега, успя да докаже надеждността на свръхсензорното възприятие. Затова ли все още
задълго и кротичко ще трябва да си стои в сянка?
Съзнавам - улових откъслечни фрагменти от изблиците на респектиращ духовен взрив.
В съвременното все по-задушаващо битие на рекламно примамливи лъскави опаковки на Слава не й
стоят никакви етикети. Дали защото, бидейки в света, не бе от него?
Далече от публичния гъдел, приживе не се поддаваше на разкодиране. Нима по-лесно е сега?
Дарбата й бе във всекидневна употреба, но че бе за всекидневието. Сухи, мумифицирани са словата, да я
изразят.
Част от съжденията и откритията й преминаха край протритите от многословия уши и пренаситени сетива на нейните съвременници. Дали сме узрели или още е рано да бъдат правилно тълкувани и
разбрани? Мистериозни като конници от Апокалипсиса...
Невероятно човешко същество. Стратег на духа. Бяла врана сред лишения от бъдеще консуматор-ски
свят.
Цял живот - на дъното на върха. А заслужаваше висота.
Уви, по-лесно се прощава бездарието, отколкото таланта.
Докога ще оценяме хората, едва след като ги изгубим? Докога не ще ги забелязваме или пренебрегваме, докато са сред нас?
И още - ще се срещнем ли с мъдрата ни Учителка в други времена и пространства?
Но нима Слава отсъства? Както твърдеше: душите не изчезват. Никога. Никога. Дори след
смъртта.
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Финалът на книгата. Досещате се нали - такъв не съществува. Няма край.
Животът продължава. Тук. Отвъд. Във Вечността...
Поклон за усърдното съдействие на госпожа Пушка Златарева, дългогодишна приятелка на
Слава Севрюкова. Без искреното й съпричас-тие и богата документална подкрепа, тази книга не би
била това, което е.
Авторът изказва дълбока признателност и за споделените спомени на Красимира Шопова.
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