Прераждане и еволюция
Христо Нанев
На Силвия и Николай - два порива във Вечността.
ПРЕДИСЛОВИЕ
"Пътят към истината никога не е утъпкан."
Конфуций
След Шекспировата епоха на крале, аристократи и хуманност, изскочиха на бял свят
жадни за пари буржоа. Изгря ерата на Балзак - все още хуманна.
После настъпиха времена, когато може да се убива в името на извисени идеали или от
недоимък. Хуманно ли е това?
Двадесети век - кръвопролитни революции и световни войни. Границите на хуманността
съвсем се размиха.
Днес ни заливат още по-ужасяващи зверства. Нахълтала в дома, стиска ни за гушите
гладиаторска телевизия. Животът и синият екран се задъхват от трупове. Привикнали с тях,
интимничим с жестокост и смърт.
А после?
След съдби на крале, буржоазен разкош, нищета съвременни приключенци-трепачи.
Сменени ценности. Къде е моралът? Филмираните касапници вече втръсват. Както Рим
разпростря християнството от арените, с екранните изтребления никне нов интерес. Смърт, а
след нея?...
Когато животът бледнее в мрака на неизвестност та, човешкият дух, объркан, се лута:
какво е след края? Затънали в страх от насилия, гадаем: какво ни очаква. Смъртта? А после ...
Открехват се завесите на една друга, навярно по справедлива реалност. Ще се родят
изследвания, рома ни, филми за странния преход. Божествен хуманизъм в оскъдицата на
земния.
Новата епоха окриля.
Да възвърнем достойнство - на Земята.
И оттатък - на Небето...
ОТВЪД ЖИВОТА
"Смъртта ще изгуби своя страховит облик и ужасът от нея ще изчезне ".
Алис Бейли
Танатологията, съвременната наука за смъртта, е нежелано отбягвана. Като предмета на
изучаваните от нея процеси. Могъщество на непредсказуемото. Познанията на тази нова наука
одухотворяват инстинкта за живот.
Да надникнем в тях. "Леталният край е преминаване на съществуването в друга
вибрационна често та" - твърди знаменитата танатоложка Елизабет Кюблер-Рос.
Възможно ли е да се говори с безразличие за похитителката на живота? При мисълта за
нея кого не по биват тръпки. Ако сте от тях, драги читателю, не прескачайте тази глава.
Защо сме на Земята? Коя е целта на пребиваването? Думите не ни ли отдалечават от
същността на явлението смърт повече, отколкото мълчанието за нея? Какво е тя - вечен сън?
Странна форма на присъствие? Завършек на живота? Негово продължение?
Вековечни въпроси. Пред кои поколения не са заставали. А отговорите - различни.
Повечето хора болезнено ги подминават. Особено скараните с духовността. Живеят така, сякаш
с края им свършва светът. Забравят - тя е навсякъде край нас. Прогонват я, както шофьорът в
планински теснини не допуска мисълта да му се из плъзне волана. Може и да са прави.
Тъмна загадка. Невъзможността да вдигнем завесата на мрачното й царство тревожи. Как
да променим неандерталското си отношение към неизбежното? Не вярващи, че може отново да
се завърнем на Земята, суеверно отбягваме да говорим за края, да не го предизвикаме.
Позволили сме си да живеем толкова малко.
Ами ако се окаже, че смъртта не е никак страшна, защото не е антиживот? Не
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затваря кръга на съществуването, не е последно убежище? Няма ли да коригираме
становището си? От живота, едно творение на Бога, бързо или бавно, не вървим ли към
завършека му, друго негово творение?
Представата за финал - противен символ - скелет с коса в ръце. Отвратителна прегърбена
старица. Има и сравнение "грозна като смъртта". Съвременната цивилизация е изградена на
втълпявания с векове страх. Тръпнем при всеки бял косъм, бръчка, ненадейно из никнал кариес.
Бързаме да ги отстраним, да забравим. И започва безкрайна галимация - доктори, зъболекари,
операции, лекарства, еликсири. Процъфтява козметичната индустрия кремове, маски, гримове,
масажи, бои за коса, перуки, какво ли не.
В това няма нищо лошо - жилав инстинкт за живот - тялото трябва да се поддържа. Но,
отдадени на "запетаечно" мислене, не се ли залъгваме, че така уж се изплъзваме от нея? В
трудно изкоренимия страх с болка осъзнаваме - не можем да я възпрем. По-лесно е да заблудим
другите, отколкото себе си.
Темата е противна, защото сами сме я превърнали в такава. Или страхливо я
премълчаваме, или представите ни крещят от суеверия. Тя не е натрапница, нито бедствие, а
реалност. Нека я приемем с разбиране. Не можем да решим проблема, ако се боим от него.
Нали един ден все пак ще бъдем нейни гости. Подготвени за срещата, няма да треперим пред
неизвестността и въображаемата безкрайна самота.
Ужасяващ е не толкова нейният акт, а неведението при раздяла с физическото тяло.
Срастнати с не го, го обикваме. То - най-достъпната от многобройните ни съставки.
Наблюдавайки безпомощната обречена плът, страдаме с мисълта: нима с нас ще настъпи
същото? Тъй се ражда и зрее страхът.
Игнорираме ли тялото, със съзнанието, че с фина ла е излишно и трябва да се освободим
от него, ще овладеем наслояваното с векове безпокойство. Откъснати от плътта, пред нас ще се
разкрият нови, може би, вълшебни светове.
Нелека задача - мъчителна е раздялата с видимото олицетворение на духа. Но
господстващият страх е към своя край. С Новата епоха предстои да отмре представата за
границите на съществуването. Оттеглянето от един свят е въвеждане в друг.
Дано настоящата книга подпомогне читателите да разширят съзнанието си и безболезнено
направят прехода. Преодолели предразсъдъците, да разкрият божествената страна на живота и
на земния свършек на дните.
В наше време видяха бял свят великолепните изследвания на Реймънд Мууди, Браян Уейс,
Жан Приор, Елизабет К. Рос и много други, които все повече затварят кръга около прехода.
Изкушен, в търсене отговор на тези въпроси, се заех с някои техники за възстановяване на
спомени от предходни животи, да подпомогна изграждането на реална и одухотворена
представа на това тайнствено явление. Моята интерпретация се опира на регресии. Познанията
от потапянето в Отвъдното могат да извисят вродената доброта на човешкото сърце.
Подобно изследване може да срещне съпротива. Най-яростна не от войнстващото
невежество, а от титуловани капацитети. Какво пък, неразбралите истината, ще се уверят в нея
след земния отрязък на дните си...
***
Според древното учение Нин Джу Цу, смъртта идва винаги от лявата страна. Надвисне ли
над тебе, ще я усетиш с трепета на сърцето. Замре ли то, тялото бавно изстива.
За да преодолеят страха от последното изпитание, тибетците многократно се упражняват в
умиране по време на сън и практикуване на медитация. Стремят се към състоянието "бардо" междинен стадий между живота, леталния край и новото възраждане. "Гледай на света като на
пустош, освободи съзнанието си от "АЗ-а" и ще победиш смъртта" - съветват
древноиндийските мъдреци.
За нас, европейците, тая тема все още е кошмарно табу. Измамно бягство. Боли животът,
не Отвъдността. След като е безспорен факт, защо безпристрастно да не я изследваме? Великата
косачка може да се окаже всичко друго, но едва ли окончателен финал. Финалът зависи от нас...
Медицината е категорична - с леталния изход необратимо угасват жизнените функции.
Изправят се трите линии на кардиограмата. Отказът на някоя важна система органи да
функционира, повлича със себе си в небитието останалите. Така е на органично равнище.
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Но какво става с неунищожимите, изграждащи ни витални полета, след края на тялото?
Няма религия, в чиято основа да не лежи представата за безсмъртието на духа. Науката не може
категорично да докаже, че с настъпването на края животът невъзвратимо угасва. Ние сме
енергия, не подлежим на създаване и унищожение, а на трансформация. Живот и смърт
преливат. Двете съставки изграждат съществуването.
Дали това трябва толкова да безпокои? Не е ли време да отмрат остарелите представи за
шеметно пропадане и катастрофален финал? Битието има ден и нощ. Мракът на страха извайва
призрачни форми. Нощта сияе с романтично величие на звездни плеяди, озаряващи безкрая. Не
бихме се бояли, ако знаехме, че Отвъдното е също живот и подготовка за следващо
съществувание. Смяна, не безцелна, а съдържателна така, както нощта ражда деня. Кръгът се
затваря. С края на живота не настъпва смърт, тя е друга негова форма.
В едно от вълнуващите си изследвания за Духовната реалност, Реймънд Мууди цитира
думите на лекар към свой колега, върнал го от morse clinica (клинична смърт - бел. авт).
Идвайки в съзнание, той свирепо изкрещял: "Карл, никога повече не ми прави това!" По-късно
се извинил на реанимиращия: "Напълно бях обезумял, защото ти ме върна към смъртта, не
към живота..."
С финала на земния път, душата се освобождава от плътта - инструментът на нейните
прояви. Естествен преход от физическо, през астрално и ментално, към духовно пребиваване.
Дали то не е завръщане в истинските устои на АЗ-а? Вход към друг живот? След поредното
пътешествие не се ли приютяваме в родния дом?
С човешкия театър дотук. Отвъд е ангелският. Написан с нашия почерк.
Живот, къде ти е жилото? Къде се люшкаш, затънал в разкош и слава, или немощно
одрипавял? Пътят в Отвъдното не е финал, а продължение в друга разновидност. Да се боим ли
от смяната на формите? Начало и край - два полюса в метаморфозите на пребиваването.
Уподобяват циклите на земния ритъм: лято-зима, пролет-есен, ден-нощ. Навярно - и на
световния.
Тревожно е видението - животът отлита от теб, а ти - на неговия праг... Наблюдател,
безпомощен да участва в ритъма на припламващите вихри. Угаснала лампа край лудешкия танц
на осветения в метеорни цветя бал.
Не, това видение няма да се състои. Да оставим нездравите страхове и се подготвим за
прехода. Да извисим качеството на съществуванието. Смъртта не е сляпа сила, а одухотворена
реалност. С брегове между два живота.
Научни експерименти доказват - денонощия след нея около тялото се задържа сиянието на
аурата. После съхраненото поле самостоятелно плавно поема. Къде? В Космоса? В ноосферата?
В друго измерение?
Душата, една от съставките на полевите слоеве, безспорно съществува и, съхранена,
странства, както открай време са знаели древните. Но къде? Кой е входът за другия живот?
Великата косачка не допуска близък флирт.
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
"... Какво става с дървото, след като изсъхне и листата му опадат? Спокойно крачи в
небесата сини..."
Из "Записки от Зеления склон"
Какво се извършва, когато животът заключи очите ни?
Според църковните писания, св. Макарий Александрийски молел ангела, съпровождащ го
в пустинята, да му обясни значението на църковния помен на третия ден след края на
покойника. И получил премъдър отговор:
"Когато тоя ден църквата извършва помен, душата на починалия получава от своя Ангел
хранител облекчение в скръбта от раздялата й с тя лото. Душата, привързана към него, се
рее около дома, където то е положено. Кръжи като тъжна птица, изгубила гнездо.
На третия ден Този, Който Сам възкръсна от мъртвите, повелява да се издигне на
небето и поклони на Вседържателя Бог."
Какво става по-нататък, според св. Макарий Александрийски? - "До деветия ден на
душата и се показват райските прелести. После се покланя втори път Богу.
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Следващият важен помен е четиридесетият ден. След второто поклонение, душата се
запознава с местата за мъчение. На четиридесетия ден отново се покланя Богу. После й се
отмерва съответстващата на земния живот присъда."
Християнството приема, че отлитащата душа преминава през т.н. митарства в небесния си
път. На всяко от тях демони вземат откуп - добро дело за сторен грях.
Според православното християнство, откъсната от тялото, духовната същност полита
на изток в небесните селения. Злите духове й разкриват какво е съгрешила със слово, лъжа,
клевета, леност, кражба, сребролюбие, завист, убийство, блудство. После следват присъдите.
Така е според каноните на религията. Тези пред сказания са пропити с мълниите на страха.
Какви процеси протичат в действителност?
Ефирните и някои от астралните енергийни поле та се отделят и кръжат около
бездиханното тяло. Постепенно се филтрират и разтварят едно в друго в посока към все поделикатните: ефирно - в астрално, астрално - в ментално, ментално - в каузално, каузално - в
духов но, духовно - в божествено. Такава е и посоката на информация, съхранена в тях.
Съзнанието остава в по левите съставки. После те поемат...
Накъде?
Фазите на енергийно-полева трансформация отговарят на църковните ритуали за помен три, девет, двайсет, четиридесет дни, три, шест, девет месеца, година...
Според руските учени А. Охатарин и Н. Сочеванов, полуразпадът на квантовата обвивка
на биологическото тяло, лишено от захранващ енергетичен заряд, е от пет до девет денонощия.
Затова на деветия ден след смъртта се прекадява гроба, раздават дарове, оплаква
покойника. Добронамерените енергийни послания успокояват него вата душа. И без познания за
квантова физика, древните са имали невероятно верни проникновения.
До четиридесетия ден енергийното поле, съставя що душата, все още тревожно блуждае.
Тези ритуали са й необходими - утешават я и стабилизират. Нея - фината съвкупност от ефирни
молекули.
На четиридесетия ден се прави курбан и отново прекадява гроба. Раздават се дарове,
присъстващите споменават с добро покойника. Прелива се гроба с вино.
Подобни енергийно подхранващи душите (а и нас самите) церемонии - молебени,
литургии, помени - се извършват на три, шест, девет, дванадесет месеца, три, шест, девет,
дванадесет години.
Така е, когато върху клепачите е слязла вечерта.
Замисляли ли сте се кое налага един друг, не по малко странен ритуал, наследен от
дълбока древност измиване тялото на мъртвеца?
След сеанс, за да изчисти от себе си остатъчната вредна енергия, неслучайно биолечителят
мие ръце. Водната струя я поема, освобождава от нея. За душата също не е желателно да я
отнесе в астрала. Тези опасности са били известни от най-стари времена. Измиването на трупа е
подготовка за далечния, с неизвестности път, изтриване на енергийния печат от конвулсиите на
издиханието. Тялото приема земна принадлежност, душата се подготвя за изчистено астрално
пребиваване.
Какво целят другите загадъчни ритуали, извършвани от древността?
За да се дистанцира плътта от енергията на мъчителната агония, ръцете се скръстват
отпред. В тях се поставя запалена свещ. До нея - икона. Краката се привързват един към друг.
Защо ръце и глезени се притискат? Каква е роля та на иконата, на цветята? Нима и тук се
крият сакрални послания?
Докосващите се крайници енергийно изолират гаснещата аура на тялото. Изключва се
контактът с разпадащото се ефирно поле на починалия и неговото негативно въздействие върху
близките. Пламъкът на свещта прочиства аурата. Това е необходимо, защото двадесет и четири
часа след края продължават някои жизнени процеси в организма - растеж на нокти, коса,
брада... Още не е разградено ефирното поле, носител на мъчителната агония на страданието.
Иконата синхронизира вибрациите на душата с тези на Отвъдното и я подготвя за астрала.
Кръгът на живота все повече се затваря.
Друг, не по-малко интересен ритуал, е водосветът. Свещеникът пръска с китка светена
вода (силен енергиен филтър) дома на покойника, с обред и словесна формула енергийно
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прочиства помещенията. Заключва границата между световете и дава път на живота.
Ритуал след ритуал в строга канонична последователност. Изолирана, разграждащата се
полева цялост не въздейства върху живите, нито се влияе толкова от жизнените им енергии.
Филтрирана, обкръжена в цветя (също носители на позитивно лъчение), е подготвена за
отпътуване в извисения астрален свят.
Древните жреци са знаели какво правят.
***
Затвори ли се кръгът на живота душата, подобно пеперуда, се "изхлузва" от телесния
пашкул. Полита, разчупила килийната скованост на земната гравитация.
Метаморфози на еволюцията.
С плътта подлежат на разграждане някои полеви структури - така наречените "безплътни
тела." Тези промени учудващо точно са фиксирани в различните религии с ритуали за помен.
Изумителни познания на древните.
На третия ден след края, информационното ядро, съставящо АЗ-а, се отделя от
ефирното поле, което се разпада като зимно утринно дихание. На деветия - ядрото на АЗ-а
напуска астралното. На четиридесетия - същият процес се повтаря с менталното "тяло", на
114-тия - с кармичното, на 146-тия - с интуитивното. Освен физическото и етерно (ефирно)
"тяло", останалите не се разлагат. Еволюцията им е сложна.
Отпътуването в Отвъдното удивително напомня полет на космическа совалка - отделят се
степени от нея. За да се понесе във все по-извисени орбити към крайната цел. Въпрос е дали тя е
крайна...
Ако продължим сравнението, изцяло изгарят двете степени - физическо и етерно (ефирно)
"тяло". Останалите се трансформират, "презареждат", подготвят за участие в нови странствания.
На неунищожимия дух.
***
Преди да се разтворим във Вечността, ние сновем от утробата на майката до утробата на
гроба.
Гробен парк - стълпотворение от паметници. Изправени, горди, килнати, рухнали.
Мемориали на какво? На телата, не на душите. Те са другаде. Да, на телата. Какво е
физическото тяло? - Временен подслон на душата.
Паметниците, величествени и целомъдрени, ознаменуват техния покой. Паметници на
паметниците...
Душата стои отстрани в своето тихо или бурно пристанище, в някакво тайнствено
трансцендентално пространство и скришом оттам наблюдава. Далеч от тялото - паметникът на
нейните дела. Разтворена във Вечността...
Светът на Отвъдното е трудно познаваем.
ПРЕРАЖДАНЕ ПРЕДИСТОРИЯ И СЪЩНОСТ
"Замъкът, в който всички стаи са добре познати, не е достоен за обитаване. "
Джузепе Лампедуза
От древни времена, заслушани в шепота на звездите, хората са се стремели да надникнат
отвъд живота. Пътищата към небитието някога са били привилегия на предисторически
магьосници и шамани. Те установявали контакти с Духовни същности, помагащи им със съвети.
Съзнателно изпадали в транс, близък до леталния край, при което душата напуска тялото, за да
проникнат при духовете на Отвъдното. И решат с тяхна помощ човешките проблеми.
Синонимът на "прераждане" е реинкарнация - от латинското "reincarnation" превъплъщение. За древните индийци инкарнация означава въплъщаване душа та на детето при
свързване на мъжа с жената. Полът се определя от преобладаващите деятелни (насочени на вън)
и пасивни (насочени навътре) енергии у бащата и майката, в мига на зачеване. Реинкарнацията
е приемственост на духовния A3 от един живот в друг.
Според Свещените писания, човек е сплав от тленно тяло и неунищожим дух. Вярванията
в прераждането се основават на схващането за безсмъртието му - разумно енергийно поле,
което не може да изчезне.
Доктрина за живот в Отвъдното е съществувала открай време. Учението за реинкарнация
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се разпростира от древна Индия в Персия, Египет, Асиро-Вавилония, Гърция. За него пишат
Питагор, Платон, Овидий, Йосиф Флавий. Поддържано е от евреите в предхристиянската епоха,
за което говорят книгите "Талмуда" и "Кабала". Присъства в християнската религия от
възникването й свидетелство са съчиненията на Ориген и Тертулиян. Разпространено е на Запад
в легендите на галите, тайните на друидите, северните саги.
За прераждане на душите се загатва в Новия Завет на Библията: Евангелията на Матей гл.
XVI: 13-16; гл. XVII: 10-13; Марко гл. VI: 14-16, гл. VIII: 27-28; Лука гл. IX: 7-8. Йоан гл. IX: 13.
Не само източните религии, нашите предци траките, също са вярвали в превъплъщаването
на душите в нови тела и по-справедливия отвъден свят. Оплаквали са новородените за
очакващите ги трудности, радвали са се и благославяли умиращите затова, че са се избавили от
страданията.
Странни обичаи.
Застъпена в будизма, идеята за периодична поява на Земята е възприета от някои
съвременни учени на Запад, провеждащи отговорни изследвания. Нищо ново под слънцето.
Новото, изстрадано с цената на жертви, неведнъж се е оказвало отдавна забравено (или
забранено) старо.
Мъчителен, противоречив е пътят на теорията за реинкарнация (прераждане). И сега се
отхвърля от не малко учени. Въпреки Регресиите, проучванията в глоба лен мащаб и
приемането й от все повече хора по света.
Но нека хвърлим поглед на един древноегипетски папирус от XIV в. пр. н. ера: "Човек се
връща към живот много пъти, като не помни предишните си съществувания, освен понякога
насън или като мисъл, свързана със събития от предходното. Не може да определи тяхната
дата или място на това събитие усеща само, че около него витае нещо познато. Накрая всеки
негов живот ще му бъде разкрит." Коментарът е излишен.
* * *
Гьоте, Томас Едисон, Бърнард Шоу, Хенри Форд, Артър Конан Дойл и още колко светли
умове на човечеството са вярвали в прераждането. Това им давало сили и увереност за
всеотдаен живот и труд.
Какво е положението днес? Проучвания показват - 70% от американците и над 30% от
французите застъпват тази идея. Всеки пети европеец я поддържа. Обект е на литература, преса,
кинематография. Реинкарнацията не е мистерия - извисява смисъла на съществуването с
реалния шанс за завръщане на една духовна единица (или част от нея) отново на Земята за
поправка на допуснатите грешки.
Древните били убедени във възможността за проникване отвъд предела на видимото.
Някои от тях действително са го постигали. Както твърдят легенди, техните знания са спомен от
цивилизации, изпреварили ни милиони години.
За нас все още е далечно ползването на разума, кодиран в нашите витални полета, а
тръпнем, нетърпеливи да осъществим контакт с разумни извънземни форми на живот. Навярно
и те имат свое биополе? Какво е то? Без компетентност за полевите структури, безопасен ли ще
е този контакт? Немалко хора изчезват безследно. Някои от тях не са ли жертва на
експерименти? Все още е слабо позната хигиената на органичните полета и енергийната етика.
Почти не знаем как да усвояваме енергия от светлината, водата, пространството около нас, как с
жестове да я приемаме, отдаваме, какви пози да заемаме при общуване с околните, как да се
предпазваме при енергийни атаки. Владеят невежество, мистика, спекулации. Човечеството е в
детския стадий на своето развитие.
Съпротивата срещу идеята за прераждане открай време е безкомпромисно остра. Сривът
на вярата в Отвъдното е задължителен за тоталитарните времена, нацизма, комунизма. Целели
са да смажат всяка компенсираща страданията и утешаваща болките система, да наложат
единствено техните фикс идеи за щастливо бъдеще.
Църквата някога също така яростно я анатемоса, създаде инквизицията, опита да я заличи.
И се превърна в послушен партньор на управляващите във владеене и манипулиране на
народите.
Прераждането е своего рода възкресение, реализация на прадревния копнеж на ранимата
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човешка душа към обновление. Реинкарнацията - път към безсмъртие. Преход в трудно
преодолимото. Не устройва ни църква, ни властници. Въпреки предразсъдъците и ширещото се
невежество, многократно сме оставяли своя подпис в присъствената книга на Земята...
За разлика от духовното прераждане, биохимическото е неоспорим факт. Изграждащите
ни атоми и молекули са в непрестанно движение и миграция известно време в нас, после, с
обмяната на веществата - извън нас. Могат да се появят в тревичката, птицата, пръстта, водата.
В откриването на новото винаги присъства елемент на вяра. Науката неудържимо
напредва. Само преди повече от два века не й е било известно как функционира човешкото
тяло. Време е да се опознае душата, енергията на свръхсетивността, механизмите на
прераждане. Да се разкрие един извисен тайнствен свят и разбере как и защо е необходимо
душата да се все лява в плът тежка, тромава, трудноподвижна, в сравнение с нея. От "пръст
сътворена", ограничена във времето, на плътта й действа гравитацията. Душата е енергоинформационно поле - неподвластна на време то и земното притегляне. Но изпитва неутолима
потребност периодично да се явява на Земята и, приела необходимите уроци, да се завърне
обогатена.
Прераждането не е маскарад, нито клоунада. Приемственост на АЗ-а, от един живот в
друг, е шанс за поправка и довършване започнатото. Нелека задача. Изстрадва се с всяко
следващо пребиваване. Вярата в него допада на все повече хора по света, превръща се в
овладяна страст на Новата епоха.
Дълбоко у нас тлеят резюмета на изминали животи - неугасими въглени под пластове
пепел. Доскоро езотеричните знания обслужваха малцина посветени. Време е да ги разбулим и
разберем защо с всяка следваща поява се самозаточваме на тая Земя, край неописуемо
красивите планини, равнини, реки.
Ако животът е река, според теорията за прераждане, бихме могли да се "удавим"
многократно в нея. И да изплуваме. Невредими.
Има ли
ДОКАЗАТЕЛСТВА
за реинкарнацията?
"Вярвам, че всичко е програмирано отдавна - преди милиарди светлинни години. "
Ури Гелер
Натрупват се все повече данни - многократно сме се завръщали и отпътували от гарите на
космическата станция Земя.
Според физическите закони, енергията не се губи, а трансформира от един вид в друг.
Как е възможно безследно да изчезне енергийното поле, наречено душа, след земния отрязък на
дните? Има ли същество, достигнало по-висок стадий в еволюцията на планетата от човека?
След края на физическото тяло как това поле се преселва в духовния мир?
Отговорът на тези въпроси се определя от доказателствата за прераждането. Кои са те?
— Още на 3-4 години децата притежават характер, воля, интереси, предпочитания.
Това става лесно обяснимо, ако се приеме, че са следствие от минали съществувания.
— Парадоксът с талантите по рождение. Защо някои деца като Лист и Моцарт на 3-4
години свирят виртуозно? Други рисуват от малки превъзходно, несравними математици са или
с какви ли не смайващи вродени способности? Дарбата не идва от нищото. В сила е
правилото: усвоеното с труд и усърдие в предишен живот, се реализира без усилия в
настоящия.
— Възможността под хипноза да се проговори на непознати езици. Закодирани в
съхраненото след смъртта поле, тези способности също се дължат на предходен живот. Няма
друго разумно обяснение.
— Децата си играят с кукли и им дават имена, на които държат. Не уподобяват ли
реални лица от предишни въплъщения?
— Спомените на някои деца какви са били в предходен живот, къде са живели, как са се
наричали. До седемгодишна възраст се запазва връзката с Духовния мир."Аз, като бях голям..."
Много от тези факти са проверени и потвърдени.
— Регресиите по безспорен начин доказват връз ката на настоящето с изживявания от
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предходни съществувания.
— Състоянието "дежа вю" (вече преживяно). По някога внезапно ни връхлита странно
усещане - това, което се случва с нас, ни е смътно познато. Попадаме в нова обстановка, а като
че ли някога вече сме били там. Инцидентна среща с непознат, а сякаш ни е стар познайник.
Кой не се е натъквал на подобни изживявания? Как да се обяснят, ако не с асоциации от
предходен живот, или с разпечатване програмата на настоящия?
— Внезапните приятелства. При случайна среща между двама души припламва
неудържима симпатия. Необяснима само с близките темпераменти или стойностна система.
Резултат на какво е изненадващо лумналият пламък на любовта или взаимното доверие от пръв
поглед, ако не на минали връзки? Същото се отнася и за немотивираната с нищо неприязън към
непознат, когото виждаме за първи път.
— Запитвали ли сте се защо бебетата и малчуганите обичат да бъдат люляни, високо
повдигани, подхвърляни? Не е ли това следствие от времето, когато волно са се реели в
пространството като освободени от тялото души? Ето го поредното доказателство.
И още, и още...
С годините на експерименти и регресивни из следвания, фактите, подкрепящи
превъплъщението, ще стават все повече. Без да е запознат с тях, прочутият автомобилен магнат
Хенри Форд, осланяйки се на своята интуиция, споделя: "Приех идеята за реинкарнация още 26
годишен. Според мен, геният е придобит опит."
Необходими ли са нови съкрушителни доказателства? Особено за читателите с развита
интуиция. Дали тя също не идва оттам...
ЦЕЛИ
"За да не бъдем бездушни, да не забравяме, че сме смъртни"
Св. Антоний Велики
Прераждането е неоценим шанс да се събудим с нова надежда за нов живот, с повече сили
и вяра. Да съзрем отново слънцето, да подхраним душата си, да довършим наченатото след 50,
100, 200 години...
Една от целите на поредното завръщане на Земята, както ще се уверим от Регресиите, е да
решим Кармичните си уроци и подпомогнем другите в това. Със съзнанието - ще пожънем
единствено тези беди, които сме посели. Почнем ли да действаме, без оглед личния успех,
завършва сеитбата на кармични семена.
С прераждането някои опитности се усвояват на физическо и духовно ниво. Такива са
познанията, провокирани от страстите. Това налага пребиваване в тяло. Душата периодично се
подлага на горилото на страстта, да пречисти отлаганата като шлака в нея негативна енергия.
Както мускулите се натоварват, да не закърнеят, така и тя се поддържа във форма. Често пъти
дори с цената на трагедии, разкриващи тъмните страни на живота. На Земята душата общува и с
други Духовни същности. С тях обменя ценна информация, придобита в нелеки условия и
ориентира за своето развитие. Вършейки с любов добри дела, ние също я подхранваме.
Една от целите на прераждането е да се усъвършенства душата и подобрят персоналните
отношения. Тя се реализира в живота - велика драматизация на кармични модели. Постигаме я
най-добре, ако по-малко съдим, повече разбираме и обичаме. С уважение към настоящето и
отговорност за себе си и другите, ще се превърнем в по-извисени същества. Злото изгаря в
огъня на любовта. Гмуркайки се в живота, отнасяме безценни опитности, решаваме мина ли и
настоящи проблеми.
Друга важна цел - да разширим познанието за света и себе си. Еволюция чрез изпробване
и доказване в различни условия и ситуации.
Колко проявления са необходими за реализиране на тези и други цели? - Според древните
индуси минимум .
Натрупването на повече изпитания невинаги означава: колкото по-древен си, толкова подобро бъдеще те очаква. Всичко зависи от реакциите на фините мембрани на душата. И така реално колко са? - Стотици, хиляди? - Ще разберем това по-нататък.
Нека първо се спрем на някои
МЕХАНИЗМИ
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на реинкарнация.
"Мъдрият не скърби.
Нито за живите,
нито за мъртвите.
И не е било време,
да не съм съществувал,
нито някой от нас
да престане да съществува. "
Кришна
Прераждането е подчинено на строги езотерични правила, осветяващи живота отвътре.
Първото от тях: знанията и успехите са временни, извън трънливия път на собствените
търсения и открития. Шансът за лек живот е като лотарията - времева отсрочка, глътка въздух
по пътя. Достижение, минало през страданията и прието с любов, е преносимо в следващ живот.
Дошло наготово, губи се още в настоящия. В изпитанията живеем с упование в Бога. Хлъзгавата
пътека на случайния успех е илюзия за собствено величие.
Духът се завръща в небитието - необходим етап от Всемирния кръговрат. В своите полети
надмогва "калта" на тялото. За да го възвиси и освети отвътре. Да усвои урока: в миналото е
настоящето, в настоящето бъдещето.
Второ правило: всеки получава онова, което е дал.
Какви са механизмите на тия странствания? Кога прераждането е строго предопределено,
кога ръководено от свободната воля?
Всичко зависи от неговата цел. "Ако човек слезе на Земята да учи, разумните същества
определят в кое семейство да се роди. Тогава той няма свободен избор" - пише учителят Петър
Дънов. Явяваме ли се да усвояваме знания и изкупваме карма, животът ни е предопределен. В
такъв случай възможността за избор е ограничена.
"Ако човек идва на Земята съзнателно, да по мага на хората, той има свобода да се роди
където иска" - продължава П. Дънов. Втората възможност за прераждане е да се явим по
собствено желание в помощ на другите. Тогава изборът на съдба, родители, страна, е свободен.
Това не означава, че подобно съществувание ще е леко. Извисената душа от Отвъдното често
пъти се насочва към трудна реинкарнация, за да се докаже и кали в нея. "Колкото по-напреднал
е човек в развитието си, толкова по-голяма свобода има при слизане на Земята" - заключава
учителят. Великите посветени достигат велики проникновения.
Пословицата гласи "родители не се избират". Реинкарнацията доказва - не само се
избират, но повечето от нас го правят преди своята поява на белия свят. Уникален процес.
Отвъдното се подчинява на строги закономерности. Те не са свръхестествени. Подборът на
родословие в известен смисъл е метафоричен. Определят го условията, които създава за
развитие на душата и усвояване необходимите уроци. Съвместно с близките се работи за
изкупване на обща карма. Накрая се подбира дата на раждане, за да се приемат необходимите
енергии от планетите за тази цел. "...Когато търсим тяло, в момент на прераждане, ние
неслучайно се насочваме към подходящо географско място, раса, култура" - пише Пако Рабан.
Как се определят родителите, полът, цветът на кожата, семейството, епохата, държавата,
континента?
Механизмът е сложен. Индивидуалната карма е свързана с фамилната, родовата,
груповата, расо вата, националната, глобалната и космическата. Според проучванията на
някои американски изследователи - М. Нютън, Б. Уейс, Б. Голдбърг и др. - болшинството
разгледани от тях прераждания са предимно в Америка. В проведените от мен регресии
реинкарнациите преобладават в Европа. Това издава пред почитания на крупни човешки
ресурси към определени континенти. Индивидуалната, групова и народностна карма
кореспондира с континенталната.
Според кармичното учение, бедствията, изпитанията на народите, също не са случайни.
Обуславят се от мислите и поведението на населението, част от което са политиците. Нека не ги
корим с твърдението: добър ни е народът, а бедите, видите ли, са от некадърни политици. Няма
свестен народ с бездарни управници и обратно. Те са наши творения, част от народностната
карма. Нека не се самоосъждаме и озлобяваме, да не предизвикаме нови отговорности с мисли и
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дела. Карма не е наказание, а средство за изкупление и усъвършенстване.
Добре е човек да умре тогава, когато е подготвен за това. Такъв е нормалният цикъл.
Изследванията сочат при преждевременно прекъсване на живота, душата се завръща бързо в
"полигона" на изпитанията. Това е най-често при катастрофи, нещастни случаи, убийства. По
изключение Духовната същност тогава може да се въплъти много скоро отново при своите
близки.
След телевизионно предаване по тая тема, ми се довери възрастна дама. Синът й загива
при странни обстоятелства. Силно страда по него. Явява й се насън: "Не се измъчвай. Ще се
върна при вас." Години след тоя случай, на другия й син се ражда момченце. То изненадва със
странни разсъждения: "Ти не си моя баба. Ти си ми майка." "Не, миличко, имаш си майка." "Тя е
мащеха. Истинската ми майка си ти." Старицата го приела за детска приумица. Времето течало.
Един ден малкият я завел в стаята, където били заключени въдичарските пособия на
починалия му чичо. Тихо, настойчиво помолил: "Отвори шкафа! Искам си въдиците."
Как можел да знае това? Поразена, жената отключила. Тригодишно, момчето грабнало
една и я замятало из стаята като опитен въдичар. Старицата, изумена, не вярвала на очите си нима това бил превъплътеният дух на починалия й син...
Съкровените желания се реализират. Но тези процеси не са задължителни. Не всички
души на преждевременно отишли си наши родственици се прераждат толкова скоро отново
при нас. Това е възможно при екстремни причини за смъртта и силно желание у техните
близки. Тогава пътят на съдбата се преначертава.
Инцидентни превъплъщения. В тях реинкарниралите души сменят роли: ако са били
родители, явяват се като деца. Ако са били деца, идват като внуци или приятели...Според
неусвоените уроци на индивидуалната, фамилна и родова карма.
Дългогодишните изследвания на индийския професор д-р X. Бенерджи доказват:
завършилите преждевременно живот, се стремят да се преродят в района, където са
живели, или поне наблизо. Това е загатнато и в литературата на "Ведите". Причината е в
чувството за недовършена работа и неудовлетворен емоционален глад.
През какви периоди се прераждаме? Формули за това няма. Времето в Отвъдното, както
ще се уверим, се различава от нашето. Интервалът между две реинкарнации е строго
индивидуален. Определя се от етапа на развитие, нивото на усвоените в Отвъдността и на
Земята уроци и най-вече от натрупания кармичен негатив. Средната продължителност на
престоя в Духовния мир, според учителя Петър Дънов, е 45 земни години. Регресиите доказват
тя трае от няколко до около 500 години.
***
Все повече се налага мнението - човечеството е резултат на грандиозен космически
експеримент. Нека опитаме да го разкодираме.
Чрез физическото тяло изпитваме чувства, чрез душата ни разпъват желания. Духът стои
над всичко хладен, безстрастен "служител" и частица от Всемирния разум. Докосне ли се до
душата, възникват желания. Осъществи ли се контакт душа-тяло, припламват чувства.
Духовното поле обхваща разумните мисли и идеи. При едни е по-силно, при други по-слабо.
Духът е без полов. Душата, освен всичко друго, е енергиен носител на пола. Духът се преражда
чрез нея - астралното му проявление. Еволюцията се отразява на неговото развитие. Духът се
самопознава с извисяването на душата. Душата може да се чувства потисната, смазана, не и
духът.
На Земята получаваме тяло, инструмент на делата, за да се подложим на изпитанията на
чувствата. На тях реагираме с мисли и действия. Мисли и емоции се провокират и от желанията.
Телесното пребиваване е свързано с доказване, отхвърляне, коригиране на съкровени идеи и
позиции.
Себепознанието е преоткриване на знанието по пътя на изживяването. Животът е
израз на потребността на Вселенския разум от себеосъзнаване. Това се реализира чрез
безспирно еволюиране на душите. Целта е - човешкият дух, обогатявайки се с техните
изживявания, да се приобщи към себе познанието на Всемирния разум.
За постигане на тази задача, към духа, носител на Разума, се прикрепва душа, изживяваща
страстите и потребностите на физическото тяло. Инструментариумът "душа-тяло" е в ограничен
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времеви отрязък. В края на живота се разпада. Изключително сложен и гениално опростен
процес.
Духът преценя резултатите от раждането до смъртта. С преодоляване слабите страни на
телесните и душевни проявления, се стреми към Върховния разум. Отклоненията, грешките,
налагат ново изпитание в друго тяло. И така - до завръщане към Универсума - висша цел на
еволюцията.
В поредица съществувания, успешно или не, се върви към нея. След всяко от тях душата
се пречиства и подготвя за преодоляване на допуснатите слабости. За това са необходими
условия. Както се казва, "не никне цвете върху камък".
Тялото кармично се моделира от предния живот изчистената душа формира хармонична
физика. И обратно. В сила е правилото: трябва да изпитаме на себе си онова, което сме
причинили на другите. Оттук - вродени недъзи, болести и ред нещастия.
Подбрани по кармични показатели, се избират родители. Външният вид генетично се
наследява от тях.
Променят се изискванията за участие в еволюционната програма с всеки следващ
живот. Например - поява в нова страна, нови родители, език, обичаи, нрави, култура,
технически напредък и др. Това налага изтриване спомените от предходния живот. Нелек
процес. Желанията, страстите, с края на физическото тяло, се филтрират. Оставят
отпечатъци в астралното, ментално, каузално и по-висшите енергийни полета.
В изпълнение еволюционните задачи на превъплъщението, душата приема тяло
(чувственост и желания). Ще съумее ли да задоволи част от тях, да ограничи други, отхвърли
трети и разкрие божествените си дадености? Колкото по-малко греши, с толкова по-малко
катаклизми ще е осеян земния й път. Идеалният резултат - приобщаване към Всемирния разум не е задължителен за едно или дори серия реинкарнации. Регресията, даваща душевна
грамотност и изясняваща кармата, доказва - възможна е и деградация. Поляризацията в
междучовешките
отношения
възпроизвежда
негативите
в
преражданията.
Неразбирателството, омразата, завистта, непоносимостта, пренебрежението, създават
сходни интерперсонални модели в следващи животи. Преповтарянето е до извисяване по пътя
на осъзнаване - най-често чрез страдание - и надмогване първичните разрушителни сили в нас.
Еволюцията на душата е еволюция на енергиите в нея.
Там, където психоаналитиците са безсилни да помогнат, регресията и прогресията са
неоценими. Назрява необходимост от нова научна дисциплина реинкарнотерапия и съответните
специалисти. Кога и как ще стане това? Засега са повече въпросите, отколкото отговорите.
Сложен е механизмът на прераждане. Едва ли го разкрихме. "Цели се в луната. Не улучиш
ли, ще попаднеш сред звездите" успокоява ни Лес Браун.
Вече се прицелихме. Готови за стрелба... Огън!...
Има ли
ПРИЛОЖЕНИЕ
знанието за реинкарнация?
"Човекът е един смъртен Бог. "
Хермес Трисмегист
Кой не се бои от смъртта? Всъщност, безпокойство би трябвало да причинява недостойно
изживеният живот.
Отраждане сме обречени на неизбежна гибел. Доктрината за превъплъщенията надмогва
тези страхове. Осъдени няма. Сами раздаваме присъди над себе си с необмислени действия.
Нека всеки си каже: светът е създаден за мене и аз поемам отговорност за него. Да живее
смело, с чиста душа и сърце. Има ли нещо по-вълнуващо и трудно от това?
Идеята за прераждане разширява съзнанието, дава шанс за пълна реализация и поправка
на евентуални грешки. Помага да преодолеем древни армагедонски страхове и узнаем
предназначението си в живота. Да не го приемаме като авантюра и се пилеем сред химери и
суеверия.
Неоценимо полезна е регресията за осъзнаването ни като разумни същества, явяващи се в
специфичен физически облик в различни отрязъци време на тази стара Земя. С всяко следващо
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посещение се насочваме към нерешеното преди. Натрупваме знания - Духовната същност е позначима от телесното покритие и свързаните с него временни изяви на личността. И още: този
свят е и наше творение. Създавали сме го многократно в едно или друго човешко (и не само
човешко) проявление. Осъзнали високата отговорност към него, ще надмогнем страха от нелеки
изпитания. Ще се откъснем от грабливите птици на страстите. Добро и зло са полярности по
пътя към усъвършенстване. Страданието пречиства. То е метод на познание. Ако човек не се
озлоби, с натрупания опит помъдрява. Със завесата на смъртта, която се спуска над нас, които и
да сме, приключва нивото на съзнание и се подготвя следващото. Какво страшно има тук? А,
може би, страхът е необходим, за да изпълним по-цялостно мисията си...
Регресията припомня предходни съществувания, без раздяла с тялото. Преди прераждане
душата се насочва към него - събирателна точка на нейните въжделения. Сигурен партньор на
Земята, то не е необходимо, губим го в Отвъдното, съхранили придобития опит.
С популяризиране знанията за реинкарнация, властимащите не ще разполагат самоволно
със съдби и животи, ще престанат да ни приземяват в безкрилия си делник. Ще се ограничат
манипулациите, наслояваната омраза. Като плод на разширеното съзнание, вярата в
прераждането ще ограничи комплексите, особено този за малоценност, ще намали страха от
смъртта. Ще се събудят високи идеали и извадят на бял свят невероятни енергии.
В едно от предсказанията си Нострадамус пише: "до 2 200 година знанието за
прераждането ще е общоприето за човечеството". Реална тенденция. Това ще промени
научната и религиозна парадигма.
Прераждането доказва - няма таван за устрема на духа. Развитието разширява
хоризонта на познание. Интелектът се съхранява и обогатява в Отвъдното, за да избуи
отново на Земята. С еволюцията се множат хората, работещи върху духовното в себе си, с
тяхното фино пастелнонежно излъчване. Това ще отвори добронамерени слънчеви врати към
световете на извънземието и астрала.
Животът би бил непоносим, ако човек на съзнателно ниво непрекъснато пазеше спомени
от много бройните си съществувания. Да открием някои от предишните си въплъщения,
означава да достигнем корените си. Тези знания се раждат мъчително, с упорит труд. Помагат
да не се чувстваме изоставени, самотни в тежки моменти или в горчивия залез на дните. Да
осъзнаем: живот и смърт са част от Вечността. Човечеството участва в кръговрата на
божествените енергии. Чудесна възможност да събудим спящите в душите ни истини.
Всеки от нас носи частица космически гений. Не сме ли ние нервите на Бога? Не
изживява и не изпробва ли чрез нас сътворения от Него свят?
Опознавайки своите въплъщения, ще разберем защо живеем в специфични условия, на
различни нива интелект, здраве, социален статус. Ще навлезнем в законите на
предопределеността и свободната воля. Има ли реинкарнация, животът не е лекомислена
импровизация.
Решени, тези въпроси ще извисят чувството за дълг, отговорност. Ще се освободим от
угрозата на страховете от смърт, бедствия, болести. Ще разкъсаме оковите на предразсъдъците,
а както казва Достоевски: "да си свободен, означава да не се боиш от нищо". Тогава - смело
напред!
Идеята за реинкарнация предлага решение на част от екзистенциалните проблеми, дава
нова научна и религиозна парадигма. Без нея и познанието за изграждащите ни, оцеляващи след
края енергийни полета, ще сме ощетени в битката за очовечаване. Информацията от предходен
живот се съхранява в "генома" на съответното поле. Зад делника на живота има и нещо друго.
Да го потърсим. Бавно изплуват древни тайни.
С прераждането оживява Вечността.
Осъзнали това, ще успеем ли да изковем в тоя или следващ живот мечовете си на
палешници...
КАРМА И ПРЕРАЖДАНЕ
"Когато човек опознае себе си,
сфинксът ще се усмихне
и светът ще загине."
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Надпис на египетски сфинкс
Христос по съдбовност определя причината за едно или друго страдание. Когато говори
"По делата ще съдим", вероятно има предвид кармата. Никой лечител, колкото могъщ да е, не
може да я промени или изтрие. Индулгенции за нея няма. Последиците са векове и хилядолетия.
Връщайки се в спомени от предходен живот, човек я разбира. Тя се надмогва с труд, вяра,
прошка, любов, смирение и мъдрост.
Който е далеч от закона за познанието, няма да приеме кармата. "Ако си направил добро,
надявай се, ако е зло, очаквай го" - така Ванга формулира Вселенския закон за справедливостта.
"В борбата все някой губи, в сътрудничеството всички печелим" - тази максима също
кореспондира с кармата. Наш е изборът. Мъдростта гледа на живота като на печелившо, а не
губещо начинание.
Думата "карма" е от санскрит. Означава действие. В по-широк смисъл се тълкува като
последици от действия, техните реакции и противодействия. Веригата от причини и
следствия (положителни или отрицателни) моделира съдбата. Причините са в настоящото или
предходни съществувания.
Човекът е олицетворение на Космоса. Обидим ли го, нараняваме Вселената, "уязвяваме"
Бога. Опасни рикошети. За да не допускаме негативи, трябва да преодолеем егото и
обсебващите страсти. Дори тая да корим другите. В спора се отстояват позиции и обсебват, по
привидно благовиден предлог, чужди енергии. Победителят коварно смъква виталността на
опонента. Трябва да се внимава с острието на полемиката и предвидливо прилага енергийна
защита.
Различните форми на противопоставяне и съперничество са също астрални атаки. И
действията са обвързани с циркулация на енергия. Обменяме я с жестове, думи, помисли.
Повечето хора подсъзнателно усещат това, но не могат да си го обяснят. Енергийната етика е
слабо позната.
Замисляли ли сте се защо осъдените на разстрел са със завързани очи? От зениците струят
лъчисти послания, които могат да блокират екзекуторите. Трябва да си закоравял престъпник
или с ужасна карма, за да стреляш в очите.
Откриваме обичаи и познания, кореспондиращи с енергийната циркулация. Карма също е
енергия. Разумна. Енергия на справедливостта.
Изразява се на няколко нива:
— физическо - формирана от дела и слова, приведени в действие;
— астрално - касае чувства и желания. "Не пожелавай...";
- ментално - моделира се от мисли и техните отпечатъци във времето и пространството.
Обвързана с тях, карма извайва съдбата, провокира уроците на живота, изкупва
причинените страдания. Според нейните закони, проблемите и дадените "свише" успехи са плод
на предходни прераждания. Не само е негативна (черна), а и позитивна (бяла). В карма се
превръщат неосъществените силни желания и очаквания. Невъплътени в минал живот,
получават шанс да се реализират в следващ.
Непрестанно изковаваме хоризонтите на настояще и бъдеще. Повтарящите се неудачни
постъпки от предходни съществувания натоварват съдбата, моделират изпитания. Осъзнати,
могат да се заличат. Купи щата пари, спечелени с купища престъпления, се изкупват с камари
от страдания.
Карма означава и справедливост. От живот в живот се учим на търпение, толерантност.
Те трансформират страданието в мъдрост и любов.
В името на еволюцията можем да пожертваме спокойствие и изживеем сурова съдба.
Можем и друго да избегнем нелека участ в един живот, но не и еволюцията. Съдбата я
обслужва.
Ръководени от този закон, избираме родители, формираме събития за постигане
нерешеното преди. Въпреки новите тела, поведенческите модели, за добро или зло,
продължават да въздействат. В непрестанно развитие, натрупаната нова карма оживява.
Подвластни на нея, еволюират душите.
Кой от нас не се ласкае, че е изключително разумно същество. В действителност, с малки
изключения, сме роби на егото и изкушенията. Коварно ни подвеждат. Но можем ли да бъдем
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безстрастни като океана, слънцето, луната? - И в океана беснеят тайфуни, и слънцето се гърчи в
изригвания, а луната - в лунотресения...
От живот в живот плащаме грешки - свои и на близките си. С тях решаваме сходни
проблеми на Земята (родова карма). Грешки, аналогични на нашите. Трябва да ги изкупим.
Не е задължителна бързата им поправка. Последиците рикошират в настоящо или
следващо съществувание. Могат и да се усложнят. Нежни поучителни плесници на Бога - до
пълно освобождаване от сковаващите граници на его-матрицата.
Кармичната доктрина учи: видимите несъвършенства, белезите по тялото, издават
отрицателни качества, проявени към другите в предходни животи. Това са така наречените
"белязани" хора. В древността били убедени - те са такива, за да предупреждават останалите.
Пазели са се от тях. Недостатъците в зрението, например, разглеждали като последица от
извършена злина към чужди очи. Болестта по рождение - наказание за изкривена
нравственост. Ориентирали за необходими корекции в поведението. Ограничаването на
тълкуванията в тази схема крие риск - недоолюбието към себе си също формира тъмна карма,
при това още в настоящето. Немалко страдания и болести се дължат на него. Важно е да се
знае: белези, вродени недъзи, се пренасят от живот в живот само, ако са свързани с чувство
за вина и самоосъждане (виж случая с електротехника на стр. 50). Душата избира тяло съвършено или не. Селекционира го кармата от предходни съществувания и мисията на
настоящото. Затова има тежки реинкарнации - справедливи възмездия за извършени
прегрешения. Душата сама се стреми към тях, да изпита и докаже себе си в трудни
ситуации. Това се провокира от Всемирния закон за причинността и хармонията.
Другото значение на карма е уравновесяване. Във Вселената, както и в живота, всичко е
обусловено и ба лансирано: от минало - към настояще, от настояще - към бъдеще. Да внимаваме
какво вършим, мислим, говорим в този момент, в следващия. Въпреки предизвикателствата.
Кармичното заболяване е нелечимо, докато душата не осъзнае слабостите си и не се
извиси чрез покаяние и промяна. Пречистването, чрез страдание, е магистрален път в
еволюцията на духа. Кармичен възел трудно се разсича. Всеки е отговорен за своята съдба и
волю-неволю съпричастен с тази на другите. Едно наказание може да бъде разпределено между
няколко души от рода, за да не порази фатално един от тях.
"Не е задължително кармата да наказва - пише Стивън Левин, - тя е най-милостивият
процес. Учи ни нежно, внимателно, с любов на онова, което трябва да разберем. И
продължава да го усилва, докато го чуем."
Мислите също влияят на кармата - създават я и изчистват. Озаряват живота ни и
ръководят енергията, циркулираща по свои канали, независимо дали го осъзнаваме или не.
Контролът над тези процеси многократно ускорява потока. Мисълта е фина енергия,
формираща и променяща съдбата.
Енергийната етика е мисловна хигиена. Страсти те непрестанно натоварват с карма.
Обидите, неразбирането, ударите под кръста, тласкат към недобронамереност. Вибрацията им
активира енергиите на най низшите чакри. Висока отговорност. Отнасят се мрачни кармични
уроци. Всеки жест, мисъл, действие, моделира. "Стреляш ли с пистолет в настоящето, ще
уцелиш с топ бъдещето" - предупреждава поетът.
Движението към просветление и Духовно развитие, в търсене на светла цел и път, "изгаря"
негативите. Затова напоследък в световен мащаб е толкова силен интересът към духовността.
Трябва да се осъзнае: по-важно е не да имаш, а да си. Не да трупаш богатства, ти
самият да си богатство; не да се стремиш към власт, а да властваш над себе си и съдбата.
Онова, което притежаваш, ще ти бъде отнето. Това, което си, е преносимо във Вечността.
Подвластни на закона за причини и последици, притежаваме и свободна воля. Тя влияе
върху кармата. Според Петър Дънов, карма е "всичко онова, което не е божествено". Но
нейната еволюция е и път към божествеността. Познанието за нея и промяната начина на живот,
може да освободи от съдба. Натрупана, задължително се изкупва. Със страдание, осъзнаване,
прошка, любов.
Прераждането се определя от кармата само до определен етап. Без нея то отпада.
Кое пречи на освобождаването от карма?
На първо място - невежеството, ограниченост та. Те съзнателно се поддържат от
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силните на деня за манипулиране на народите, обществата, индивидите. В тяхна услуга са
телевизия, радио, преса, отклоняващи умовете от реалните проблеми. Това моделира нелека
карма на управляващи и народи.
Друго препятствие е озлоблението, липсата на любов и смирение. Законът за причините
и последиците гласи: човек приема света и реагира адекватно на него, когато открие в
заобикалящите отражение на себе си. Променяйки се, преустройва обкръжението.
Продължителен процес. Достига се с изпитания.
Тревожна опасност в съвремието са наркотици те, сектите - бягството от реалността
формира утежнено бъдеще.
Липсата на благородни цели е сериозна пречка за освобождаване от карма. Не живеем ли с
амбиция да станем добри потомци на нашите деди, как ще бъдем добри деди на потомците си...
Едва ли разкрихме кръговрата на кармата. Една капка е нищо за океана, но спасява
зажаднялото цвете. Всъщност, възможно ли е да се разбули тази велика тайна? "Знанието е поблизо до мълчанието, отколкото до което и да е послание" - скептични са философите на
древността. Ще допълня - и до проникновението.
Карма - строг самоучител. Активно доброволно участваме в избора на катаклизми, ако е
негативна. Винаги самоналожена. За да я стопим, е необходимо безкрайното търпение на
капката, пронизваща с хилядолетия камъка. Година по година, поколение след поколение,
живот след живот. Инак се обричаме на кармата на бездействието.
РЕГРЕСИЯ РАЗКОДИРАНЕ НА КАРМАТА
"Когато сърцето плаче, че е изгубило нещо, духът се смее, че е намерил нещо."
Източен аноним
"Ще дойде време за съживяване на мъртви и пътуване в миналото. Така ще се разкрие
истинската човешка история." - вещае древно египетско предсказание
Каква ще е тая "машина на времето"? Елитни инженери ли ще я конструират? Машина?
Или нещо друго?
Напоследък се прокрадва мнението - вече е из намерена: регресията с всичките й
разновидности.
Надживява смъртта, възстановява спомени от предходни животи, контактува с Отвъдния
свят и странства в хилядолетията. Това не е мистика или фантастика в нашата епоха на
тридневни чудеса. Пътуването в миналото през тайните пролуки на душата ще разбули
автентичната история на човечеството. Знанията за предходни животи ще разкрият причините
за настоящи и бъдещи неблагополучия. За да се надмогнат по един удивителен начин.
Съвременникът е скептик и реалист, свикнал да работи с факти. Регресиите ги доставят с
перфектна детайлност.
Те са няколко вида:
- хипнотична - популярна от преводните трудове на някои западни лекарихипнотерапевти - Б. Уейс, М. Нютън.Б. Голдбърг и др.;
- релаксивно-медитативна - извършва се с релаксация и медитация;
- спонтанна - изплуващи видения по време на сън или интуитивни прозрения в будност.
Тук се причисляват реинкарнационните изживявания в състояние на клинична смърт;
- регресия чрез ясновидство. Тези, които я владеят, се броят на пръсти;
- авторегресия - изисква специална подготовка и здрава психика. При нея се
предизвикват видения по време на самоконтролиран сън.
Привърженик съм на релаксивно-медитативния метод. По-достъпен е и щадящ, в
сравнение с хипнотичния. При него не е абсолютна зависимостта от специалиста, както при
хипноза. Запазват се ярки спомени от преживяното. След това съзнанието е в отлична форма.
Въпреки силното вълнение, няма странични ефекти, дори може да се шофира.
Кои са изискванията за провеждане на регресия:
- контактът с фината материя на душата трябва да се извършва от добре подготвен
специалист;
- регресия не се осъществява безотговорно, а само с хора, имащи значими проблеми за
решаване;
- преди сеанс е необходимо проблемите на личността да се изяснят в разговор:
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- подлагащият се трябва да е уверен, че желае това "пътуване", за да достигне корените
на своите противоречия, да ги отстрани и промени кардинално живота си;
- за провеждането й няма значение дали лицето вярва в нея и прераждането. Не е
задължително да има познания по проблема;
- добре е, ако подлагащият се умее да релаксира и медитира. Но и това не е
задължително - отлични резултати се постигат и с хора, неуки в тая област;
- подлагащият се трябва да е в добро здраве, да не страда от епилепсия, остри
психиатрични или инфекциозни заболявания. Да е спокоен, да не е имал тоя ден силни стресови
изживявания.
- не е желателно да се правят регресии на деца, макар те да са по-близо до Отвъдното.
Необходима е стабилна психическа устойчивост.
В предварителен разговор лицата трябва да бъдат запознати с тези изисквания. Добрата
подготовка преодолява безпокойството и е гаранция за успех.
Непосредствено след регресия може да се чувства изтръпване на крайниците от
продължителното обездвижване (средно 2-3 часа), леко замайване, отпадна лост. Седмица-две
след нея подложилият се може да бъде в приповдигнато състояние на духа. Променя се
светоусещането. Осъзнават се и избягват повтарящите се грешки в различните
превъплъщения. Намалява се вероятността от допускане на нови. Разраства се социалният и
персонален опит, в известен смисъл дори се умъдрява. Регресията не е ръководство, а ориентир
за живот. Изслушването й на запис, след време, освобождава от напрежение, помага за още позадълбочено осмисляне и решаване на проблемите. По-цялостно се реализира мисията в
настоящето. Виждаме себе си панорамно, от разстояние - така, както вероятно гледат на нас
Висшите духовни сили.
Кои хора се подлагат на регресия? - Любознателните, търсещите себе си, неможещите да
решат проблемите си по никакъв друг начин.
По-трудно се поддават представители на точните науки - икономисти, счетоводители,
математици, т. н. "приземени" хора. За тях 1+1=2. В регресия 1+1 може да се равнява на 3,4,5...
Понякога дори на 2... Логиката в това необичайно състояние отстъпва на интуицията, променя
се парадигмата на мислене. Затова не е лесно да се работи със силно аналитични личности. Но и
те, колкото са по-непринудени и спокойни, в толкова по дълбоко ниво могат да навлезнат.
Завладяващо усещане - в жива картина и непринудено проникновение. Преживяването може да
протече в черно-бели или цветни кадри, накъсани или стройно подредени, с или без звук.
Дълбоко емоционалните състояния се изживяват в ярки цветове. Безличните - в сиви или черно
бели.
Често пъти се получава усещане за двойнствена осъзнатост: съпреживявате минали
събития, а се наблюдавате отстрани. В по-задълбочена фаза се постига пълно отъждествяване с
изникналия образ. Емоционалността тогава е трогателна - чаршафът в работното ателие, при
трагични изживявания, може да овлажнее от сълзи.
Психотрониката доказва - всяко наше действие, мисъл, чувство, се запечатват в
универсалната памет на под- и свръхсъзнанието. В качеството на енергийни полета, те оцеляват
след смъртта. В контакт с тях, регресията разпечатва историята на вековете.
Без нейна помощ също може да се разкодира предходен живот. Това се извършва от силен
ясновидец или медиум. Те разчитат посланията в полевите структури. По-горе споменахме - за
съжаление, капацитетите в тая област се броят едва на пръстите на едната ръка. За проверка
автентичността на информацията, все пак трябва да се направи регресия пътуване в
осенителната същност. Освен всичко друго, това засилва интуицията. Навлезли в дълбоко ниво,
превръщаме се в оракули на себе си. Върховно преоткриване.
Подлагащите се на регресия, трябва да знаят: няма опасност, излизайки от тялото си, да
не се върнат обратно в него. Това не е напускане на плътта, а деликатен контакт с под- и
свръхсъзнанието. Подобни процеси се извършват с всеки от нас спонтанно, най често по време
на сън. Изживяванията оставят вълнуващи следи. Проникване в Отвъдното, лишено от
капризите на егото. Незабравимо себепознание. Преосмисляне на миналото и възможност да
заживеем с убеждението - в състояние сме многократно да преплуваме реката на времето. Да се
пресъздадем с уроците на мъдростта и съвършенството.
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Наблюденията са сходни с изживяванията в клинична смърт. Преминалите през тях, се
променят, вникват в кармата - отражение на свои и чужди постъпки. Потресаващи открития.
Обновени, престават да се бунтуват срещу "нелепата" съдба. По-внимателни и чувствителни,
стремят се да не засегнат другите. Вникването в собствената същност помага по задълбочено да
се опознае света и разкрият вдъхновяващи възможности за реализация.
В регресия се осъзнава великия замисъл на Режисьора на живота. В един миг става ясно и ние сме участвали в режисурата или поне сме я обсъждали. А после сякаш лекомислено сме
забравили това. Не, не е било лекомислено. Такъв е великият сценарий.
За някои учени прераждане не съществува. Те смятат, че духът в регресия разпечатвал
следи на души, живели някога на Земята и погрешно се отъждествявал с тях. Това създавало
илюзия за прераждане. Тези добро съвестни изследователи, може би, нямат познания за
същността и еволюцията на душите. Как може да се появи от нищото и изчезне в нищото душа,
която е енергия? Нали енергията не се губи, а само се транс формира.
Освен това душите са променливи физически величини - еволюират с периодична поява на
Земята и завръщане в Отвъдното. Навярно тези изследователи не познават дълбоката логика и
строги закономерности на реинкарнацията. Ако духът в регресия разчита следи на изминали
съществувания на други души и приема тяхната самоличност, защо съдбите им са зависими от
неговата? Не, тук има нещо повече от някакви уж случайни контакти. Живот с живота е свързан
с желязна логика. Биха ли могли посочените учени да дадат отговор на тия въпроси,
включително и на какво се дължи точността на информацията в прогресия за бъдещето на
човека?
"Имах чувството, че мога да кажа каквото поискам, да си измисля безброй неща сподели жена след регресия, - но се получаваше нещо конкретно, с непоклатима вътрешна
логика. Не можех да си обясня защо говорех именно тези слова, а не други. Накрая се
подредиха в изключително стройна система..." Духът при регресия и прогресия черпи знания за
минало, настояще, бъдеще от информационната банка на Духовния мир. Това са доказани
факти. Прераждане съществува.
До неотдавна регресията, тази машина за реални сънища, бе отхвърляна за прилагане с
лечебна цел. Сега се ползва с изключителен успех за преодоляване на фобии, житейски
затруднения, травми от изживявания в минали съществувания. Стаени в подсъзнанието, те
блокират източника на енергия в настоящето. Свеждането до съзнанието я освобождава и
подпомага решаването на трудно преодолими проблеми.
ПЪРВА РЕГРЕСИЯ
Прочел изследването на Браян Уейс "Вестители от Отвъдното", бях възхитен: великолепна
книга! Питах се развълнуван: как е възможно преди нашия живот, да сме изживели десетки
други, които незнайно как го моделират и определят неговите изпитания? Реалност ли са
преражданията или фантазии? Нима биографиите ни надхвърлят границите на човешкия живот
във времето и пространството?
Това звучеше приказно.
Един ден при мен, лечителя, дойдоха баща и дъщеря. Тя бе двайсетинагодишна. Болезнено
бледа. Слабичка - кожа и кости. Угрижен, таткото сподели: с години не била излизала от
болница. Каквото хапне, повръща, стомахът я болял. Как ли не я лекували.
Както разказваше, тихо зарида. Мъчителна гледка! Трагедията бе надхвърлила границите.
Започнах енергийно лечение. Състоянието се по добри. Повръщанията разредиха, ала не
спряха. Трябваше да направя още нещо, но какво? - Лутах се объркан.
Тогава си спомних книгата на Браян Уейс. Реших да пробвам с регресия. Един
внимателен, добре под готвен и добронамерен опит.
За моя радост Савина, така се казваше момичето, с лекота навлезе в ниво. Тъмнокоса,
черноока, видя се рижаво синеоко луничаво шестнайсетгодишно момче. Казва са Петер Юрген.
Живее в Германия в началото на миналия век в бедно семейство в индустриалните предградия
на Мюнхен. Баща му е болен на легло, майката с мъка изхранва многолюдна челяд от десетина
гърла. Петер е едно от тях. Ръцете и лицето му все са мръсни. За да залъже глада, с братята и
сестрите проси по улиците или се рови из вонящите отпадъци. Стомахът непрестанно го боли от
нечистите огризки, от недояждане. Децата в многолюдното семейство умират рано. Петер
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страда от непоносими стомашни болки. Двайсетгодишен, го догонва смъртта.
Заболяването бе пренесено с прераждането на астрално ниво в настоящето. В него Савина
имаше условия да се храни и живее добре, но стомахът продължаваше да я измъчва.
С осъзнаване причината за здравословния проблем, повръщането секна. Момичето взе да
се храни нормално. Близките й не можеха да се нарадват.
Регресията се оказа неоценим помощник в освобождаване от личностна идентичност и
кармична обремененост. Съществуванията ни не са хаотични, между тях има дълбока връзка.
Крепят ги строги кармични мрежи. Но една все още немного позната свръхсила бе способна да
промени проблемите на хората към по-добро.
От разговорите със Савина, след време, разбрах - тя притежава свръхсетивни способности.
Ръката й автоматично отразява на белия лист отговорите на интересуващите я въпроси.
Типично контактьорство. Преди запознанството категорично изписала - ще й помогна. Бащата,
разчувстван, я бе довел.
Вече стъпила на крака, обнадеждена, горещо желаеше да разбере на какво се дължат
контактьорските й способности.
Наложи се нова регресия.
Тя бе малко дете в Сирия. При пътуване семейство то й е нападнато от разбойници.
Родителите са избити, децата продадени в робство. Деветгодишна е купена от някакъв сирийски
богаташ. Изнасилена от господаря, работи от сутрин до мрак. Унижения, издевателства.
Петнайсетгодишна, в града пристига група пътуващи артисти. Изпратена на пазара за продукти,
вижда старец с широкопола сламена шапка, който събира тълпата гълта огън и саби. След
представлението старецът обръща шапка, обхожда зяпачите. Оставят му кой колкото отдели.
Артистът забелязва сред публиката непозната жена с гноясала рана на крака. Извиква я
встрани. Промива, налага с биле. Оказва се и лечител.
Узнали за него, болните от градеца се тълпят пред шатрата му. Сайа, така се казва в тоя
живот Савина, често го навестява. Лекува нарезите по гърба от господарския камшик.
Сприятеляват се. Момичето търси поводи да срещне чудотвореца. Променя се
мъчителното еднообразие на робския й живот. За месец престой в града, дядото я запознава с
някои билки, обяснява кога се берат, за какво, как се ползват. Щастлива е - най-после някой й
обръща внимание, обгражда с доброта и любов.
Забелязал промяната, богаташът я проследява. Пребита до кръв, забранено й е да излиза от
дома. Животът й отново се обезсмисля. Решена на всичко, избягва от господаря. Денем се крие,
нощем пътува.
Отдалечава се в непозната страна. Това е Юдея.
Намира убежище в затънтена пещера в планините. Наблизо ромоли извор. Заживява като
отшелница. Храни се с корени, диви плодове.
След години до нея се дотътря полужив болен мъж. Дири подслон. Спасява го и приютява.
Това е друг избягал роб. Благодарен, заселва се при нея и й служи.
С време мълвата за лечителката-отшелница от пещерата се разнася. Прииждат болни. Сайа
не взема пари. Носят й дрехи, храна.
Един ден при нея пристига висок, слаб, опален на слънцето мъж, в животински кожи.
Размахва тояга, брани се от кучетата. Потънал е в прах, а стъпалата му целите в рани. С редки
изпадали зъби. Гръмък остър глас: "Грешно живеят царят и хората! Тежко на царя, тежко на
народа!"
Това е Йоан Кръстител. Боят се от него. Отбягват го. Страшни прокоби и упреци. Светът
предстои да се промени. Затова е сред човеците, с вода ги кръщава, подготвя за Божия син,
идещ след него, да ги кръсти със слово.
Излекувала стъпалата му, Сайа го отпраща. Питам я, развълнуван:
— Йоан Предтеча посещава ли те отново?
— Да, само веднъж.
— Как изглежда сега?
— Уморен, болен, отслабнал. С прошарени коси. И някак по-смирен.
— Защо? Как обяснява това?
— Казва: "Извървях своя път..." Очаква края си.
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— Срещал ли се е с Христос?
-Да.
(Вълнението расте.)
— Сайа, питай го, той ще ти каже. Как изглежда Спасителят?
— Строен, висок, синеок, с рижаво-кестенява коса и малко по-тъмна брада. Чисто
облечен. В бялата му дреха са вплетени блестящи сребристи ивици. В сравнение с Йоан, е
много спокоен. Говори с прочувствен влажен тембър. Погледът му е неотразим. От него струи
сила, топлина и любов.
Това бе първото за мен психотронично описание на външния вид на Христос. По-късно в
самопредизвиканите хипнотични изживявания на великия пророк на двайсети век Едгар Кейси,
срещнах сходен портрет на Исус - висок, синеок, с рижава коса и брада. Изненадах се - два
независими източника от различно време даваха сходно описание на Спасителя, когото иконите
изобразяваха в какви ли не модификации. След години се натъкнах на сходно описание и в
книгата на X. Бенитес "Операция "Троянски кон". Психотрониката по удивителен начин
затвърждаваше портрета на Божия син.
— Сайа, излекува ли Йоан Кръстителя?
— Този път не съвсем. Бърза. Често повтаря: "Проправих път на Месията. Дните ми са
преброени..." Дере се и дави в кашлица. Не роптае яростно срещу неправдата, някак е посмирен. Разделяме се. Настоява да се моля за душата му.
— С Христос срещаш ли се?
— Не, но чувам за него. И кончината на Кръстителя.
— Как свършва животът ти?
— В пещерата. От старост.
Контактът с Йоан Кръстител и сторената добри на кармично бяха предопределили
необикновените способности в живота на Савина. Извисеният дух поддържаше връзка с нея.
Савина бе медиум. Регресията й помогна да изясни произхода на дарбата си.
Това променяше из основи обяснението ми за света. Още колко ли тайни щяха да
оживеят...
АВТОРЕГРЕСИЯ
По онова време помагах на нуждаещите се като лечител. Баща ми, лекар-невролог, с
типично за медиците пренебрежение към алтернативното лечение, не искаше да чуе за
заниманията ми. Присвяткаха остри конфликти. За да ги надмогна, подложих се на
авторегресия.
Навлезнах в ниво.
Видях мъж. Груби жълто-кафяви обувки с дървени подметки, с черни, над коленете, тесни
чорапи, буфан къс панталон, широк в ханша като шорти на черни и червени райета.
Тъмночервена пелерина и широкопола шапка. Това съм аз.
Минувачите почтително кимат. Имам усещане пътят до втръсване ми е познат от дома за
работа, от работа за дома.
Средновековен благородник съм.
Отбивам се пътьом в църква. Подът й кънти - кафяви и жълти шахматни керамични
плочки.
Продължавам. Стигам двуетажна масивна каменна сграда. Стените й са обвити в бръшлян.
Изкачвам се по вита скърцаща дървена стълба.
В коридора - насядали или прави, на груби дървени пейки - болни посърнали хора. С
появата ми се раздвижват. Шептят: "Генециус, доктор Генециус..." Доктор съм. С привичен
жест отварям вратата на моя кабинет. Печката, запалена, бумти. Вътре чака слуга. Поема
колана, шапката, пелерината. Помага да облека жълто-бяла груба напукана манта от твърда
кожа. Връзва я откъм гърба. На главата ми - странна плътна бяла шапчица, пристегната под
брадичката.
Приемам болните един по един в средновековния, потънал в здрач кабинет. И така от
сутрин до мрак.
В края на деня свалям неудобната манта и шапка, обличам своите дрехи. Поемам обратно
за дома. Минувачите кимат с почит и уважение. Уморен съм, страшно уморен. Дървените
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подметки грубо потракват по едно образния тягостен път, сякаш кръстосван цяла вечност.
Напрегнато съществувание. Имам самочувствие добър лекар съм, много добър. Никой не
може да се мери с мен. Знам цената си. Гордо крача из тесните улици на испанския (така го
чувствам) град.
В града работят и други колеги. Някои от тях нескрито ми завиждат. Злословят. Особено
един - как ли не се заяжда. Подхвърля злобни закачки, клевети.
Подмятанията не могат да ме засегнат, горд съм. Смазвам го отвисоко с презрение. Но той
не се отказва, подклажда нови и нови вражди. Не му оставам длъжен. С него се хващаме гуша за
гуша. Ще види, костелив орех съм: на злото със зло. Почвам и аз да му отвръщам.
Това вгорчава, работата ми. Интригите са непоносими. Взаимно си тровим живота. Защо е
толкова злобен? Не му отстъпвам - ще го унищожа, ще го смажа. Господи, аз ли съм това?...
В миг, вгледан в очите му, изненадан, откривам не може да бъде, познавам го! Тази
духовна същност сега е мой... баща.
Просветлен, осъзнавам: кръвни родственици сме, за да надмогнем негативизма един към
друг. Разбирам и друго - като лекар някога съм помагал на хората. Лечител, сега правя същото,
но на по-принизено като ценз ниво. Заплащам за някогашното високомерие.
Вникнал в кармичния урок, споделих с баща ми регресията. В началото той по навик
погледна отвисоко с привичното си недоверие. После се умисли: ами ако наистина е така...
Ледът на враждебността бавно взе да се топи. Отстъпи на разбирането и взаимната
подкрепа. Лекарят, с промененото си отношение, се оказа изключително полезен като
консултант с медицинските си познания. Подпомагайки се, осъзнахме - заедно сме по-силни.
Само така ще изчистим натрупаните негативи.
Сега, след години, откровено ще споделя: откакто започнах заниманията си с регресия,
гледам на живота с други очи. Промених ценностите за него, за себе си, за хората, за света.
Ако по-рано бях навлезнал в тази Вселена, колко ли грешки щях да си спестя...
Едва ли можем да разрешим заплетените си кармични проблеми без регресия - неоценим
прозорец към душата с нейните, все още труднообясними, странствания във Вечността.
Драмите, които изживяваме, често пъти са в огледален образ една на друга. Както пише Юнг
"Човек винаги се превръща в онова, срещу което най-упорито се бори." Не е лесно да се
освободим от космическия кармичен компютър.
ЧУДОДЕЙНО ИЗБАВЛЕНИЕ
Чел бях: при мъчителна смърт остават отпечатъци по тялото в следващо съществувание.
Например: човек, загинал от копие, в следващ живот може да се роди с тъмно петно на това
място с форма на пробождане. Питах се дали е така. Едно е да го видиш на книга, друго - с
очите си.
Посети ме млад човек. Електротехник. По рождение не можел да свива пръсти и длани в
юмрук. Хирургическите операции се оказали безсилни.
С лекота навлезна в "алфа" ниво. Дълбоко сред новековие. Криеше се из шубраците на
някаква гора. Бронирани войници с копия я претърсваха. Извършил бе престъпление. Отказа да
сподели какво. (Често пъти из живяващите регресия запазват тайни и не доверяват неща, които
биха ги унизили. Животът има и своя тъмна страна.)
Последва картина на мрачно зловонно подземие. Висеше на ръце, вързан за халки на
тавана. Виеше, горяха го с нажежени железа. Тази сцена изглежда имаше важно значение в оня
му живот. Емоционално я изживя. Закрещя на глас с цяло гърло: " Ръцете ми-и и-и! Помо-о-ощ! Изгаря-я-я-м..."
Пот изби на челото му. Ужасен, се мяташе.
- Спокойно, този ден отмина! Виж се на следва щия! -Опитах да надмогна кризата.
- Ох, пак съм там...Ръцете ми-и-и. - Разкрещя се отново. - Изгаря-я-я-м!
Тревожна ситуация. Разхлопаха се врати, прозорци. Учудени гласове. Какво ли си мислеха
съседите...
- Спокойно. И тоз ден отмина. Къде си?
- Ох, пак там... - Застена. Лицето му, потънало в пот, мъчително се изкриви. Едва
отлепяше безкръвни устни. - Вися на ръце. Нищо не чувствам. Вони на мърша... Н-н-не мога...
да... дишам..."
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Повторно изживя смъртта си в мрачната средновековна инквизиция.
Разбра - вроденият дефект на пръстите му е пренесен на астрално ниво от ужасяващите
мъки. Смъртта, съпроводена с чувство за вина, може в следващ живот да засегне някои
способности. Внуших му: ще остави и забрави завинаги страданието си в подземието. Ще
движи свободно пръстите на ръцете си.
Приключихме. Беше замаян. Препоръчах му да намине след седмица.
Не го видях повече от месец. При първата среща сподели: задълго не бил на себе си. Питал
се: как е възможно? Фантазия? Игра на въображението? И ето, един ден с изненада открил:
- Виж! - Вдигна възторжен ръце. Стисна ги и... пръстите послушно се прибраха. Боравел с
отверка без проблеми. Бе на седмото небе от радост.
Никой от близките му не повярвал на разказа за чудодейното избавление. Писнало му,
събрал ги у дома. Включил касетофон. Че като гръмнал оня ми ти глас: "Помо-о-о-щ! Ръцете
ми-и-и..." Гостите онемели. Слушали вцепенени. После също се питали как е възможно. Дал им
бил добър урок, чувстваше се герой.
Смъмрих го:
- Регресията, приятелю, е съкровено изживяване, не шоу. Само за теб е. Защо не попита?
Това са интимни неща. С тях не се парадира. Моля те, повече не го прави!
След месец, посърнал, ме навести. Пръстите му отново се бяха вкочанили. Поредно
доказателство: белези, вродени физически недъзи, се пренасят от живот в живот, ако са
свързани с чувство за вина. Нежеланието за нейното признаване и поемане отговорност за
извършено някога злодеяние не освобождава от физическия недостатък. Страданието бавно
пречиства. Съпреживявайки първопричината за вроден недъг, не промениш ли себе си към подобро, няма да се избавиш от кармичния проблем. Това не е наказание, а урок. Освен
осъзнаване, трябва да се извиси мирогледа, поведението. Никой не може да принуди друг да
надмогне кармата си.
Регресията извисява с познание, прошка, покая ние. Без промяна, проблемите, уви,
остават.
Мъчителната смърт се отпечатва в следващ живот само, ако е свързана с чувство за вина.
Трябва да бъдем добронамерени и внимателни в отношенията с хората.
МЪЧИТЕЛНИ СМЪРТИ
Сънищата невинаги са фриволни фантазии. Някои от тях издават тревожни
изживявания от предходни животи.
Впечатляващи бяха повтарящите се нощни съновидения на младеж, потърсил помощ.
Отлаган с години от казарма, отслабнал - кожа и кости. Болезнен вид, тъмни сенки под очите.
Не смееше да заспи. Не му даваше покой едно и също видение. Повтаряше се с кошмарно
постоянство. Насън го душеха змии. Боеше се да затвори очи.
В регресия се видя: тъмнокож воин от древно племе - гол, с кафява кожена препаска.
Силен и смел. Всяка година по незапомнена традиция вождът и жрецът на племето излъчват
най-добрия ловец за пратеник на боговете.
Неописуемо щастлив, войнът разбира: високата чест се пада на него. Три дни е център на
внимание. И завист. Надпреварват се да го хвалят, хранят, черпят. Някои питиета са упойващи.
Чувства се на върха на щастието.
Най-сетне - дългоочакваният тържествен миг. Раз вълнуван, разделя се с близките си.
Поема към планината. Високо в скалите е племенната пещера храм. Входът й се пази от две
изправени изваяни каменни змии.
Кънтят тимпани, ехти магическа музика. Отместват огромна плоча, затулваща пещерния
вход. Щастлив, замаян, войнът влиза с гордо вдигната глава. Отива при боговете.
Входът с грохот се затваря. Тъмнина. Спотайват се небесните властелини. Мракът се
разрежда. Нещо изшумолява. Две пламтящи жълти очи се впиват в неговите. Боговете... Гледа
ги хипнотизиран. Сумракът се разкъсва.
В миг съзира изопната в човешки ръст право срещу него огромна змия. Фиксира го,
полюшва глава. Очите й греят като фенери. Изтрезнял, втурва се навън.
Входът е затворен. Крещи, блъска скалата.
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Чудовището го настига. Увива се плътно, стяга. Хрущят ребра. Пищи с цяло гърло.
Ужасен, унизен, смазан. Това ли били боговете... Гадината разтваря огромна паст... Повече
нищо не помни. Погълнат е полужив.
В дивата предистория са се разигравали подобни драми - пренасяли се човешки жертви за
омилостивяване на свирепи божества. Често пъти - най-смели те, най-способните. Личността се
потиска и манипулира перфектно на ниво колектив. Дали вождовете са се избавяли така от
конкуренцията...
В духовната същност на този човек бе наслоено мъчително разочарование: запътен към
небесните сили, нагълтан от огромна змия.
Изненадан бях на свой ред как кошмар отпреди хилядолетия бе пуснал толкова дълбоки
корени. С тревожно постоянство се повтаряше нощем. Младежът не смееше да затвори очи.
В регресия получи внушение: това е отдавна изживяно. Ще го забрави сега и завинаги.
Тягостното съновидение бе отстранено.
На астрално ниво, неведнъж от живот в живот, се пренасят следи от кошмарни мъчителни
преживявания. Изградените от кармата енергийни модели, оживяват в бъдещето. Регресията в
такива случаи е неоценима. Младежът се избави от нощните видения. Възстанови съня, наддаде
тегло. Вече от нищо не се бои. Служи в армията.
Повтарящите се натрапчиви сънища с гнетящи фобийни изживявания са сериозен повод
за регресия.
***
Мъчителната смърт може да остави следи не само в кошмарите на съня, а и дълбоко в
подсъзнанието. Млада жена изпитваше панически страх от черни котки. Не от суеверие. При
случайна среща на улицата дори с котенце, неистово почваше да крещи. Осъзнаваше
безсмислието на фобията, но не успяваше по никакъв начин да я надмогне.
В регресия се видя - шестгодишно чернокожо момиче в джунглата. Живее с родителите си
в колиба накрай село.
Увлечена в бране на цветя, един ден неусетно се отдалечава от дома. Тананикайки волна
мелодия, не забелязва черната пума, дебнеща в храсталака. Хищникът с рев се мята отгоре й.
Поваля я. Впива челюсти в шията й. Жива я разкъсва.
Издигнала се над обезобразения труп, душата й бе отвратена от грозната кървава гледка.
Затова ли се бе родила на тая прекрасна, изпъстрена с чудни цветя земя...
Пореден пример за дълбоките корени на внезапната ужасяваща смърт в сложния, пренасян
от прераждане в прераждане, пъзел на човешката психика.
Регресията - този крехък брод през световете помогна на жената да преодолее страха. В
мен обаче заседна въпросът: как е възможно душите, преди прераждане, да приемат подобна
нелепа участ? Ако доброволно поемат тези изпитания, защо така гнетящо ги изживяват? Ако
тяхната съдба е самоналожена, тътенът от нея не е ли прекомерно оглушителен? А може би
трябва да решат важни кармични уроци чрез разхвърляни в поредица съществувания страдания?
Наивно е да се мисли, че се подлагат на изпитания, за да се популяризира новаторския метод на
регресията.
По онова време още не бях навлезнал в планира нето на съдбата в Отвъдното и уроците от
нея. В тази област липсваше литература. Надявах се с времето да реша проблема.
Регресията дълбоко разгалваше скритата същност на физическата реалност.
***
"След всяко разминаване с куче, изпитвам остра болка в дясната пета. Без значение каква
порода е." Сподели Искра.
Изживя се в предходно съществувание като малко момиченце. Играеше с приятелка
навън. В един миг очите на приятелката й се разшириха в панически ужас. Усети раздираща
болка в крака. Не успя да извика. Падна. Страховит рунтав звяр я бе захапал за десния глезен.
Приятелката й, обезумяла, пищеше.
Спаси я случаен минувач. Звярът се оказа подивял пес. Нямаше опасни увреждания, но бе
останал страхът. Разтревожена, майка й я заведе на баячка. Тя прогони безпокойството й.
Но ето, в настоящия живот при всяка случайна среща с куче, болката се завръщаше с
необуздана сила. Баячката бе изтрила временно страха от онова съществувание, но страданието
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се бе стаило в дълбоките слоеве на психиката. Въпреки лекарствата, нямаше резултат.
Регресията ликвидира проблема.
Остана въпросът: какъв бе механизмът, запечатал и препратил в следващо съществувание
безпокойството на тази жена? Баячката само го бе потиснала, а не изкоренила.
Нека се върнем на другите два случая: момчето, което се боеше от змии и жената с фобия
от черни котки. Те също се провокираха от силен страх. Освен това присъстваше чувство на
изненада, обида, огорчение, гняв, усилващо изживяването. Дълбоко стаено, в един миг то
внезапно се отключваше. Кое го предизвикваше? Най-често сходната ситуация. Фобията тогава
внезапно избликваше с остър драматизъм.
Не по-малко интригуващ бе въпросът: защо следите на стреса не се заличават
безвъзвратно в Отвъдното. Навярно обидата, гневът, огорчението, се загнездват в дълбоките
устойчиви пластове на духовната същност и остават потиснати там в низ от прераждания.
Докато някакъв кармично отключващ момент или аналогична ситуация ги пробуди, изтласка и
им даде втори живот.
Ролята на отключващия момент могат да играят възлови действия и дори думи на
участници в някогашни събития, които отново са се преродили.
НАКАЗАНИЯТ НАЦИСТ
Вече бях убеден: може да се проникне в Кармични те матрици, обременяващи душата. Те
са огледала на миналото в нашето ежедневие.
Ангел бе студент. Невротизиран, неуверен, потиснат от натрапчиви мисли. Самотник,
скован с жените. "Ежедневието ми - сподели той, - е постоянна борба с подтиците на едно
обидено, разбунтувано подсъзнание, протестиращо на език, който не владея."
Изпитваше непрестанен страх от смъртта. Страдаше и от мания за чистота: ръцете му бяха
разранени от непрестанно миене със сапун. Защо? Нямаше обяснение.
Лекувал се бе при елитни специалисти. Високо интелигентен, занимавал се с йога,
подлагал на лечебен глад, но, както се изрази, "от всичко това крила на ангел не ми поникнаха".
Напротив, от ограниченията душата му сякаш "се е вледенила".
Ето накратко неговата регресия: "Преминавам тунел от бяла светлина. Образите са неясни.
Концентрирам се. Пред очите ми - широколистна гора. Силует на самотна постройка със сламен
покрив. Селска хижа или землянка.
Гледната точка съответства на ръста на малко де те. В кожено облекло съм. Краката - в
примитивни парцалени цървули, омотани с върви. Около шестгодишно хлапе. Някакъв старец с
посивяла брада и дълга коса мрачно ме гледа. Мълчи, сумти. Сякаш никога не е говорил. В
погледа му се чете взискателност, неодобрение. По очите познавам в него настоящия ми баща.
Минават години.
Същата обстановка. Пак е тихо, но старецът вече го няма. Умрял е.
Навън съм. Храня се с корени. Гора, уединение. Нощно небе. Самотна поляна. Лежа
безжизнен. Стрелкат се вълци. Хрущят челюсти... Нищо не чувствам. Това е смъртта ми."
Ужасяващият край на дете, разкъсано в гората, провокираше страх от смъртта в настоящия
живот. Разясних това на Ангел. Първата крачка бе направена. Но на какво се дължеше
маниакалното непрестанно миене на ръцете? Трябваше да стигнем до дълбоките му корени, за
да бъде преодоляно.
Регресията продължи:
"Отново съм малко дете. Играем. Детска градина. Родителите са дошли да ме вземат. Баща
ми е в стилен строг костюм. Мама - елегантна, с червени бухнали коси. Напомня сегашната ми
майка. Вглеждам се в очите й. Наистина е нейният дух, но е доста по-висока, стройна. Заможни
интелигентни родители: инженер и учителка.
Виждам коридор в широк апартамент. Пред отворено пиано съм. Стоя насила пред него.
Минава време. Швейцария. Берн. Годината е 1921 -ва. Прочитам я на отворения в хола
вестник. Държа на него. На първа страница - малка черно-бяла снимка. Това съм аз с топка в
ръка. Сочат ме за пример - свръх интелигентен юноша с необичайни способности.
Минават двадесетина години.
Охраняема секретна сграда. Мрачно е. Тайнствена лаборатория. Химически изследвания.
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С бяла манта съм. Спуснати завеси, щори. Надничам с електрическо фенерче в отворена, с
изкривена гримаса, уста на човек. Работя за нацистките тайни служби. Мястото е закътано,
секретно. Експериментирам химически оръжия върху живи хора. Аз самият съм пострадал от
тях. Не ми остава дълго да живея, знам това. Измъчвам се, подтиснат съм. Престъпления срещу
човечеството. Не присъства образ на жена или съпруга. Всичко е сиво, сиво, виновно...
В скъп ковчег съм. Край него - двайсетина видни личности. В погребението - сдържана
тържественост. Секретно е. Гробище за видни личности. Вашингтон. След краха на германския
райх съм работил за американците. Името ми е Алфонс Бренел. Годината на смъртта - 1947. И
този живот завърши."
Първото възстановено съществувание беше в Средновековието. От него Ангел научи: за
развитието му бе необходимо по-активно общуване с хората. В последвалото го прераждане
имаше всички условия да постигне това - интелигентен умен мъж. Но цялата му енергия беше
вложена в "научна" дейност, лишена от морал. Вълнението от последното изживяване бе
толкова силно, че той се просълзи при вида на химика с бяла манта, посивели коси и ръце в
грозни струпеи. Участвал бе в нацистките престъпления срещу човечеството. На въпроса:
"Когато работеше с отровни химикали, как се предпазваше?", отвърна: "Миех си често ръцете."
В настоящото съществувание непрекъснато го правеше - една безсмислена на пръв поглед
реакция. Неосъзната, натрапчиво се повтаряше. Поредно доказателство - неумолимата хватка
на кармата ни изтегля от Отвъдното и облича в плът на Земята. Още един случай, чиято
историческа достоверност би могла да бъде проверена. Красноречиво доказателство: от
живот в живот на астрална основа се предават навици и страхове.
Разровил тлеещите въглени на кармичното минало, човек осветява настоящето. Осъзнае
ли дълбоките причини за проблемите, може да ги реши или, с незнанието си, непохватно да ги
разпали.
Ангел преодоля своите фобии. Преустанови маниакалното миене на ръцете. Успешно
завърши следването си.
НОЩНИ КОШМАРИ
Това е регресия, предизвикана от нощните страхове на Емил. Повтарящи се натрапчиви
кошмари летище, бомбени взривове. Земята ври, пръст го затрупва. Скача насън. Полита през
стъклото на прозореца. Слава богу, живее на първия етаж.
Видя се в предходен живот като емир в град Басра. Годината е 1619-та. Нарича се Бен
Амин Шийзола. Родителите му са убити. Самотен е. Няма жена, а наложница. И двама сина от
нея. Чичо му тайно заговорничи срещу него.
Емирът вече е шейсетгодишен старец. Подстрекавани от чичото, синовете му злодейски го
убиват в леглото и узурпират властта. Мъчителна смърт. Отвратително злодеяние. Издъхва с
вопъла "майко..." и затъкнат нож в гърлото. Изненада. Болка. Край.
От регресията се оказа: духът на чичото, от оня живот, сега е превъплътен в негов баща.
Не се разбират. Трябва да се помирят, за да надмогнат тежката карма. Затова понастоящем са в
още по-близко родство - баща и син. Някогашната наложница е съвременната му съпруга, с
която също е в хладни отношения. Ясно защо. От изминалия живот разбра - въпреки
богатството, липсата на любов не носи щастие.
Дотук добре. Но на какво се дължаха нощните бомбени кошмари?
Видя се в следващ живот - летец-изпитател на военното летище в Москва. Участник във
Втората световна война. Жена му Оля е медицинска сестра. Обичат се, имат три деца. Живеят в
Донск.
Завърнал се след войната с чин майор, от него вия дом е останала огромна бомбена яма.
Близките му до един са избити.
Работи като летец-изпитател на самолет "МиГ" в Санкт Петербург. Има втора съпруга.
Расте в службата, вече е полковник.
Сприхав, експанзивен, мирният живот за него се оказва по-труден от военния. В остри
конфликти е с началника си, генерал Голишев. Отстранен от работа за неподчинение, обиден,
шофира пиян. Срива се с колата в някаква пропаст.
Видя погребението си на военното гробище в Санкт Петербург. Надписът на гроба му е
"полк. Владимир Залудин 1911 - 1948 г."
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В настоящето той бе решил да живее почтено. И успя.
Тези две съществувания моделираха страховете и затрудняваха живота му днес. Избави се
от тях, благодарение на регресията.
Заинтригуван, реших при първа възможност да посетя Санкт Петербург и проверя гроба
на полк. Залудин.
ОТМЪСТИТЕЛЯТ
"Години ме измъчваха нощни кошмари - сцени с кървави жестокости - сподели Ирина. В
началото не обръщах внимание на преживяното насън, но то все по натрапчиво се повтаряше.
Вгорчи се животът ми. Страх с чувство за вина Може би имаше някаква дълбоко скрита
причина?
Трупах напрежение, а средствата за масова информация с непрекъснатите съобщения за
насилия и агресивни филми увеличаваха отчаянието ми. Отказах се от телевизия, радио, преса.
Озлобих се на света, на хората. Не можех себе си да понасям."
Пътуването в минал живот разкри мрачно потиска що съществувание.
"Видях се в 1786 г. през турското владичество на Балканите. Момче от занаятчийско
семейство. Баща ми бе сарач - изготвяше конски амуниции. Помагах му. След време се ожених.
Имах деца. Силно обичах семейството си, то осмисляше живота ми.
Един ден, върнал се от пазар, ужасен, съзрях жена си и децата - съсечени у дома в локви
кръв.
Обзе ме неистов гняв. Убих първия случайно срещнат мюсюлманин. Избягах, скрих се в
гората. Заживях като див звяр.
По-късно видях обесен край пътя друг мюсюлманин със злокобно изкривено лице и
изцъклени очи. Раз строена, душата ми се изпълни с ужас. И това бе мое дело.
...Вече побелял старец, държах сараческата работилница на баща ми. Наел бях чирак.
Остатъкът от живота ми бе обречен на самота. Озлобен, затворен, сприхав, не желаех никому
доброто. Хората бяха жестоки - отнеха ми най-свидното, любимите същества. Отмъщавах им,
тормозех младия чирак. Изкарвах си го на него. Не му плащах редовно, биех, ругаех без
причина.
В една остра разпра се озовах с нож в гърдите.
Мрачно погребение. Без надпис на кръста. Да внуши сякаш, че съществуването ми не е
дало нищо добро.
Недостойно да бъде запомнено.
Усетих как се издишам нагоре. Посегнах да се ощипя. Невероятно... Нямах тяло...
...Посрещна ме мъж с ореол, облян в мека приятна светлина. За пръв път ми стана топло,
леко на душата...
Осмисляйки изминалия живот, осъзнах - човек трябва да се стреми към добро, да разбира
и подпомага другите. Обещах си в следващото съществувание да го постигна, да се родя жена,
която обича и е обичана..."
След регресията Ирина стигна до извода - като мъж, жестоко засегнат в оня живот, губи
вяра в доброто и човечността. Страхът, отчаянието, вината, изживени тогава, се активизират
при всеки досег с насилие. Проумя безпокойството си от самотата - мъжът бе прекарал голяма
част от живота в мрачно уединение.
Ирина не биваше да забравя - сега не е сама, има всеотдайни родители и приятели, които я
подкрепят и обичат. Може да бъде щастлива.
Освобождаването от предшестваща самоличност премахва старата натрапчиво измъчваща
кармична матрица. Осъзнала това, Ирина решително се отърси от стихийно-реактивната
съставка на своето Aз. Реши да спазва нормата: "Ще променя това, което мога и приема онова,
което е непроменимо. С мъдрост ще откроя разликата между двете."
Преодоля страховете си. Омъжена с много любов, сега чака дете.
* * *
Изживените дотук сцени на страдания и смърт са мъчителни. Какво да се прави, такъв е
животът. Немалко урагани го разтърсват, някои дори успяват да го обрулят. Историята на
човечеството от Каин и Авел насам се пише с кръв. Трудностите, страданията, оставят трайни
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отпечатъци върху душите. Но, освободят ли се от раните си, те се възраждат окрилени.
НАДМОГВАНЕ НА СТРАХА
Ето още една регресия, чиито проблеми кореспондират с предната. Николай панически се
страхуваше от смъртта. От непрестанни кошмари бе стигнал до припадъци.
Регресията е интересна, затова ще я предам по автентичния разказ на участника в нея:
"Навлезнах в ниво. Озовах се в преходното състоя ние между два живота. Прие ме сияещо
създание с бели контури с форма на човек. Неясните му очертания трептяха, размазваха се.
Обзе ме паника. Направих опит да се върна в настоящето, но водещият ме успокои и вдъхна
кураж. Продължих. Незнайно как, думите се изплъзваха от устата ми. В началото се мяркаха
смътни картини. Постепенно започнаха да се открояват все по ярко. Видях се сред нажежени
пясъчни дюни, под пустинно слънце: пълен мъж с брада и чалма на главата.
Водещият ме върна още по-назад в тоя живот. Де те, играех с приятели пред бяла къща с
гладки стени в типичен арабски стил. Името ми се появи на срички: МУ, после ДЖАЛ. И се
сглоби: Муджал. Баща ми бе починал отдавна. Майка ми - пълна, забулена от глава до пети
внезапно издъхна пред очите ми. Дълбоко я обичах. Разстроен, дълго страдах. Животът ми
поднасяше само разочарования и мъки. А бях още дете.
Наскоро след това паднах от висока скала. Сега пък аз бях на косъм от смъртта. Оцелях.
Оттогава остана болката в главата, която от арабския живот се бе прехвърлила в съвременния.
Сирак, отгледаха ме заможни роднини. След го дини се ожених по любов. Имах прекрасно
дете. Но пак беди. Обичната ми съпруга почина при раждането. Не след дълго се спомина и
детенцето. Смъртта витаеше край мен. Препречваше пътя на крехкото ми щастие. Бе прекалено
жестоко.
Млад, още в силата си, въоръжен с лък, яздех кон - предвождах керван. В един град се
запознах с чуднокрасива девойка, но нейният баща ме отблъсна. Пореден удар. Чашата преля.
Усамотих се, не желаех да видя никого. Пастир на стада овце, самозаточих се далеко от
света. Заживях като отшелник - сам с животните и черните си мисли. Съдбата безжалостно ми
отнемаше онова, към което се стремях.
Потопих се до шия в работа. С години, като вол се бъхтах от сутрин до мрак, да не мисля
за загубите, за нищо. Замогнах се - дебел уседнал арабин в скъпи дрехи, с много злато по мен.
(Така се бях видял още в началото на регресията.) От това не станах по-щастлив. Нямаше кого
да обичам, на кого да се радвам. Вярно, завърнал се в светския живот, имах вече пет жени, но те
до една бяха купени. Дариха ме с деца, ала нищо вече не ме теглеше към тях. Веднъж и
завинаги бе погребана голямата ми любов. Водех безсмислен разгулен живот. Умрях внезапно
от сърдечен разрив.
...Озовах се отново в преходното състояние между два живота. Урокът бе: трябва да съм
силен и смел, да не се отчайвам, да се уча да губя, да се боря за любовта и, отнемат ли ми я, да
я преоткривам. Да обичам истински, въпреки ударите на съдбата.
Вече не се боях от смъртта - бях преминал двукратно невредим тъмните й коридори и,
обновен, се завърнах отново в тяло на Земята. Не, тя не бе страшна. Регресията приключи. Едно
бе сигурно - вече не бях онова страхливо същество и едва ли някога щях да бъда. С нов поглед
към света. Освободих се от мъчителната тревога. Разбрал бях - живот и смърт се сменят като
ден и нощ и в това няма нищо тревожно. Сега съм нов човек. Благодаря, от душа и сърце
благодаря."
Коментарът е излишен. Чудесните резултати се дължаха на регресията - тази фина
дисекция на душата.
БЕЗ ДОМ
Посети ме нещастна старица. От дете мечтаела за свой дом. Със съпруга си се влачили все
по квартири. Решили били някога да закупят не какво да е, а къща в града. Впрегнали мишци,
засъбирали пари. Планът им обаче се провалил. Похарчили ги за друго.
Децата растели. Семейството се местило от квартира на квартира. Затегнали колани,
засъбирали отново средства. И пак нищо.
Простили се с къщата, примирили се с нещо по евтинко - апартамент. Но и с него все и все
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се раз минавали. Я инфлацията изгори парите, я нещо друго. Отчаяли се. Годините все потревожно чукали на вратата им.
Пенсионирали се по квартири. Децата им също се скитали под чужди стрехи. Не успели на
село дори стара къщица да закупят Без дом, като кучета на преклонна възраст. Защо всичко
това?
Жената навлезна с лекота в дълбока регресия. Видя се на Балканите в началото на
деветнайсти век. Момиче в бедна селска къщурка. Сираче, живее с майка си накрай село. Майка
й е трудолюбива селска женица. Цял ден - на чуждите ниви. Дъщерята расте, а нищо не
подхваща. Майката остарява, често боледува. Щерката, свикнала наготово, нехае.
На двайсет и пет е - пак същото. На трийсет годи ни - занемарена, запусната, мързелива,
никой не я иска за жена.
Старицата едва я изхранва. Грохва, ляга болна. Нуждае се сега тя от грижи. Щерката,
"галена мома Богданка", обаче не я и поглежда. Зарязва я на смъртния одър, продава къщата,
заминава при далечна родственица.
Майката издъхва в мъчителна самота, отчаяние и мизерия. Дъщерята не я надживява
задълго - отблъсната на свой ред от близки, неспособна да се грижи за себе си.
След смъртта душата й осъзна недопустимия си провал. Твърдо реши да го надмогне по
нелекия път на страданието.
Така бе настъпил настоящият й живот. Сега тя бе изключително трудолюбива, грижовна.
С регресията болезнено стигна до истината: някога, подвластна на леността си, безотговорно бе
изоставила издъхваща майка. В този живот, лишена от собствен покрив, с къртовски труд
напразно щеше да се бори за него. Преодоляла готованството, трябваше да изкупи вината си: на
неблагодарност, дълг към родителите и незачитане сигурността на изграденото с труд. Зарязала
дом в търсене на лек живот, сега, въпреки неимоверните усилия, нямаше да го постигне. Карма.
Това знание й помогна по-трезво да ОСМИСЛИ оста тъка от дните си, смирено да осъзнае
трудния урок. С надежда, покаяние и служба за по-добра съдба в следващо прераждане.
Болезнена може да бъде кармата, този избран от нас прилежен самоучител. В тежката
ситуация, в която тази жена бе поставила себе си, нищо нямаше да й помогне по-добре от
Вникването в кармичния урок висша форма на осъзнаване и себенадмогване.
Знанието, получено в регресия, пречиства, обновява. Сериозна крачка в преодоляване на
проблема. Пълното избавление е в трансценденталната перспектива. Постига се с прошка и
освобождаване от идентичност (смърт на егото). Извисеното съзнание дава просветление.
БОЖЕСТВО ОТ ЮЖНИЯ ПАСИФИК
Животът често пъти възпроизвежда матрица та на нашето его от предходни
съществувания. Ако някога сме били авторитетни личности, опитваме се да наложим това във
времето. За съжаление, невинаги е възможно - жизнените ситуации и условия са се променили.
Възниква чувство на несигурност, комплекси, депресии.
Константин трудно се сработваше с хората. Демонстрираше превъзходство над тях. Това
го поставяше в дистанция и изолация. Ерген, трудно му бе да намери постоянна партньорка.
— Къде си?
— Буйни тропически гори. Река. Край нея - колиби на селище. Моята е най-внушителна висока, на тераси, издигната на колове над водата. Реката се стели. По нея плуват съчки, листа,
дънери.
— Как изглеждаш?
— Старец с посребрена коса и библейска брада. Бял човек сред аборигени - дребни, голи,
с изпъкнали кореми.
— Как попадна там?
— След корабокрушение.
— На остров?
— Голяма земя.
— Коя епоха е?
— XVI -XVII век, моряк-изследовател. Моята колиба е огромна. Аз я конструирах.
— Какво има в нея?
— Книги, спасени от кораба. Водя си записки.
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— Къде се намира това?
— Отвъд Азия, към Индонезия.
— На каква възраст си?
— 70-80 годишен.
— Върни се назад във времето. Ти си на 50. Къде си?
— Живея в замък.
— Съпруга?
— Имах, но сега я няма. Тръпки ме побиват. Непоправима загуба.
— Коя страна е това?
— Почти неспирна мъгла - Англия.
— Книги имаш ли в замъка?
— Цяла библиотека.
— Вземи една, разгърни я. От коя година е?
— Не пише.
— Печатна ли е?
— Ръкопис.
— По любов ли си се оженил?
— Да.
— Върни се назад във времето. Как изглежда годеницата?
— Ясно чело, големи кафяви очи. Красавица.
— От какъв род е?
— Аристократичен, както и аз. Лекар съм. Замъкът е наследствен.
— Проследи отношенията със съпругата.
— Горещо се обичаме. Бог ни дари пет деца.
— Тя как те нарича?
— Крис.
— Ти нея?
— Мери. Но тя... изчезна внезапно... Обичам я. Търся, но не я откривам. Страдам...
Никога вече не я виждам.
— След време заменяш ли я с друга?
— За нищо на света! Боготворя я.
— Кой се грижи за децата ти?
— Гувернантки.
— Крис, колко годишен си, когато Мери изчезва от живота ти?
— Към петдесетте. Страдам. Утешават ме книгите. Преподавам на студенти.
— С какво се характеризира епохата?
— Велики географски открития. Мнозина пътуват с кораби. Поемам и аз. Децата са вече
семейни, уредени. Изследване с научна цел в Южния пасифик. Пътуваме спокойно, но внезапно
ни връхлита буря. Гигантски вълни... Корабът се разби. Единствен оцелях. Спасиха ме туземци
с някои неща от кораба - книги, вещи...
— Къде е това?
— Към Индонезия. Неизвестно племе
— Как те приемат?
— Адаптирам се. По-дребни от мен, гледат ме със страхопочитание. Разговаряме със
знаци. Минава време. Научавам езика им, техните нрави, целебни растения. Прилагам
познанията си по медицина, лекувам. На уважение съм. Построяват ми внушителна наколна
колиба на тераси навътре в реката.
— Труден ли е животът ти?
— Напротив, все повече ми харесва. Приемат ме по странен начин - сякаш съм божество.
Научавам сензационни неща за някакви бели хора, за които разказват възхитителни предания.
Преди много години от небето при тях били слезли бледолики богове. Цивилизация, която
светът не познава... Казват, при личал съм бил на тях. Господи, те ме приемат за Бог!...
— Вживяваш ли се в тая роля?
— Харесва ми. Защитавам я. Ласкае ме - почитат ме, кланят ми се. Редя живота им И
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помагам със знания от моя свят.
— Липсват ли ти децата, цивилизованият живот?
— Тук е райски красиво. Влажен мек климат. Децата отдавна са уредени, а туземците са
миролюбиви, добри до наивност.
— На колко години умираш и от какво?
— Побелял старец, естествена смърт.
— Как те погребват?
— Пищно, тържествено, в златисти одежди. Спускат трупа ми с лодка в реката, богато
обкичена в гирлянди цветя.
— Крис, ти си в света на Отвъдното. Знаеш, разкажи какво се е случило с жена ти.
— Виждам я: отвлечена, насилена, убита с нож. За рита в земята...Страдам, мъчи ме гняв,
скръб.
— Какво постигна в изминалия живот?
— Обичах, обичаха ме. Бях правдив с хората. Това е достойно.
Изтеклото съществувание разкри част от причини те за настоящите проблеми на
Константин. Той разбра откъде идва чувството му на превъзходство над другите. Някога са го
приемали едва ли не за божество. В настоящето това е бариера в общуването. Неадаптивен,
чувстваше се осъден на самота. Хората го мислеха за надменен чудак. Трудно завързваше
приятелства, не успяваше да намери брачна половинка.
След регресията осъзна: трябва да се промени. Изгубил в тъмна криминална интрига
съпругата си, в Отвъдното бе потресен от това. В настоящето се боеше да има постоянна
партньорка - да не остане пак в самота. Освен това бе идеализирал брачната си половинка след
смъртта й. Прекалено извисеният критерий го затрудняваше в избора на бъдеща съпруга.
Осъзнал слабостите си, Константин заработи за тяхното преодоляване.
ПОЛОВА АНОМАЛИЯ
Промяната на идентичността, след многобройни прераждания от един и същи пол, може
да доведе до рисковани сексуални отклонения.
Соня трудно се определяше като жена. Носеше се без бижута, в панталони, с по момчешки
къса коса. Пренебрегваше своя приятел Слав - не го приемаше за интимен партньор. За разлика
от него, силно я привличаше нежната й приятелка Мариана. С нея се чувстваше прекрасно. Тя и
Слав страдаха от остри болки в гърба.
В предходен живот Соня се оказа мъж, с брат еднояйчен близнак - в него бе прероден
духът на Слав. Тук се криеше обяснението на проблема. Душите на неразделимите някога
близнаци, сега се опитваха, но не можеха да достигнат интимна близост.
— Вникни в своя пол на жена и приеми Слав обръщам се в регресия към Соня.
— Невъзможно. - Соня бе в дълбок транс. - Ще останем духовни приятели. Нищо повече.
— Ти си в Отвъдното. Виж програмата на настоящето. Ще имаш ли съпруг?
— Да, но няма да бъде Слав.
— До теб е твоят Ангел-пазител. На кой предходен живот се дължат болките в гръбначния
стълб при вас двамата?
— На близначеския - срастнати бяхме откъм гърба. Затова сега не можем да бъдем
интимни партньори.
— Питай Ангел-пазителя имаш ли бъдеще със Слав?
— Да, над нас блика ярка светлина.
— Чудесно. Какви ще бъдете?
— Съпрузи, но в друг живот.
— А деца?
— Едно момченце. Тогава по-леко ще приема близостта на Слав.
— Добре. Какви сте били с Мариана в далечното минало?
— Тя бе моя съпруга. Живот, пропит от щастие. За това настойчиво я търся... както мъж
жената...
— Но ти сега си от нежния пол и сте само приятелки.
— Не само... Ала тя отбягва интимността ми... Това ме прави нещастна.
— Трябва да приемеш пола си. Виж се, каква си била в по-ранен живот?
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— Мъж.
— Преди това?
— Също. Сега осъзнавам защо съм самотна и не разбрана.
— Запомни, твоята мисия е да изпиташ предимствата на нежния пол! Да откриеш радостта
на любовта като жена! Ти имаш сили да го направиш и ще успееш.
Налице бе типичен пример как многократни мъжки прераждания бяха оставили трудно
изличим отпечатък върху половата определеност на тази жена. С регресията опитах да
подпомогна душата й да вникне и изживее по-пълноценно женското си начало, което тя бе
избрала. За съжаление повече не ми се обади.
В НОКТИТЕ НА НАРКОТИКА
С Регресиите се натъквах на не един случай на драстично отклонение от нормата.
Разкриваха се причините за проблемите - последици от неотстранени в предходни
съществувания грешки, които се задълбочаваха. Те можеха да се крият и в изживяванията в
майчината утроба.
Вальо горещо желаеше да узнае коя е причината за измъчващата го страст към наркотика
и как да се избави от нея.
Завърнал се назад във времето, озова се в майчината утроба:
— Притиснат съм, схванат - неподвижни ръце, сковани крака. Тежко ми е. Не ме обичат.
Тоя свят ме отблъсква.
— Защо?
— Мама и татко бурно и шумно се разправят. Намесва се гласът на дядо: "Защо се ожени
за тая жена? Защо?! Само деца, деца... като циганите..." Татко, подтиснат, мълчи. Мама,
разтревожена, цялата се тресе. Иде ми да се изтръгна от утробата й... Баба и дядо по майчина
линия не ме желаят. Само родителите на баща ми ме обичат.
(Отритнато преди раждането, детето по-късно с лекота ще посегне към наркотика,
отколкото ако е било прието с любов. Враждебността на света го преследва от майчината
утроба и то се опитва да се спаси по не най подходящия начин.)
— Как се явяваш на бял свят?
— Натиск. Болка... Бавно... Първо - главата, после рамото, ръката, тялото... Вече съм
отвън. Не усещам Срязването на пъпната връв.
— Какво чувстваш с първата глътка въздух?
— Сурова студена среда. Бликаща светлина. Трудно свиквам с нея. Открояват се смътни
фигури. Докосват ме нежно с любов ръцете на мама.
— Как усещаш първата глътка кърма?
— Кисела, дразни ме. Давя се, повръщам. (Така той възприема враждебния за него свят.)
— Къпят те. Какво чувстваш?
— Хубаво ми е, но не когато го прави майката на моята майка. Лицемерка, преструва се,
че ме обича. Не я понасям - рева с цяло гърло... Топлата вода постепенно ме отпуска, успокоява.
Но не за дълго. Неприятната баба ме измъква от галещите топли струи и подсушава. Пелените
ме дразнят - груби, студени. Реввам отново. Гневно ритам, блъскам с ръце...
— Къде ти е най-добре?
— При мама и татко - те ме желаеха. Също - при другите баба и дядо.
(Отношението към детето формира светогледа му, преди още да се е родило. Идвайки от
Духовния мир, без да знае език, душата интуитивно реагира на думите на своите близки.
В последвалия разговор с майката на Вальо, се изясни: по време на нейната бременност
родителите й действително не са желаели неговото раждане, поради тежките битови условия на
младото семейство. Прослушвайки регресията на касета, майката бе покъртена - откъде синът й
би могъл да знае всичко това.)
В това състояние помогнах на момчето да прости на близките за враждебността към него.
Да се опита да ги разбере и приеме ведно със заобикалящия свят, който не е толкова черен. Той
го направи.
Дотук добре. Оказа се обаче - Вальо бе имал слабост към упойващи вещества още от друг
предходен живот. Това прекомерно много усложняваше нещата.
— Виж се.
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— Китаец, бера билки. Изсушени, подредени в тръстикови купи. Търгувам с тях. Семеен
съм, с деца.
— Какви са билките?
— Всякакви, включително упойващи. Понякога уви вам една от тях на руло, запалвам я и
вдишвам. Нещо като марихуана, но много по-слаба. Така се разтоварвам след напрегнат ден.
— Съпругата ти знае ли?
— Да, приема го за нормално. Добър билкар съм, не се пристрастявам. Живеем дълги
години в мир и любов.
Бяха се комбинирали два типа негативни въздействия: нежелано дете от утробата на
майката и опасни навици от предходен живот, свързани с опиати. На астрално ниво някои
привички на душите се пренасят в настоящето и, провокирани от неудачи и затруднения, се
пробуждат за нов живот. Затова на Вальо бе толкова трудно да се избави от слабостите си.
В прогресия той видя - ще лекува наркоманията си в чужбина. Завърнал се оттам, ще се
реализира професионално и създаде свое семейство.
Месеци след регресията действително замина за лечение извън страната.
УРОК ПО ИЗДРЪЖЛИВОСТ
Регресията е и кармична терапия. Може да бъде в помощ при някои нелечими болести.
Вдовицата Розалия страдаше от тежка бронхиална астма. Живееше с Дамян на семейни
начала. Интересуваше се откъде е болестта й и дали трябва да продължи тази нелека и нищо
необещаваща връзка.
Видя се преди повече от два века в някакво селце в Гърция, омъжена за беден мелничар. И
двамата бяха в народни носии. В малката къщурка едва се сместваха с трите си дъщери.
Вкопаният в земята кирпичен дом бе смрадливо влажен, трудно се дишаше. Тя често кашля ше,
особено когато готвеше, переше, гладеше. Гърдите я душеха. Понякога излизаше навън, да
поеме глътка свеж въздух. Съпругът й също страдаше.
След ГОДИНИ децата им се задомиха, поеха по своя си път. Съпругът й почина. Това я
довърши. Превита, едва креташе - давеха я залпове кашлица. Влажният дом взе здравето на
семейството. Измъчваше я самота. Чувстваше се измамена от живота.
Болната старица се спомина от остър недостиг на въздух. В Отвъдното я посрещна душата
на съпруга й. Нежно я поведе за ръка сред ярката светлина на градини ухайни рози. Удивена бе
от ефирната красота и лекотата на Духовния мир.
В това състояние успях да й внуша: ще остави завинаги в някогашния влажен дом
белодробното страдание. Ще диша свободно, с пълни гърди. Не бе трудно да го направя душата й бе опиянена от прелестта на Небесното царство.
Запитах я:
— Имаш ли усещане за Бог?
— Светлина, спокойствие, любов.
— Как се чувстваш?
— Замаяна, радвам се, отдъхвам. Постепенно свиквам в новата обстановка. Започвам да
анализирам онова, което бе. Вземам уроци от своите грешки.
— Кой те подкрепя?
— Висшите сили, най-вече Ангел-пазителят.
— Как изглежда?
— Млада жена, сияйна, ефирна, красива. В дълга до петите бяла мантия.
— Питай я: имаш ли бъдеще с Дамян?
— И да, и не. От мен зависи трайността на връзката.
— Каква е мисията ти в сегашния живот?
— Да съм търпелива. Контактът с Дамян ще ми помогне за това. За нищо на света не бива
да го прекъсвам. Приемам уроци по издръжливост. В миналия живот опознах самотата. Сега търпението.
Година след регресията, Розалия вече дишаше по леко. Остана с Дамян. Разбрала бе своя
кармичен урок и мисия. Това й даде сила по нелекия път към издръжливостта и търпението.
ИЗГУБЕНИЯТ СИН
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Елвира се оплакваше от неразрешими проблеми със сина си: Отличен ученик, свързал се с
банда бръснати глави, прекъснал учението, бяга от дома, краде.
Защо се е стигнало дотук? Какво ли не правят, да го вразумят. Безсилни, двамата със
съпруга й вдигат ръце от него. Елвира, която е медицинска сестра, се оплаква и от непоносими
болки в гърба, кръста, ръцете, бъбреците. Както и да се лекува, резултат няма.
За да реши тези проблеми, подложи се на регресия.
Русия, осемнайсти век. Видя се осемгодишно момче в груба чувалоподобна конопена
дреха. За него се грижи брадат старец с дълга червеникава коса. Хранят се с клисав черен хляб.
След време дядото се разболява, умира. Ники, така се казва момчето, самичко го погребва.
С тояжка и торбичка на рамо поема по широкия бял свят. На някакъв пазар го наема за
чирак ковачът чичо Стьопа.
С годините заяква. В него се влюбва дъщерята на ковача. Оженват се, имат син, Ванюша.
На трийсет и пет години, Ники се оплаква от остри болки в гърба - професионални
проблеми. Жена му се поболява, отслабва. На легло е. Бавно угасва. Четири десетгодишен, вече
е вдовец.
Питам го:
— Какво става с теб, със сина ти?
— Детето се запиля, изчезна. Останах сам. Страшно съм му ядосан и ми е мъчно, много
мъчно. (Плаче.)
— Как тъй е избягал? Бил си го?
— Не.
— След време връща ли се?
— Не.
— Обичаш ли го?
— Много.
— Калпазанин ли е?
— Денем излезна, ей тъй, от селото. И вече го няма. (Плаче.)
— Търсиш ли го?
— Къде ли не... Не съм чул да са го намерили убито или умряло.
— Това променя ли живота ти?
— Много. Затварям се в къщи. Не ми се подхваща работа. Чувствам се съсипан и стар,
много стар. Всичко ме боли: врата, гърба, кръста. Ръцете треперят. Главата боли, силно боли,
ох, ще се пръсне! (Изхлипва.)
— Как се разтоварваш? С алкохол?
— Не. С ножче си дялкам, правя свирки, пиленца, пищялки от дърво, но ми е трудно, все
повече ми треперят ръцете. Малчугани край мен подскачат, боричкат се, кряскат: "Дай на мен!
Дай!" Деца. Раздавам им ги... Вече съм стар, прегърбен, с овчи калпак. Сам, без никого на света.
Много сам...
— Приятели?
— Всички са ми приятели, съжаляват ме. От това ми е още по-мъчно... Всеки ден ми
носят храна. Тъжен съм. Нямам сили. (Плаче.)
— На колко години умираш, дядо Ники?
— На осемдесет. Кротко, леко, както си спя, свит на кълбо.
— Преди това имаше ли някакви страдания?
— Боляха ме главата, кръста, врата, гърба. Ковашки занаят...
— Къде точно бяха оплакванията в кръста?
— От двете страни и по средата. Понякога уринирах кръв...
— Виждаш ли след смъртта погребението си?
— Да, има много жени, деца. От мъжете малцина немощни старци.
— В света на Отвъдното кой те посреща?
— Някакъв човек в бяла дреха. Непознат. Протяга ръка. Казва: "Много си страдал на
Земята. Затуй ти се полага да си спокоен, щастлив, да имаш всичко. И най вече да не си сам."
— Има ли край теб други същества?
— Да, непознати, леки, въздушни, весели, щастливи. Много е светло, приятно.
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— Какво правите?
— Всеки си се занимава с нещо: един пее, друг чете, някои жени бродират, плетат.
— А ти?
— Дялкам си с моето ножче детски играчки.
— Чудесно. Погледни оттам къде е твоят син Ванюша.
— Виждам... Красив млад мъж в голям град с дълга елегантна черна дреха. С фрак,
цилиндър и една много хубава жена с чадърче в ръка до него. Вървят бавно, със самочувствие.
— Това е твоят син?
— Да, но как е възможно? Той като че ли вече е станал друг човек... Къде е милият ми
Ванюша...
— Тъжно ли ти е за него?
— Да, много... (Плаче.)
— В Отвъдния свят, знаеш всичко за миналото си. Как се озова при дядото? Върни се в
спомена на из теклия живот.
— Дедушка ме е намерил на три годинки, изгубен в гората.
— Познаваш ли го в съвремието? Прероден ли е се га?
— Не.
— Синът ти Ванюша?
— Да, това е моят син Валери.
— А чичо Стьопа?
— Мъжът ми.
— Съпругата, която почина рано, позната ли ти е в настоящето?
— Не.
— Какво научи от изминалия живот като Ники?
— Все се борих за нищо (с тъга в гласа)...
— Този живот играе ли някаква роля за здравето ти?
— Болките ми в гърба са от ковачеството.
— Откъсни се от тях! Запомни, това е много важно! Остави ги в онова съществувание!
Като Елвира, какво искаш да постигнеш в настоящето?
— Много, много повече. Да докажа, че мога да успея. И ще го направя! (С решителност в
гласа.)
— Към сина си трябва ли да промениш отношението си?
- По-малко да го обичам, за да го задържа.
- Да, но малкото любов дистанцира. Внимавай по малко или повече?
- Казах, по-малко, защото прекалено много го разглезих. От прекомерните грижи за него,
сега страни от мен. Трябва да се отнасям с любов, но на разумно разстояние.
След регресията Елвира реши да не се всеотдава толкова на сина си. Това й бе
необходимо, да изживее по-леко драмата. И да я надмогне. Отношенията им се повтаряха от
живот в живот. Длъжна бе да намери сили, да го приобщи и преодолее кармичната матрица.
Тя го направи. Регресията я успокои. Освободи се от раната и болката й се притъпи.
Разбра: душата не се променя значително в рамките на едно земно съществувание. Затова от
живот в живот се повтарят схемите на постъпките. Бавно, с натрупания опит, израства съзна
нието.
След време синът й се върна в семейството. Започна работа, ожени се. Вече има дете. В
добри отношения са.
НЕРЕШЕНИ УРОЦИ
Семейно-битовите междуличностни проблеми също търсят свое обяснение и решение.
Катрин бе инвалид с болно дете, безотговорно изоставена от съпруга си. Интересуваше се
защо това е така.
Видя се в ранното Средновековие. Живееше в северна Елада, в град Минолес на брега на
Егейско море. (В последствие, воден от любопитство, проверих: действително там има такъв
град, но името му е Манолес. Вероятно промяната е настъпила с времето. Жената никога не бе
ходила в Гърция и нямаше как да знае това.) Сираче, отгледано от грижовна баба. Когато бабата
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умира, тя работи като перачка, за да се изхранва. На деветнайсет години среща мъжа на своя
живот. От него има момченце. Но той лекомислено я зарязва. На трийсет и пет, изглежда като
старица: съсухрена, занемарена, с изподрани дрехи. Често боледува. Вече е на легло, едва диша.
Синът й се грижи за нея.
Катрин бе огорчена от изминалия живот. Смяташе, че хората са лоши. След смъртта си
направи кардинален извод: "Въпреки трудностите, не трябва да съм зла като тях."
Разбра: мъжът, изоставил я в предходното съществувание, сега бе неин съпруг. Имал е
чудесната възможност да се поправи, като се грижи за жената инвалид и болното дете, но
отново бе пропуснал това. Майка и син боледуваха, а той ги бе зарязал в беда. Не можеше да
преодолее мъчителната тревога на егото мисълта за себе си. Липсваше му дисциплина и
отговорност.
В случая съпругът на Катрин се нуждаеше от регресия. Проблемите му, разраснати във
времето, формираха още по-тъмна карма за него. А тя, знаем вече това от опит, никога не остава
без последици. Такава е благородната истина за болката.
В нелеките изпитания на Земята най-трудно е оцеляването на "човека" в нас.
КАРМИЧНИ МАТРИЦИ
Тази регресия е доказателство за странстващи те във времето житейски матрици.
Несемейна фелдшерка изкарваше хляба си с китара като уличен музикант. Защо това бе
така?
В предходен живот се оказа момче, калфа при обущар. Възмъжава, напуска градчето.
Става странстващ музикант. Живее както намери, спи по обори, купи сено. Подхвърлят му по
някое петаче. Това е късно Средновековие. След време се събира с красива жена без брак, без
деца. Върлува чума. Любимата му е покосена от нея. Музикантът се пролива. Уморен, изтощен,
смазан, умира рано.
В Отвъдното го приема душата на бившата му жена. Там се чувства щастлив, освободен.
Не желае да се върне отново на Земята. Когато го прави, това е настоящото съществувание.
Преражда се, на свой ред, в жена, за да опознае по-дълбоко любовта и помага на хората. Затова
става фелдшерка. От лабиринта на времето и пространството обаче заработват стари модели:
зарязва работа, излиза на улицата с китара в ръка. Тъй се препитава до днес.
Тя разбра какво определя интереса й към музиката, заради която е изоставила
благородната медицинска професия. Желанията и постъпките й се диктуваха от минало
прераждане. След време замина за Англия като странстваща музикантка.
В реинкарнацията съществува важно правило: откъдето тръгваш, там се връщаш. То
очертава много от проблемите на душите с по-забавено развитие. Но и тогава опознаването
непреходността на Духовния свят отърсва от тъгата.
КАРМИЧНА ЕВОЛЮЦИЯ
"По-важно е как човек посреща съдбата си, отколкото каква е тя. "
А. Хумболт
Нашите действия отекват от живот в живот.
Дотук разглеждах проблемите на личността, провокирани от едно предходно
съществувание. Но нали преминаваме през много от тях в цикъл от раждания и смърти. Как да
се обяснят трудностите само с един предходен живот?
Налагаше се да проследя оформянето и еволюция та на кармата в поредица
съществувания. Каква бе изненадата ми, когато "случайно" (такъв е изразът, случайности няма)
се срещнах със Симеон. Неговата регресия ме върна дълбоко назад във времето, когато все още
не е съществувала карма. Невероятно! Стигнал бях до една от първите инкарнации на Земята.
Човешката душа еволюира по законите на Висшата справедливост и равновесие. Карма
уподобява разумно същество, контролиращо Духовния растеж. За да изпълни функцията си,
също трябва да се усъвършенства.
Какъв е нейният зародиш и развитие? Какво ръководи еволюцията й?
В отговор на тези въпроси, нека се върнем далече назад във времето, когато човешката
душа е била все още в най-суров вид.
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Регресията на Симеон е повече от интригуваща. Включва едно от първите хуманоидни
съществувания на Земята и серия последвали го прераждания. Обърнете внимание на
премеждията на душата, нейната еволюция и ролята на кармата във всичко това.
ПЪТЯТ НА ПЪРВИТЕ ДУШИ
— Къде си?
— Огромно зелено поле. Лято е.
— Виж краката си. На какъв човек са? Първото усещане?
— Боси, на зрял мъж.
— Как си облечен? Какво правиш?
— Нямам дрехи, гологлав. Разхождам се.
— Какъв е цветът на кожата ти?
— Червеникав. Наоколо е зелена трева.
— Семейство имаш ли?
— Нямам усещане за близки. Сам съм.
— Вече се е стъмнило. Къде се подслоняваш?
— В една скална дупка.
— С какво се храниш?
— Плодове, треви, корени.
— Къде спиш?
— Сгушен в скалата.
— Завиваш ли тялото си?
— Не. Уютно и топло е.
— С какви размери е скалната ниша?
— Мъничка, колкото да се сгуша. Спя направо на земята.
— Ползваш ли тояга, камък, сечива?
— Не.
— Къде пиеш вода?
— Зад скалата има ручей.
— Огледай се в него.
— Дълги кестенявотъмни коси, черни очи. Не съм човек. Човекоподобно. Окосмен съм,
със сбръчкано лице.
— Други подобни на теб същества има ли?
— Живея сам.
— Хищници?
— Не, спокойно е.
— Върни се в детски години... Ти си малък. Имаш ли братчета, сестричета?
— Не. Пак съм там. Сам, На същото място. Много сам...
— Търсиш ли си самка?
— Не, сам съм.
— Как ходиш по земята?
— Изправен на два крака, леко прегърбен.
— Можеш ли да говориш?
— Не съм говорил с никого. Казах, сам съм.
— Вече остаряваш. Здрав ли си?
— Все още да.
— Виж се в изворчето.
— Косата ми е по-дълга.
— Познаваш ли огъня?
— Не.
— Как настъпва смъртта ти? - В дупката. Стар съм.
— На колко години умираш? (Мълчание. Среща затруднение.) След малко:
— Доста стар.
(Не назовава години. Това е нормално за мисленето на един примат.)
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— Мъчителен ли е краят ти?
— Естествена смърт.
— Животът завърши. Политаш нагоре. Погледни от там тялото си.
— Свито в скалната ниша.
— Кой те посреща в света на Отвъдното?
— Някакъв непознат.
— Как изглежда?
— Като топка.
(Първично описание на душата в Отвъдното.)
— Тая топка има ли лице, тяло? (Мълчание.)
— Каква е на цвят?
— Червена.
— Оранжево-червена ли? Ако не съм прав, поправи ме.
— Червена и се търкаля.
— Разумна ли е?
— Да.
— Какво ти внушава?
— Да я последвам.
— Добре. Тръгни след нея. Къде те води?
— Непознато място.
— Опиши го.
— Има и други топки.
— Какви на цвят?
— Повечето са бели.
— Червената, която те съпровождаше, там ли е?
— До мене.
— От тези същности, които ти виждаш като топки, коя те привлича най-силно?
— Най-близката до мен, червената.
(Това е цветът на усещанията. Той е имал съществувание на ниво чувства, не на разум.
Затова вижда своя водач в червено. Другите са бели. Те вероятно са по напреднали в
развитието.)
— Какво ти внушават белите топки?
— Червената ме разхожда.
— Каква е обстановката?
— Няма Земя. Само се търкаляме.
— И ти се търкаляш?
— Да.
— Как изглеждаш?
— Аз съм синя, синя топка.
— Може би се движите в пространството, плувате в него и това уподобява търкаляне?
— Да. Все едно се търкаля топка.
— Какво научи от срещата с белите топки?
— Просто ми бяха показани.
(Топките са Духовни същности. Представата за света е първична като съществуването на
първите хуманоиди, обитавали някога Земята. Елементарно е описанието и на Отвъдното.)
— Докъде стигате с червената топка?
— До друга по-голяма. Прониквам в нея. Разтварям се. Топло е като в утроба.
(Младата душа се връща в същността си.)
— Тази топка сияе ли?
— О-о-о, внушителна е! И чиста.
— Какво излъчва на цвят?
— Златистобяло.
— Разумна ли е? (С възхищение.)
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— О-о-о, много!
- Знанията ти променят ли се, когато си част от нея?
— Прави ме по-разсъдлив.
— Къде е червената топка?
— Доведе ме и се върна да посреща други.
(Тази Духовна същност, както се разбра, е нещо като посрещач и разводач в света на
Отвъдното.)
- Ти си част от Разума. Има ли по онова време на Земята други човекоподобни същества?
-Да.
— На какво приличат?
— Като мен са.
— Преди колко години сте живели? Ти си в Отвъдно то, можеш да прецениш.
— Около 200 000 години.
(Изненадан съм. Не очаквах такава находка.)
— Какъв е средният ръст на тези същества?
— Надхвърля съвременния човек- над 1,80 м, но много по-яки, голи, леко прегърбени.
— Ти си част от Разума. Защо човекоподобните примати се явяват за живот на Земята?
— За да чувстват.
— Какво?
— Онова, което знаят, да го почувстват.
— Карма имат ли?
(Не отговаря на въпроса.) След малко:
— Отиват там, да изживеят онова, което знаят. (Кардинално обяснение за
смисъла на живота.)
— Ти какво знаеше, преди да слезнеш долу?
— Там е самота.
— Трудно ли е съществуването?
— Самотно.
(Това, както се разбра, е млада душа, която трябва да се обогати с чувства.)
— Ти си част от сребристожълтата топка на Разума. Идвал ли си друг път на Земята?
— За пръв път слизам.
— Натрупа ли негативи от това съществувание?
— He.
— Имаш ли желание да слезнеш отново?
— Горе ми е добре.
- Сам ли избра първото си земно съществуване, или те насочиха?
- Все едно бях изплют на Земята.
(Едва ли би могло да се даде по-образно описание на първото прераждане. Още не е
оформено съзнание. То започва да се развива от чувствата първично, инстинк тивно.)
— Родители имаш ли?
— Не знам.
Изкушен съм да задам следващия въпрос:
— По-късните разумни земни форми на живот под въздействието на тази топка от Разум
ли еволюират, или се намесват извънземни същества, да ги тласнат към нивото на "хомо
сапиенс"?
— Топката, излъчваща Разум, ги учи.
— Огромна ли е тя?
— Много е умна! (С дълбоко възхищение в гласа.)
— Други, подобни на нея, съществуват ли?
— Аз знам само моята.
— Докато си в нея, имаш ли очертания?
— Не.
— Каква структура изграждаш?
— Като кислорода във въздуха съм.
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Не е хомогенна маса, а се разпростира в ядката на Разума. Такова е първото
съществувание на един от ранните хуманоиди преди около двеста хиляди години. В далечната
предисторическа епоха животът му е кармично чист като въздуха по онова време на Земята.
Тялото и душата са в първично състояние. Карма не е наказание и се изживява мъчително - като
всяко приемане на знания.
Ако се върнем в Библията, първите същества ядат плодовете на Познанието и си създават
карма. Идват на Земята, да учат по пътя на страданието и превърнат Знанието в Познание.
(Познанието е знание, преоткрито чрез изживяванията). Не кореспондира ли информацията
от регресията с тази на Библията?...
Изкушен съм да разбера как у тая душа се оформят първите зачатъци карма:
— Виж втората си поява на Земята!
— Човек съм.
(Отговорът е със самочувствие - вече се себеосъзнава.)
— Къде си?
— На кораб - дървен, старинен. Плувам в морето.
— Какъв си?
— Моряк, рибар, трийсетинагодишен. (Вече има представа за време и възраст.)
— С какво се движи корабът?
— Платна, бели на цвят.
— Къде пътувате?
— Ловим риба край бреговете на Италия. (Има представа и за страните.)
— Как си облечен?
- Черни панталони до коленете и нещо като риза с къс ръкав.
— По онова време Италия държава ли е? (Не отговаря.) След малко:
— На гости сме там.
- Минали са пет години. По-важни събития? Спокойно ли е?
— Не. Гонят хора на територията на днешна Франция.
— Кой ги гони?
— Хора ги гонят.
(Все още примитивно обяснение на събитията.)
— Премеждия с вас?
— Не ни закачат.
- От Италия във Франция, добре. Ти си вече четиридесетгодишен. Какво правиш?
— Копая. Садя за себе си. (Станал е земеделец.)
— Къща имаш ли?
— Малка дървена.
— Семейство?
— Не.
— Къде е това?
— В подножието на Алпите.
— Виж края на живота си.
— Естествена смърт.
— На колко години умираш?
— На 82.
— Племена ли има по онова време или държави?
— Не знам.
— Животът завърши. Отделяш се от тялото си. Къде отиваш?
— Пак горе.
— Кой те посреща?
— Никой, знам си пътя. В моята топка.
— Отново част от Разума. Какво научи от изтеклия живот?
— Има и друг свят. Не само моята пещера и зеленото поле. Има вода, море...
— Ти обогати знанията си за Земята. Отскоро ли е сътворена тя?
— А-а-а, същата си е! (С възмущение.)
И
Иззппррааттееннаа ннаа w
ww
ww
Маарриинноовваа 38
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт ДДииааннаа М

— Карма натрупа ли в изминалото съществувание?
- Нищо лошо не съм направил! (Отново с възмущение в гласа.)
- Дълго ли престояваш в кълбото на Разума? Пред става за време имаш ли ?
- Стоя си. (Явно няма.)
— Себе си ли обогати или кълбото със своя престой на Земята?
— Себе си. Ама сега се влях в него.
— И му предаде своите познания?
— То си ги има. Познанията са за мен.
(Всеки трябва сам да открие ценността на опитностите чрез прераждане на Земята. Никой
не ги получава даром.)
- След като проникна в кълбото, знанията ти къде отидоха?
- Мои са, разтворен съм в него, но пак съм си аз. (Има усещане за своята хомогенност.
Духовната единица вече формира чувство за собствено Его.)
- Преди да се явиш в настоящия живот като Симеон, колко прераждания си имал?
- Десетки.
(Броят на реинкарнациите за голям период време може да бъде ограничен. Всичко зависи
от натрупаната карма.)
— Проследи съществуванието, с което си създаваш карма за настоящия живот... Отново си
на Земята. Виж се! Какъв си?
— Ха! (С учудване.) Жена! Имам две деца: момче и момиче. Живеем сред природата.
— Съпруг?
— Починал е.
— Как се прехранвате?
— От дърветата и по земята събираме цитрусови плодове. Ядем ги. Живеем сами
(Отново първично битие, но вече се явява семейство. Първо бе сам. В следващото
прераждане със себе подобни. Там може да се създаде неосъзната начална карма. Семейният
живот ангажира с по-дълбоко вниква не и опознаване на тоя свят.)
— Какво е жилището?
— Дървена хижичка.
— Децата?
— Момче и момиче, на дванайсет и тринайсет годи ни.
— На колко години си?
— Трийсет и три.
— Ти си жена. Какво е облеклото ти?
— Груба дреха, увита около тялото, като одеало.
— Минаваш трийсет и пет. Премеждия?
— Умирам млада на трийсет и седем от болест. Тресе ме. Децата се грижат за мен.
— Кой те среща в Отвъдното?
— Моят съпруг.
(Любовта е създала привличане с друга, вече персони фицирана Духовна същност.)
— Как изглежда?
— Топка като мен, но с нюанси на сила.
(Така може да се възприеме мъжът в Отвъдното.)
— Какво ти казва при срещата?
— Пита: "Как си?"
— А ти?
— "Добре. Знам си пътя."
— Намесвал ли се е в живота ти от оня свят? (След кратка пауза.)
— Грижил се е за нас...
— Как?
— С молитва.
— Изход от затруднено положение внушавал ли ти е?
- Не, не може.
(Съпругът не е еволюирал до етап, активно да помага на душите на Земята от
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Отвъдността.)
— Заедно ли продължавате в Духовния свят с него?
— В нашата топка сме. Вливаме се в нея двамата.
— Този, който ти беше съпруг, прероден ли е днес? Взри се в неговите очи. Има ли роля в
съвремието?
— Не е прероден.
— Погледни в очите децата си? Познаваш ли ги в настоящето?
- Момичето... (С вълнение.) Това е... сегашната ми майка.
(Започва кармично преразпределяне на роли в семейството.)
— С нея разбирате ли се добре сега?
— Опитва се да ми заповядва.
— В оня живот като твоя дъщеря как се държеше?
— Аз й нареждах.
(С разменени роли са. Сега трябва да се осъзнае, като изпита върху себе си, какво е да те
ръководят. Важен урок. И проява на елементарна карма.)
- Какво научи от изминалото съществувание, преди да се влееш в огромното разумно
кълбо? Защо ти бе необходимо това прераждане?
(Дълъг размисъл.)
— Разбрах какво е да си жена. (Следващ урок - смяна на пола.)
— Какво разбра?
— Трябва да се грижа за близките си.
(Жената влага повече любов и отговорност към хора та.)
- Успя ли да изпълниш мисията на съпруга и майка?
- Да. (Категоричен отговор.) Имам две деца.
(Да си жена, означава грижовност и отдаване на любов.)
— Освен женската мисия, какво още научи?
— Трудно се живее в самота.
— Как сте с хората край теб?
— Помагаме си.
(Пореден урок: съвместният живот учи на взаимопомощ. Тенденция за осъзнаване силата
на колективността.)
— Ти си в Разумното кълбо. Ангел-хранител имаш ли?
— Той е тук, при мен.
— Част от теб?
— А-а-а! (Възмутен.) Не!
— Той е в топката, където си?
— Винаги е при мен. И там, и долу на Земята. Все от лявата ми страна.
(Нов етап в развитието - осъзнаване дискретната под крепа на Отвъдното.)
— Каква е мисията ти като Симеон? Какво трябва да усвоиш в настоящия живот?
— Да се боря, да отстоявам позиции.
— Защо се роди в България?
— Тук е трудно.
(Намесва се кармата на държавата.)
— В другите страни по-леко ли е?
— Да, но преодолея ли големи трудности, по-лесно ще надмогна малките.
— Интересите в сегашния ти живот към източните изкуства от кое съществувание се
провокират? Какъв си бил?
— Монах.
— Върни се в монашеския живот... Ти си на Земята...
Четвърто съществувание
— Къде си?
— В манастир. Броим си.
— Какво броите?
— На броеница. Мрънкаме молитви.
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— От коя раса сте?
— Монголоидна.
— Какво представлява манастирът?
— А-а-а, хубав е! (С гордост в гласа.)
— Мирни монаси ли сте?
— Да. Молим се. Моят наставник е там.
— На колко години си?
— Около двадесет.
— А наставникът ти?
— Към петдесетте.
— Добър ученик ли си?
— Старая се. В жълто сме облечени.
— Главите ви?
— Бръснати, голи.
— Лицата?
— Гладки.
— Къде е това?
— В подножието на Хималаите. В манастира сме и се молим.
— Виж се на тридесет, на четиридесет години. Събития?
— Ставам наставник на млади монаси.
— От твоите ученици имаш ли си любимец?
— А-а-а, не! (С възмущение в гласа.)
— На колко души си наставник?
— На четири.
— Виж се на петдесет години. Събития? Къде са твоите ученици?
— Монаси, не в манастира, а сред хората. Това е нормално.
— На колко години умираш?
— На седемдесет и осем.
— Кой век е това?
— Шестнайсети.
— Кой те посреща в Отвъдното?
— Моят наставник.
(Среща с персонифицирана на Земята Духовна същност.)
— С какви думи те приема?
— Приятелски е настроен.
(Това говори, че е издържал достойно изпитите на изминалия живот.)
— Какво научи като монах?
— Да се моля.
— Обогатява ли те молитвата?
— С мисъл помагам на хората. И на себе си.
— От монашеското съществувание какви качества придоби за настоящето като Симеон?
— Искам пак да съм там. Това бе силна изява. Ха ресва ми повече от всички други.
(Оттам идва влечението му към източните учения. Сега се занимава с бойни изкуства,
интересува се от източна философия.)
— С твоя Духовен наставник в Отвъдното къде от сядате?
— Пак в топката.
— С молитва може ли да се стопи негативна собствена карма?
— Да, а също и тая на другите.
(Вече са усвоени познания за последиците от действията.)
— Имал ли си тъмна карма, която в монашеския живот да премахнеш със смирение?
— Да.
— Каква е тя? Какви негативи е трябвало да надмогнеш?
— Бил съм лош.
— Върни се в тоя живот!... Виж се! Ти си на Земята...
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Пето съществувание
— Убивам. Има метал по мен. Войн в Китай.
— Как завършва животът ти на войн - убиват те, или умираш от естествена смърт?
— Пленяват ме. Самоубивам се.
— Как?
— Отхапвам езика си. Краят настъпва от кръвозагуба. Така са ни учили: "Заловят ли те, за
да не станеш предател, нямаш ли скрито оръжие, отхапи си езика,."
(Странни обичаи.)
— Болезнена ли е смъртта?
— Боли, но честта е над това! (С гордост в гласа.)
— Бързо ли идва краят? Кръвта поглъщаш ли я, или плюеш?
— Задавям се. Прекъснах езика си из основи със зъби. Боли.
— Виеш ли от болка?
— Не.
(От проучванията, които по-късно направих, узнах: на Изток действително е имало такъв
вид ритуално самоубийство. Прегризването на езика в медитация силно ограничава
страданието.)
- Ти си войн, който се самоуби. Кой те среща в Отвъдното?
— Моят наставник от монашеството.
— Какво казва?
- "Не трябваше да убиваш хора, нито себе си!" (Изключително важен кармичен урок.)
- Затова, че си се самоубил, получаваш ли възмездие?
— Да, отивам в манастира. (Нещата се подреждат.)
— Там изкупваш натрупаните негативи с молитва?
— Да.
(Това е сравнително по-лека форма на изтриване "черна" карма, каквато е убийството и
самоубийството.)
- Сам ли решаваш да идеш в манастир от Духовния свят, или те подпомагат да избереш
тази съдба?
— Насочва ме моят наставник, но аз решавам.
— Той как изглежда в Отвъдното?
— Топка като мен.
— На цвят каква топка си, след като бе боец самоубиец?
— Небесносиня.
— А той?
— Златистожълта.
(Наставникът е по-извисен. Цветът му го издава.)
— Ти си в света на Отвъдното. Защо ти бе необходимо съществувание на боец? Какво
научи от него?
— Трябваше да разбера какво е ярост, какво е да убиваш. Яростта те движи. Кара те да
действаш. (Категоричен отговор.)
- С какво бихме могли да заменим тая движеща сила?
- С любов. Тя е по-стабилна, не натрупва негативна карма.
(Това е един от най-важните и трудни уроци.)
— Със сегашния си баща имаш ли кармична връзка?
— Не.
- Със сегашната си приятелка? (След дълго мълчание.)
- Убивам я по времето, когато бях войн. Тя е мъж, наш пленник. Съсичам го. Не е лесно,
но заповед... А той е добър... (Прави измъчена гримаса.) Гадно ми е.
(В настоящия живот Симеон трябва с любов да изгори тежката си карма. След молитвата с любов. В онова съществувание той разбра ценността на човешкия живот.)
— С братовчед си имаш ли кармична връзка?
— Отвратителен е. Иска да ме убие, когато съм войн. Той е противник. След моето
залавяне иска смъртта ми.
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(В живота на китайски боец Симеон е натрупал най тъмна карма. Освен погрешните
действия, рушителната мисъл също провокира негативи - друг урок.)
- Ти си в Света на душите. Уби своята приятелка, защото ти бе враг...
Преди да завърша въпроса, той рязко ме прекъсва:
- Тя ми прости в Отвъдното!
(Емоционалният отговор издава: прошката е изключително важна за съдбата.)
— Заедно ли сте там?
— Да. В моята топка.
— А с братовчед ти, войнът, който искаше твоята смърт, също ли сте заедно?
— Не, той е другаде.
— Потърси го.
— Не, не искам! Казах, в друга топка е. Не го виждам, нататък е мъгливо. Той върви по
пътя си.
— Какво трябва да направиш в сегашния си живот, за да премахнеш негативите към
братовчед си?
- Трябва да му простя.
(Друг начин за изгаряне на негативна карма.)
— А той как се държи сега като твой родственик?
— Заядлив е. Дразни ме...
Възстановихме само пет от съществуванията на Симеон. Проследихме едно от найранните прераждания на Земята преди около двеста хиляди години. Стигнахме през серия
реинкарнации до наши дни. Ясно се вижда как от живот в живот се натрупва тъмна и бяла
карма, но заедно с това се приемат безценни уроци. Личността расте в Духовен план с
познание за добро и зло, с все по-ясна стойностна система за се бе си и света. Със своя
позиция. Душата еволюира. Пътят към познанието е трънлив. Човешкото развитие е с
колебливия ритъм на тангото - три напред, две назад...
Наблюденията ме наведоха на извода: кармата създава историята на душите. В
началото на еволюцията Духовната същност е част от чистото съзнание. Философията го
идентифицира с Бог - нещо, което още не е придобило материална форма. С "откъсването" от
него започва животът.
В нито една регресия не попаднах на човек, който е бил в предходно съществувание
животно. Това поставя под съмнение древноиндуската теза за реинкарнацията: седем пъти растение, седем пъти - животно и едва тогава - човек. Но нали при нисшите форми на живот
отсъства съзнание и няма как да се предаде това...
Прераждането се подчинява на непоклатими закони и няма нищо общо с някои фриволни
фантазии за него, тиражирани в масмедиите.
КАРМИЧНИ ВЪЗЛИ
Интуитивно предусещах - поел бях по вярна посока. С упорита работа резултатите нямаше
да закъснеят.
Евгения се интересуваше на кой предходен живот се дължи неодобрението й към себе си,
наднорменото й тегло, какви са нейните кармични връзки с близките й в настоящия живот. И
най-вече - как да ги преодолее.
Не едно, а няколко предходни съществувания можеха да дадат задълбочен отговор на тези
нелеки въпроси. Трябваше да се проследи еволюцията на кармата във всяко от тях.
— Къде си?
— Влажна пръст. Някъде нещо гори.
— Погледни краката си.
- Груби възлести, с изпъкнали вени. Стар човек, мъж съм. Пробити сандали, оръфан кафяв
панталон, дълга мръсна риза, някога бяла, сега сива, на кръпки. Подпирам се с тояжка.
— Какво правиш?
— Гледам огъня.
— Колко годишен си?
— Към осемдесетте. Едва кретам.
— Къде си?
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— Полягам под едно дърво.
— Студено ли е?
— Нямам сетива.
— Какво става?
— Издъхвам, проснат под дървото.
— Виж, след време намират ли тялото ти?
— Не, изгнива в гората.
— Ти си в Духовния свят. Кой те посреща?
— Жена - нежна, бяла: "Добре дошъл!"
— Познаваш ли я?
— Да, тя ме е поддържала от Отвъдното.
— Като старец, имаше ли близки?
— Не, скитник бях. В края на живота си видях някакъв пожар. Случайно минах оттам.
— Тоя живот завърши. Какво научи от него, скитнико?
— Самотата е мъка.
— Виж се в света на Отвъдното.
— Не мога да повярвам, че съм горе... (Плаче.)
— Успокой се, изпитанията свършиха. Ти се раздели с немощното си тяло. Къде пътуваш
в Духовната реал ност?
— При Сияна.
— Коя е тя?
— Познавам я от Отвъдното. Моят Ангел-пазител. Помагала ми е от оня свят.
— Къде си там - на тъмно, на светло?
— Светло. Виждам само нея. Красиво сияе.
— Други същества?
— Напрегнат съм, не ми се говори. Отдавна не съм бил тук. Душите общуват помежду си.
Мене никой не ме забелязва.
— Сияна как реагира?
— Успокоява ме. Помага да свикна.
— Откъде прониква светлината?
— От всичко: душите я излъчват, Сияна. Аз също светя.
— Има ли разлика в нюансите?
— Да, Сиана разкошно блести.
— По-ярко излъчващите какви са?
— По-извисени. Подпомагат останалите.
— Какво става после?
— Трябва да се прибера в моята група. Връщам се. В нея има и други същества.
— Свободно ли се придвижваш? Можеш ли да летиш?
— Притеснен съм, не ми е до това.
— А другите?
— Ако желаят, могат.
— Свикваш ли с твоята група?
— С нея ми е по-леко.
— По какво се отличава от предишната, в която беше със Сияна?
— Там познавах всички. Учехме се, преди да слезна на Земята. Започнахме заедно в
началото.
— Срещали ли сте се в различни съществувания?
— Да.
— След всяко от тях в Отвъдното пак заедно?
— Да. Там е далеч по-лесно.
— Представа за време имате ли?
— Не. Те се шегуват: "Казахме ли ти, че ще успеем!" "Какво да успеем?" "Да изкараме
както трябва и това съществувание." То е свързано с избора. Насочих се към изключително
трудна съдба. Те всеотдайно ми помагаха.
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— Ти бе скитник. Какви бяха другите от групата в твоя живот?
— Добри хора. Хранеха ме, приютяваха. Не ме гонеха като останалите.
— Родители, родственици имаше ли?
— Не помня семейство. Изоставено дете съм. Майка ми е умряла.
— Кой те е отгледал?
— Оцелях, благодарение на малцина добри хора.
— На колко години бе, когато умря майка ти?
— На десет. Трябваше сам да се грижа за себе си. Много бе трудно. Не знаех кой е баща
ми. Нямах близки, братя, сестри. Просех, скитах се. Оцелях.
— Защо ти бе необходимо това съществувание? Какво постигна с него?
— Трябваше да платя стар кармичен дълг. Живях без родителска обич, без наследство.
Какво ли не изпитах, най-вече самотата. Това беше главното.
— Успя ли да се разплатиш?
— Да. Затова в Отвъдното така се шегуваха с мен. Успокояваха ме, да се отпусна и
адаптирам.
— Имаш ли усещане, че всичко това бе театър? Се га, когато вече свърши?
— Да, затуй се смеехме. На мен обаче още ми е труд но да си спомня... Ива е там, моята
приятелка.
— Подпомагаше ли те в изтеклия живот?
— Даваше ми храна. (Плаче.) Не ме гонеше и презираше като другите.
— Завърши едно мъчително съществувание. Олеква ли ти вече? Сближаваш ли се с
Духовните същности, с които сте заедно в Отвъдното?
— Да, сега ми е много по-добре. Дори често се шегуваме. Те са извисени - излъчват ярка
светлина.
— Усещане за Бог имате ли?
— И още как.
— Близо ли е до вас?
— Нямаме право да идем там.
— За него говорите ли?
— Непрестанно. Учим се на всеотдайната му любов.
— Какво целят земните изпитания?
- Да съхраним небесния плам и мира в душите си, въпреки умората и трудностите.
— Каква е била предопределеността в предходен живот, която ти е наложила
съществувание на скитник? Върни се назад! Виж се!
— Мъж съм. Имам власт, пари, любовта на много жени, но съм прекалено жесток с
всички, дори с децата си. Не се грижа за тях. Само пир, лов, война... Бохем от класа.
— Кой век е това?
— Петнайсети. Воювам, убивам в битки. Горд съм с това.
— Грешно ли е да сразиш противник в сражение?
— В Отвъдното разбрах - винаги е грешка да убиеш. Никой няма право да отнема
човешки живот.
— Каква е съдбата на този бохем?
— Загива в бой.
— Къде отсядаш след това в Духовния мир?
— Няма я Сияна. Сам съм. Сиво е. Сгреших. Трябва да съм в изолация, да се вразумя и
осъзная. Не мога още да се примиря, че е свършил животът ми. Прекалено горд съм.
Материалист, затънал в море от страсти. И след смъртта ме гложди жажда за живот. Измъчвам
се, много ми липсва. Трудно ми е без другите от групата. Но трябва да бъда сам. Да мисля, да се
примиря, да умъдрея.
— Може ли да видиш миналото си като на филмова лента?
— Основните моменти.
— Даваш ли си оценка за тях?
— Трябва да осъзная допуснатите грешки. Изолаторът е като карантина.
— Някой помага ли ти в това?
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— От по-горни нива - с мисъл, с телепатия.
— Имаш ли свой Ангел-хранител?
— Да, но сега трябва да бъда сам.
— Наказание ли е самотата в Отвъдното?
— Не, изолацията помага за себеосъзнаване. Разсъждава се над всяко действие.
— Този период вече отмина. Осмислил си нещата.
Срещаш ли се с други Духовни същности в Отвъдното?
- След Изолатора ще се върна отново при своите в групата.
— Сам ли избра Изолатора?
— Това е посоката, която трябва да следвам. Сам избирам.
— Изпълниш ли програмата си на Земята, какво предстои?
— Пътят горе е различен. Може да дойде Духовни ят водач, а може и да се попадне в
неумолимото "сиво пространство." (Другото название на Изолатора - бел. авт.)
— След като вече си приел уроците там, какво след ва?
— Връщам се при своите в групата.
— Как ги срещаш?
— Гузен съм.
— Шегуват ли се?
— Да. Искат "да ми повдигнат духа". Бил съм достатъчно сам в мисли и трезва оценка.
Вече съм се смирил. Това е важен урок.
— Как се шегуват?
- С дебелия корем, който имах на Земята. (Смее се.) Шегата е, за да "разтопи леда"...
— Участваш ли в изграждането на съдбата си в предстоящия живот на скитник?
— Да. Не ми е леко да взема това решение.
— Помага ли ти някой?
— Сиана, моят Ангел-пазител. И другите ме насърчават. Обещават подкрепа.
Изключително тежко е да се явя като несретник.
— Как избираш програмата? Проектира ли се в мисълта ти? Предложение отгоре ли е?
— Съвет свише. Още не се виждам такъв, но знам страшно трудно ще бъде. Разглеждам,
обмислям етапи те на бъдещия си живот.
— Ключови моменти?
- Да. Тежък път. Майка ми умира. Нямам наследство, родители.... Самота. Гонят ме,
унизяват. Чуждата къща преди смъртта ми изгаря.
— Настъпва мигът да се явиш на Земята като скитник. Има ли значение каква физика ще
приемеш?
— Човекът трябва да е грозен, слаб.
— Защо е необходимо това?
— Защото всичко трябва да му бъде отнето, всичко дори любовта на жените. Той сам
участва в избора на външен вид.
— Можеш ли да ВИДИШ с духовните си очи лицето на скитника? Да огледаш и подбереш
различни физиономии?
— Виждам външния си вид. Неприятен е, но не това е най-значимото. По-важна е
трудността на пътя, който ще измина.
— Назрява момент да се въплътиш на Земята. Какво изпитваш на ръба на новия живот?
— Гъделичкане под лъжичката. Напрежение, нетърпение, като преди гмурване в нещо
ново.
— Какво провокира тази тръпка?
— Знам - трябва да преживея тежка съдба и искам да се свърши по-бързо.
— Виждаш ли жената, която ще ти бъде майка?
— Когато избирам съдбата си, избирам и майката.
— Познаваш ли нейната участ, ранната й смърт?
— Да, това е част от изпитанията на нещастния скитник. Мъчителният живот е найкраткият път към развитие. Инак другите от групата още ще напреднат, а аз все ще кретам.
Затова приемам толкова труден избор.
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— Убийците също ли избират такива ужасни съдби?
— Не. Тяхното е слабост, отклонение от програмата. На душата винаги се предлага
позитивен избор, но някои просто не успяват да се справят, откъсват се от предначертания път.
Неустойчиви са, блазни ги лекият живот.
- Крадците, измамниците, лъжците, също ли са отклонения?
— Да.
— Искаш да кажеш - не се програмира убийство, то е слабост, неиздръжливост по
еволюционния път. Добре, какво тласка душите към тези опасни крайности? Защо някои хора
стават такива?
— Има черни сили на Земята. Такива са страстите, егото и неукротимото желание да
изкараш по-леко живота си.
— В света на Отвъдното владеят ли подобни сили?
— Където съм аз, ги няма.
— Защо трябваше да се явиш в настоящето като Евгения?
— След "стареца" не идва Евгения.
— А кой?
— Жена, някъде на Изток.
— В Духовния мир предварително ли се проектира в съзнанието ти предстоящият живот ?
-Да.
— Защо сега се прераждаш като жена? С каква ми сия си, след като изкупи своята карма в
съществуванието на скитник? Какво трябва да постигнеш?
— Да се науча да давам.
— Каква е съдбата ти?
— Жена, която обича и се себеотдава. На нея също не й е леко. Религията, нравите,
ислямът я потискат. Свободолюбива, не допуска да я тъпчат и унизяват като дру гите
мюсюлманки.
— Как се развива животът ти? В харем ли?
— Три жени. Тя е ревнива, опитва се да обсебва. А трябва да обича въпреки всичко. Да
раздава любов с пълни шепи. Пречи й ревността, чувството за притежание, егото. Има две деца
- момче и момиче. Изоставя ги, зарязва и мъжа си.
— Харем ли бе това?
— Освен нея, мъжът й има две наложници.
— Каква е тя на арабина?
- Съпруга. Решена на всичко, бяга от него, защото не иска да го дели с другите. Не спазва
канона. Ислямската религия я задушава. Има връзка с друг мъж. Не брак, а интимност. Взаимно
се подкрепят.
— По-точната дума не е ли утешават?
— Да, обаче тя тъгува за дома.
— Този мъж какъв й е? Кой век е това?
— Деветнайсети. Той е пътуващ арабски търговец и тя го съпровожда.
— Съпруга няма ли си?
— Може да има всяка жена, страшно е богат.
— Млада ли е, когато се събира с него?
— Около трийсетгодишна изумително красива жена. Изоставила деца, съпруг, поема с
търговеца. Той много пъти после я зарязва и пак се връща при нея. Но идва момент на
безвъзвратна раздяла.
— Обичала ли е своя избраник?
— Обидена е. Отнели са й го. А е имала чувство, че притежава любовта му.
— Какво е съществувало между тях?
— Секс, страст, заслепяващи желания. Тя не даде достатъчно любов в този живот.
— Какво става после?
— Остарява сред чужди хора - сред проститутки, леки жени. Вече е възрастна.
Съдържателка е на публичен дом.
— Кога умира?
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— Към шейсетгодишна.
— Ти си вече в света на Отвъдното. Кой те посреща?
— Ангел-хранителят, Сияна.
— Как те приема?
— С разбиране и критичност... Не, не е остра, но знам - не се справих добре. Недоволна
съм от себе си, от живота си.
— Къде отиваш?
— Отново сама в Изолатора, но сега не е толкова сиво и страшно. Трябва всичко да
преосмисля.
— Как да разбираме това?
— Грижила съм се все пак за ония жени с леко поведение. Подпомагала съм някого.
— Ти си заменила с грижи любовта?
— Опитах да компенсирам това, че зарязах децата си.
— После къде се приютяваш?
— В моята група. Тоз път обаче никой не се шегува. Да научиш урока за любовта, е
много, много важно. Не успях...
— Това съществувание как го определят горе? Има ли напредък?
— Почти никакъв, не постигнах онова, което трябваше.
— В какво се изразява напредъкът?
— Да дадеш на непознат закрила, грижа. Безкористно.
— Какво научи от мюсюлманския живот?
— Трябва да се обича с пълно себеотдаване.
— Душите от твоята група помагаха ли ти? С мисли, внушения - те и Ангел-хранителят?
— Във всеки живот го правят, но тогава аз сякаш бях глуха за тях. Заслепена от ревност,
собственическо чувство, желание за власт над хората, протест срещу една ограничаваща жените
религия.
— Ако бе приела безропотно съдбата на жена и майка, по-добре ли щеше да се реализира
животът ти?
- Не. Целта не бе да протече леко, формално, а всеотдайно, с любов.
- Това ли е последното ти съществувание преди Евгения?
-Да.
— Защо се явяваш сега като нея?
— Стотина години престоях в Отвъдното. Толкова се молех да се преродя свободна жена.
И успях. Сега се уча да обичам. Получих свобода, за да отдам любов.
— Наднорменото ти тегло предопределено ли е в настоящето?
— Изключително красива някога, сега не бива да се радвам на толкова мъжко внимание.
Трябва да печеля единствено с това, което давам.
— Как да разбираме "това, което давам"?
— Да радвам с любов, грижи, привързаност. Да печеля с онова, което извира от недрата на
душата. Над норменото тегло ме предпазва да не се върна отново към разврата.
— Носиш ли на съзнателно ниво информация от предишни животи за грешките си? Ако
това е така, нещо подобно на алармена система ли е то?
— Да. (Усмихва се.) Може и така да се каже: под съзнателна алармена система.
— От хората в съвремието с кои имаш кармична връзка?
— Баща ми е бил моят изоставен син в арабския живот.
— Какви са отношенията ви сега?
— Странни. Трудно го приемам като родител. Почти майчински съм загрижена. Много е
болен, измъчва се.
— От какво страда?
— От грешките си в предходен живот.
— Добре. Какво е заболяването му?
— Болки в гърба, гърдите. От малка все го разтри вам... От това му олеква.
— Не изкупваш ли сега своята карма, като му отдаваш грижи, които си му дължала преди,
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като твой син?
— Да. (Плаче.)
— С кого другиго имаш кармична обвързаност?
— С моя първи приятел. В арабското съществувание ми бе съпруг, същия когото
изоставих с двете деца. Сега, като Евгения, е първият мъж в живота ми. Изживяхме експлозивна
любов. После се разделихме. Години не можах да го прежаля.
— Защо стана така?
— Трябваше да замине за чужбина.
— Това урок ли е: преди ти го изоставяш, сега - той теб?
— Възможно е. Предложи ми брак, но бях едва седемнадесетгодишна. Гонех образование,
кариера. Трябваше да избирам между свободата и силното желание да съм с него. За пореден
път предпочетох независимостта.
— Други кармични връзки?
— Племенницата ми. Тя бе моята изоставена дъще ря в арабското съществувание. Много
я обичам, грижа се сега за нея като за собствено дете. Но, уви, не мога да й се отдам изцяло.
След регресията Евгения смъкна наднормените килограми. На "ти" е със себе си, подобри
отношенията с близките си. Познанието за изтеклите съществувания й помогна да преосмисли
настоящето и реализира по-пълно мисията си.
СВЕТЛИНКА В ТУНЕЛА
Последователните прераждания разкриват причините за проблемите в настоящето. Те
могат да бъдат: битови, междуличностни, здравословни и други.
Отношенията на Светла с приятеля й Пламен се вгорчаваха от ожесточени скандали. За да
ги изясни и отстрани, тя се подложи на регресия.
— Пред мен е мъж със сабя и ботуши над коленете. Грозен, с огромни щръкнали уши.
— Виж очите му.
— Ококорени, страшни. Клати застрашително глава.
— Кой е той?
— Посяга, смъква лицето си, държи го в ръце... О, това била...маска... Смее се закачливо.
Баща ми. Просто шегичка.
— Как изглеждаш?
— Петгодишно момиченце в синя рокличка с кафяви кожени обувки.
— Къде си?
— В парка. Зад гърба на татко се откроява покрив на замък. Той е негов иконом.
— Вече си девойка.
— О, аз съм висока, слаба, с големи гърди. Гордея се с тях. В зелена красива рокля. Тясна
в талията, долу широка - нарича се кринолин.
— Приятел имаш ли?
— Не е приятел - годеник.
— Минава време, омъжваш ли се?
- Да, но не за годеника - в затвора е. Мъжът ми е нисък, дебел, плешив, с голям корем. Не
го обичам. Много пие, суетен е - не подминава ни едно огледало.
- Защо все пак се омъжи за него? (След кратка пауза.)
- Татко настоя - той е собственикът на замъка. Съжалявам. Угнетена, самотна съм. Често
плача.
— Съпругът ти утешава ли те?
— Не изтрезнява. Нямаме деца, това ме довършва.
— Вече си трийсетгодишна. А той?
— Към шейсетте. Най-после - мое детенце! Катерина - сладко момиченце, красавица.
Много я обичам!
— Минават години. Какво става?
— Катерина расте. Мъжът ми, без да ме пита, я пра ща да учи в манастир. Отново
мъчителна самота... Страдам.
— Кой век е?
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— XVIII.
— Придвижи се напред във времето. Кризисни ситуации?
— Гори!... Замъкът гори!
— Къде си?
— Стоя отстрани.
— От кого е запален? Злосторник? Случайно?
— Не.
— Участваш ли в гасенето?
— Стоя, наблюдавам. От двете ми страни - по един войник.
— Пазят те? (Не отговаря.)
— Кой е причинил пожара?
— Аз.
— Ти? Защо?
- Животът ми изгуби смисъл. Без дете, с тоя груб отвратителен мъж...
— Арестуват те?
— Не, замъкът е наш.
(Замогнала се с брак по сметка, лишена от любов и щастие, в яростта си тя унищожава
замъка.)
— Как се развива животът ти нататък?
— Прогонена, бедна, в парцалива прокъсана рокля. Приютявам се в стара запустяла
воденица.
— Да не си се побъркала? - Въпросът сякаш се изплъзва от устата ми.
— Нещастна, неразбрана, самотна съм. Този човек ми отне най-скъпото, детенцето...
(Гласът й трепери.)
— Как оцеляваш?
— С корени, треви, каквото намеря. Подпомагат ме състрадателни женици от близките
села.
— Виж края на живота си.
- Все там. Вече побеляла, загледана във вира, обичам да стоя, облегната на един клон над
него. Изведнъж клонът с трясък рухва. Плясвам във водата. Потъвам... Крещя. Няма никого.
Само някаква селянка в далечината, чула виковете, побягва през полето.
— Към тебе?
— Обратно, уплашена е. Това е краят...
— Животът свърши... Какво става?
— Виждам двама селяни.
— Откъде ги гледаш?
— Отгоре. Изваждат тялото ми - синьо, подпухнало. Зариват го в земята. Набързо, без
кръст, без свещеник.
— После?
— Потъвам в небесни сияния. Мека приятна светлина. Лекота.
— Взри се в очите на някогашния си съпруг. Позна ваш ли го в настоящето?
— Приятелят ми Пламен.
(Кармичните проблеми на двамата започват от тоя живот)
— Ти вече престоя достатъчно в Отвъдното. Взе необходимите уроци. Настава мигът
отново да се върнеш на Земята... Огледай се. Къде си?
— Дълбока лепкава кал. Босо голо момче, с кафява кожена препаска. С други деца
шляпаме из калта.
— Родители?
— Мама - в тъмнокафява пола и татко - гол, само с препаска. Живеем в нещо като шатра.
В средата е забит висок кол. От върха към земята се спускат прътове. Покрита е с кожи, някои
от тях с цветни рисунки.
— Как те наричат?
— Заки.
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— Добре. Вече си мъж. Променя ли се животът ти?
- Здрав, як, най-добрият племенен ловец. Вождът ме цени, младежите уважават. Само
жрецът, дребно завистливо човече, кой знае защо, ме пренебрегва.
— Какво ловувате?
— Елени, сърни, птици, дългоухи животни, подобни на зайци.
— Женен ли си, Заки?
— Да, за най-красивата девойка в племето. Радват ни деца.
— Ако има конфликти, определящи проблемите на настоящето, премини към тях.
- Ловът е оскъден. (Гласът на Заки се напряга.) Все по-често се връщаме празни. Племето
гладува. Децата слабеят. Притискат ни болести. (Интонацията е изнурителна.) Обедняват
ловните полета. Животните сякаш са се изпокрили вдън земя. Залагаме примки, но те са
прегризани, а дивечът задигнат... Работа е на койотите. Повече така не може. Събира се
племенният съвет. Жрецът се допитва до духовете-покровители. Побеснял, вика, крещи. Сочи
мен, обвинява ме.
— Какво си направил?
— Нищо лошо. Ненавижда ме - най-добрият ловец съм.
— В какво те обвинява?
— Името ми е Заки, синът на койотите. Издавал съм им бил местата с примките...
— Но това е нелепо! Що за глупост! И после?
— Прогонват ме, за да оцелее племето.
— Но ти имаш съпруга, деца!
— Децата ги поема бездетна жена, съпругата - жрецът.
(Това обяснява много неща.)
— Какво става с теб?
— Търся помощ от боговете в племенната пещера. Но там, в гъсталака, се прокрадва
тъмен силует на мъж...Брат ми. Какво прави тук? Защо се крие? Тръгвам към него. Снишава се.
Очите му са зли. Преди да приближа, изсвистява стрела. Пробожда дясното ми рамо.
Предател!... Позорно бяга...
— Защо е това?
— Жрецът го е подучил. Ох, боли...
— Отровна ли е стрелата? Фатално ли е?
— Не, след време зараства, но ръката се обездвижва. Тънее, съхне...
— После?
— Откъсвам се далеко в планината, настрани от племето.
— Как преживяваш с една ръка?
— Все още съм добър ловец. Левичар, с примки ловя дребен дивеч.
— Дълги години ли оцеляваш? Очаквам да чуя годините, а вместо това:
— Много луни.
(Луната в индианския календар е елементарна мярка за време. Отговорът на Заки бе
светкавичен. Поредно доказателство за автентичността на регресията.)
- Как настъпва смъртта ти?
— Мразовит ден. В примката се е оплело дългоухо животно. Дълго го откачам. Когато
изправям глава, наоколо е осеяно с вълци. Неусетно са ме обградили. Настръхнали, изплезили
езици, в кръг около мен. Стискам тояга. Озъртам се. Обръчът се затяга... Най едрият връхлита.
Щракват челюсти. Изтръгват дивеча от скута ми.
— Откопчваш ли се?
— Опитвам да си проправя път през глутницата крещя, размахвам тояга. Невъзможно е.
Връхлита друг. Захапва болната ми ръка. Отхвърлям го. Най-злобен е сивият... Дебне, не
помества очи от мен. Мята се. Впива в шията ми...
— После?
— Тичам, тичам, задъхан...Нагоре! По един тъмен тунел. В края му блика светлина.
Трябва да избягам... да изчезна оттук...
— Жив ли си, Заки?
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— Тичам, тичам...
— Къде?
— Нагоре...(Учестява дъх.)
— Погледни! Какво стана с тялото ти?
— За нищо на света! Трябва да се махна... (Кървавата сцена е потресаваща. Устремен в
тунела
към Отвъдното, той изживява илюзията, че продължава да бяга, спасявайки се от
похитителите си.)
- Спокойно, Заки. Всичко свърши. В Отвъдния свят си. Кой те среща?
(Дълга мъчителна пауза.)
- Никой.
— Минава време. Сега?
— Човешка глава в профил. Завърта се анфас. Усмихва се, опитва да ме успокои.
— Погледни я в очите. Кой е пред теб?
— Баща ми.
— Превъплътен ли е в сегашния ти живот?
— Да, Дамян.
— Кой е Дамян? - Обръщам се към Светла, която е в дълбок транс.
— Бившият ми приятел. С него се разделих, преди да се свържа с Пламен. Много го
обичах, но към Пламен ме теглеше повече.
(Завързва се нов кармичен възел.)
— Взри се в очите на брат си, който те нарани със стрела. Познаваш ли го в настоящето?
— Това е Пламен. Затова ли ни изгарят жестоки разпри...
Тази регресия е типичен случай на разменени ро ли при изчистване на тъмна карма. В
предходното съществувание Пламен бе нежелан съпруг, в следва щото - коварен брат. Сега конфликтен приятел. Стари те конфронтации, както се вижда, влияеха зле на отношенията им.
В прогресия Светла видя: няма да се омъжи за Пламен. След време това се потвърди.
Двамата не успяха да изчистят негативите си, но намериха сили да се разделят цивилизовано.
Все пак - някакъв успех. Пълното освобождаване от карма се отлагаше за следващ живот по
пътя на любовта и опрощението.
ТРИ СМЪРТИ
Мъчително изживяната смърт оставя трудно изличим отпечатък върху душите.
Съвременната европейска цивилизация не е дорасла да приеме спокойно всичко това. Обидата,
огорчението, чувството за вина, изживени в мига на смъртта, се впиват дълбоко в пластовете на
душите. Невинаги се изчистват в Отвъдното и могат да се пренесат в следващи
съществувания.
Жана се интересуваше за кармичната връзка със съпруга си. Омъжила се бе светкавично и
неудачно. Любопитна бе, защо това е така? Предстои ли й нов брак? Ще развие ли свой бизнес?
Ще се подобрят ли в бъдеще враждебните й отношения с родителите?
Видя се дете на аборигени - полугола с препаска от треви около кръста. При въоръжено
стълкновение се бе оказала без родители. Страхуваше се - изгубена, изоставена.
Питам я:
— Ти си на дванайсет-тринайсет години. Кой век е?
— Не знам.
(Необразованите хора трудно се ориентират в коя епоха и година живеят. Това е
нормално.)
— Къде си?
— Гледам гората, дърветата, но високо отгоре. (Подобна объркваща смяна на зрителния
ракурс е
характерна при внезапна смърт.)
— Къде е тялото ти?
— Лежи неподвижно под едно дърво.
— От какво си умряла?
— Мъчителна треска.
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В Отвъдното осъзна: родителите й са злодейски убити от враждебно племе, а тя, спасила
се по чудо, е онемяла от страх. По-късно, разтревожена, видя бездиханното си тяло. Животът за
нея бе жесток.
В предварителния разговор бе пожелала да разбере на какво се дължат усложнените и
дистанцирани отношения с баща й. Върна се отново на Земята.
Скандинавия - XVIII век. Девойка, живееше на морския бряг в мрачна студена къща сама с
баща си: дървар - брадат груб човек с леденостудени очи. Майка й е починала при раждането.
Грижи се за него, но той е остро враждебен към нея. Упреква я за смъртта на съпругата си. След
години заживява с друга жена. Изоставена, отбягва контактите с хората. Саможива, отчая на,
удавя се в морето.
В Отвъдното не я срещна никой. Самоубийца е. Там разбра: душата на бащата от оня
живот е въплътена в сегашния й родител. Стара кармична връзка. Затова сега са враждебни.
Осъзна: би могла да преодолее тези проблеми с прошка, разбирателство и много, много
търпение.
За да открие на какво се дължи неудачния брак със съпруга й Валентин, тя се пренесе в
друг живот. Там бе богато момиче, а той - неин слуга - недодялан млад селяк, увит в груби
кожи.
— От заможно семейство съм. В изискана стилна рокля. Живеех безгрижно при мама и
татко, но този отвратителен човек насила ме грабна, отвлече. Замъкна ме в затънтения си
дивашки край.
— Опитваш ли да се върнеш?
— Да, но не мога.
— Имаш ли дете от него?
— Не. (Плаче.)
— Как се чувстваш?
— Принуждава ме да се грижа за гадните му овце... Отвратителен груб дървеняк. Мразя
го. Непрекъснато ме насилва... Не ми се живее...
— След време имаш ли дете?
— Бременна съм. Не, не мога да понеса това... Абортирам.
— А след това?
— Повече не издържам. Вбесена съм. Издебвам го. И - с прът по главата. Пак и пак...
Удрям, докато диша... После плача... Съжалявам, не исках да се стигне дотам. Измъчвам се.
Загубила съм сякаш ума си...
— Връщаш ли се при родителите си?
— Не.
— Какво правиш с трупа?
— Погребвам го тайно. Тежко ми е. Чувствам се виновна...
— Има ли хора наоколо?
— Не, сама съм. Къщичка в пущинака. Боя се от случайни пътници... Какво направих?...
— На колко години си, когато става това?
— На двайсет.
— Родителите ти търсят ли те?
— Не знаят къде съм и дали съм жива. Майка ми отдавна е парализирана. Далече са в
голяма богата къща.
— Какво става после?
— Умирам.
— От какво?
— Изнемогвам от глад. Тресе ме. Мъчи ме вина... Не ми се живее...
- Ти си в света на Отвъдното. Взри се в очите на човека, когото уби.
- Валентин... Ох, греховете си ли изстрадвам? За това ли се омъжих сега за него?... Но
всичко свърши.
След извършено някога престъпление, в настоящето у нея бе припламнала страст към този
човек, за да изкупи с любов вината си. За съжаление не се бе получило. В съвремието имаха
дете, а живееха разделени. Кармичният възел още повече се бе затегнал. Разплитането му
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оставаше за по-късно.
В състояние на прогресия Жана видя промяна в живота си: бъдещ съпруг и съвместен
бизнес с него. Ще се грижи за своите родители и те ще разчитат на нея.
След години тя наистина заживя с друг мъж и промени професията си. Работата потръгна.
Превърна се в опора на своите родители. След като на три пъти бе преминала през страдалческа
смърт, сега придоби силно желание за живот. Реши на всяка цена да успее. И го постигна. Едва
ли би могла да осъществи всичко това без регресия и прогресия.
КОРЕНИТЕ НА СИЛАТА
Умения, способности, придобити с труд и усърдие, защитени в нелеки изпитания, могат
да се пренесат от един живот в друг. Как става това?
Жена с ясновидски способности се интересуваше откъде идват те, на какво се дължи
фобията й от високо и напрежението между нея и съпруга й.
Видя се красиво бедно девойче, приютено от пътуваща циркова трупа. Смрачаваше се.
Край отблясъците на огъня, в червена рокля на бели точки, решеше дългите си пищни коси. Зад
един от фургоните зорко я следеше мъж с бутилка в ръка. Очите му предизвикателно
припламваха.
Ненадейно се нахвърли. Повали. Раздра роклята й. Не успя да я насили. Момичето се
откопчи, побягна. Повече не се върна в цирка.
(Този мъж, както в последствие се разбра, бе настоящият й съпруг. Това, в голяма степен,
обясняваше усложнените им отношения.)
Тя цяла нощ плака. Сутринта пое през полето. Стигна някакво село. Богата жена я глави
слугиня само за хляб и покрив. Работи малко - синът на господарката дръзко взе да я задиря.
Вбесена, тя скандално я прогони. Бе отново сама - бедна, гладна, отчаяна.
Запъти се към недалечния манастир. Диреше под слон, но колкото и да хлопаше на
портите му, не й отвориха. Наблизо се виеше пълноводна река. Над нея стръмни канари.
Покатери се.
Никой не я обичаше, гонеха я, ругаеха, незаслужено обиждаха. Наскърбена, обезумяла от
мъка, се хвърли в бездната. Годината бе 1821.
Душата й c тъга наблюдаваше как водата носи бездиханното тяло... След време то се
заплете в някакви коренища. Мина случаен пътник, погреба го, заби на гроба два пръта,
свързани на кръст.
Изведнъж душата й със свистене политна във висините. Тесен дълъг тунел. Когато се
изниза, наоколо притъмня. Мрак и студ. Зарея се в бездънно пространство. Търсеше и не
намираше покой. Отново самота - не трябваше преждевременно да прекъсва живота си. В
изолация дълго страдаше, докато се изчисти от натрупаните негативи. Осъзна: животът
предлагаше изобилие от варианти и изненади, които можеха да го променят към добро, а тя
малодушно бе дезертирала. В Отвъдното взе необходимия урок - повече за нищо на света
нямаше да повтори това.
Ето на какво се дължеше фобията й от високо. След регресията успя да я преодолее.
Разбра защо често се конфронтира със съпруга си и го избягва като интимен партньор.
Но тя повече се вълнуваше от друго - на какво се дължат ясновидските й способности.
В следващия живот бе бедно момиче в скандинавско селце. Ниски продълговати къщи,
накацали край морето. Беше най-голямата сестра в многолюдно семейство. За да я изтръгне от
нищетата, баща й я натовари на кораб и изпрати при далечен негов родственик.
Щом го видя, тя тайно се влюби в него - красив, елегантен, изискан буржоа.
Той я заведе на пазар. За първи път виждаше та кова огромно човешко гъмжило. Там
крещяха на висок глас, а тя, развълнувана, нищичко не разбираше. Колоритен, пълен с изненади
нов свят. Красива, в изискани дрехи, заживя като слугиня в богатия дом.
Опозна любовта. Забременя. Наскоро след раждането, детенцето й, обаче, почина.
Дълбоко изстрада загубата му. Скръбта, острата болка, сякаш я откъснаха от тоя свят.
Отключиха се у нея някакви странни духовни способности. Започна да вижда напред в
бъдещето. За съжаление, пророкуваше само негативи: нещастия, смърт, стълкновения. Но те с
удивителна точност се сбъдваха. Респектирани, хората взеха да се боят и странят от нея.
Намразиха я - подозираха в магьосничество.
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Това застраши кариерата и авторитета на мъжа до нея. Той охладня. След време я
изостави.
Отхвърлена, заскита се без подслон из града. Отвсякъде я гонеха. За да се спаси, избяга в
гората и приюти в хралупата на един стар дъб.
Заживя там с години. Подивя, погрозня. Понякога подаряваше на случайни пътници малки
лъскави цветни камъчета за късмет. Малцина приемаха талисманите й. Състарена, запусната,
мръсна, плашеше хората. Отбягваха я.
Една тиха лятна нощ се подслони край купа сено. В просъница се обърна. Без да ще,
затисна някаква змия, свряла се на топло до нея. Влечугото се впи в ръката й. Това бе краят.
В този живот се стремеше да помага на хората, но те не я разбираха. Силното страдание,
обаче, бе отключило способност да прониква в бъдещето. Това й носеше само неприятности. В
Отвъдното разбра: трудно се достига божествената дарба на ясновидството и още потрудно се отстоява. Често пъти с цената на непосилни изпитания и дори на самия живот.
Проверена в страдания, само така се пренася в следващо съществувание.
Последва прераждане в Русия. Работеше като милосърдна сестра. Съпругът й рано се бе
споминал. Ясновидските й способности приеха нова реализация: в дълбок транс се молеше пред
иконата на Света Богородица и тя тихо я напътстваше. Предсказанията й вече бяха не само за
зло, а и за добро. И за кой ли път удивително точно се сбъдваха. Дарбата й бе еволюирала. Вече
я търсеха, уважаваха.
Нейната внучка също притежаваше подобни способности: след години предсказваше по
старата икона на вече болната си баба. Но внучката живееше в Съветска Русия, в безверни
тежки времена. Властите я преследваха, биеха. Накрая изолираха в психиатрия. Тя също бе
платила висока цена за дарбата.
От изтеклото съществувание душата на тази жена стигна до извода: всичко на тоя свят се
постига, ако му се отдадеш всецяло, без страх от трудностите. Всеотдайната
себежертвена любов е най-добрият застъпник на божественото дарование. Този извод се
оказа необходим, за да издържи и надмогне нелеките изпитания на настоящето.
НАГОРЕ КЪМ БОГА
Резултатите от тая регресия напълно потвържда ват поуките от предходната. Вродената
заложба е плод на мъчителни усилия, често пъти, на не едно или две съществувания. Постига
се с упорита работа. Устояла на трудностите, пренася се във времето с любов и
всеотдайност.
Здравка се интересуваше какво определя лечителските й способности и защо е изгубила
при катастрофа двете деца и съпруга си.
В предходен живот бе девойка в порутена стара къща, покрита със зеленясали каменни
плочи. Живееше сама със своя баща, който бе прекалено строг с нея. Биеше я за щяло и нещяло.
В дома им мъждукаше мътна газена лампа. На огнището къкреше бакърче топла вода. Студено
й бе на душата без майка. Цял ден се трудеше на полето, а татко й все я хокаше.
— Минават години. Има ли мъж до теб?
— Задиря ме някакъв. Не мога да го понасям - едър грубиянин. Татко, за кой ли път, ме
пребива и насила принуждава да се омъжа за него.
— Как протича семейният живот?
— Безобразно. Родих три нещастни дечица.
— Ти си на трийсет. Как преживяваш?
— На нивата, все там. Понякога бера билки в гората. Баща ми често боледува, превива се
от болка в корема.
— После?
— У дома вечно се разправяме за пари. Мъжът ми вони на бъчва - не излиза от кръчмата.
— Ти си на четиридесет. Събития?
— Все там, на нивата. Но вече с децата. Мъжът ми го няма. Пукна от препиване. Ох,
олекна ми...
— Баща ти?
— Стар, болен, изнемощял. Грижа се за него.
— Ти си на петдесет. Събития?
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— Децата са семейни, но и те, като мен, не са щастливи. Татко почина.
— Старица си вече. Как се изхранваш?
— Бера билки, бая, лекувам. Знаят ме из околността.
— Кой те е учил на това?
— Моята баба.
— Как завършва животът ти?
— Издъхвам внезапно.
— Виж се в Отвъдното.
— Посреща ме мама. Уби я каруца в детството ми...Горещо ме прегръща. Ох, леко ми е ...
— Къде те отвежда?
- В нейната обител в Духовния мир. Светло е, има много цветя.
- Погледни отгоре кръста на гроба си. Виж годините. Какво пише?
- 1717-1783.
— Какво отнесе от изтеклия живот?
— Стремях се да помагам на хората с добро, но и да не позволявам да ме потискат заради
добротата.
— Къде отсядаш в Отвъдното?
— В нещо като училище. Обсъждаме отминалия живот. Добронамерени сродни души ме
съветват: "Трябваше да бъдеш по-строга с децата си." "Защо?" "Ако бе по-взискателна, сега
нямаше да е толкова тежка съдба та им."
— Успешен ли бе за теб изтеклият живот?
- Самота, самота... Бях много нещастна. Стремях се поне на децата да им е по-леко.
Единствено билколечението ме избавяше от самотата.
- Взри се в очите на някогашния си съпруг. Има ли превъплъщение сега?
— Моят мъж. И той все пиеше. (Повторение на слабости от живот в живот.)
— Превъплътен ли е духът на някогашния ти баща?
— Сега ми е брат. Все така строг.
— Извикай своя Ангел-пазител. Питай: защо загина ха децата ти при пътна катастрофа в
съвременното съществувание?
— Бяло сияние, красива жена. Казва: "Така е трябвало да бъде - успокоява ме, - на светло
място са."
— Загиналият с тях твой съпруг къде е в Отвъдното?
- Казва: "В тъмнина." Развратник, прекаляваше с алкохола, биеше ме...
— Какво научи от нелекия живот?
— Станах по-силна, издръжлива, грижовна към страдащите.
— След това колко земни години обитаваше астра ла?
— Малко, едва 60-70.
(Престоят е кратък - не е натрупана обилна тъмна карма.)
- Преди да се преродиш като Здравка, видя ли своя бъдещ живот?
- Да, като на кино. Огледахме го с Ангел-пазителят и Духовният учител.
— Можеше ли да го коригираш?
— Не.
— От кого е предначертан?
— От Висшите сили. Страдах, като се готвех за него.
— Знаеше ли в Отвъдното, че ще изгубиш децата си?
— Разбира се.
— Защо не се отказа от нелеките изпитания?
— За да напредна в развитието. Освен това се утешавах - на Земята ще ме поддържат
свише.
— Как?
— С предсказващи сънища в трудни ситуации.
— С какво трябваше да те обогати загубата на децата?
— С твърдост, издръжливост.
— А неудачният брак?
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— Да не прибързвам с решенията, да съм търпелива и по-внимателна в избора.
— Какво ти дадоха лечителските способности?
— Състраданието към болката на другите облагородява душата.
— Как се приема това качество в Отвъдността?
— Безценно е! (С възхищение в гласа.)
— Как изживя последните мигове, преди да се преродиш като Здравка?
— В трескаво нетърпение. Знаех, издържа ли на трудностите, ще еволюирам в духовен
план.
— Нима в Отвъдното бе принизена?
— Не.
— Защо толкова искаше да се издигнеш?
— Да се приближа още малко към Бога...
В изтеклия живот, останала без съпруг и деца, тази жена надмогваше самотата отново с
билколечение. Настоящето й бе отражение на предходното - народна лечителка, лишена от деца
и съпруг. Половинките й и в двата случая имаха слабост към алкохола. Дали не бе провокирала
това по някакъв начин? Дали им даваше достатъчно любов? За да не се повтарят негативните
ситуации в превъплъщенията й c такова постоянство, тя също трябваше да усвои нелеки уроци:
да приласкава близките си с топлина и домашен уют, да приема с разбиране мъжката грубост и
се старае да я смекчи с всеотдайна любов.
ПЪТ КЪМ БОГАТСТВОТО
Тази регресия издава изпитанията при объркана стойностна система на живот.
Лидия се видя в две съществувания. Първото бе на датски алхимик от шестнайсети век:
- В тайно общество съм. Съучастник в заговор. Готвим революция. Надяваме се да
забогатеем.
— Променя ли се съдбата ти?
— Правя експерименти, да добия злато. При един от тях избухва взрив. Оцелявам, но съм
обезобразен, осакатен. По неволя ставам просяк. Семейството ми се разпада. Страдам.
Свършвам като окаян нещастник. Съжалявам, не успях да постигна онова, което мечтаех.
— На колко години умираш?
— Стар.
— Животът свърши. Какво научи от него?
— Човек не трябва никога да се предава.
Освен това Лидия направи кардиналния извод: парите са жизнена необходимост, но не са
най-важното нещо на света.
В следващия живот беше богата, презадоволена жена. Бе постигнала мечтата си от
предното съществувание - парите за нея вече не бяха проблем.
За нещастие, дъщеря й пада от кон, счупва гръбнака си. На инвалиден стол е.
Продължително не ефективно лечение в клиниките и курортите на Франция, Италия,
Швейцария. От дългите отсъствия съпругът й я изоставя, но обезпечава финансово. Тя е отново
нещастна. Свързва се с друг мъж- полковникът Карло. С него се крепят на старини. Когато тя е
на смъртно легло, синът на Карло поема грижите за дъщерята инвалид. Отново осъзна:
здравето е много по-важно от парите. Урокът в изтеклия живот се застъпваше с този от
предния.
В настоящето, като Лидия, съпругът й я бе изоставил, защото била бедна. Сходна
ситуация. В него бе душата на същия мъж, който някога я бе зарязал заради болната дъщеря. Не
бе усвоил кармичния си урок.
В съвремието тя, за пореден път, е бедна, но е на ела аптека. Работи упорито и всеотдайно,
с надежда да се замогне. В прогресия видя: ще постигне това постепенно, с упорит честен труд.
След четири години най-после успя - стана собственица на аптека. Разделиха се
официално със съпруга си. Затегнатият кармичен възел между тях остана за бъдещо разплитане.
ЖИВОТ ПО НОВОМУ
В дълбокото минало са корените на голяма част от семейните неблагополучия. В това
число - и защо някои хора нямат потомство.
Венцислава бе лекарка. Завеждаше отделение в болницата. Лишена бе от деца.
И
Иззппррааттееннаа ннаа w
ww
ww
Маарриинноовваа 57
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт ДДииааннаа М

Клиничните изследвания при нея и съпруга й показваха: без отклонение. Единадесет години бе
обикаляла какви ли не специалисти резултат никакъв.
- Виж се!
- Четиринайсет годишно момиче съм. Раста в дървена къщурка.
— Кой е край теб? Погледни!
— Татко, в старинна везана риза. Замислен, не ми обръща капчица внимание.
— Майка, братя, сестри?
— Не, само двамата сме. Все мълчи.
— С какво се осветява домът ви?
— Огнище, на него къкри котле.
— Вече е късно. Къде си лягаш?
— На дървен нар. С баща ми спим в една стая.
— Отмина нощта. Какво става?
— Баща ми го няма. Отишъл е някъде, не знам къде. Нищо не казва. Затворен човек.
— Ти си на осемнайсет години. Приятел имаш ли?
— Не, скучно ми е. Само двамата сме, аз се грижа за татко.
— На двайсет и пет?
— Там съм, домакинствам.
— На трийсет?
— Спокойно е.
— Прекалено еднообразно съществувание. Вече си на трийсет и пет. Промяна?
— Пак сме сами.
— На четиридесет години.
— Баща ми вече не работи.
— На петдесет.
— Него го няма. Умря, както спеше.
— Не си говорихте цял живот. Саможиво съществувание. Какво става нататък?
— Щурам се из къщата.
— Виж смъртта си.
— Безсмислен живот. Много съм слаба, грозна, хора та ме отбягват.
— Добре, всичко свърши. Виж тялото си.
— До един кладенец- проснато, по гръб. Никой не ме погребва.
(Какъвто животът, такава и смъртта.)
— В света на Отвъдното имаш ли усещане за Бог?
— Има някой, който ръководи...
— Баща ти там ли е?
— Не го виждам.
— Извикай своя Ангел-хранител!
— Светлинно кълбо.
— Защо ти бе необходим този скучен живот?
— Да се грижа за някого.
(И най-скучното еднообразно съществуване дава своите уроци.)
- Вгледай се в очите на баща си. Има ли настоящо превъплъщение?
- Очите му са като на мъжа ми. Да, това е неговата душа.
— Попитай Ангел-хранителя си: в този живот ще имаш ли дете?
— Да.
— Какво трябва да направиш, за да го постигнеш?
— Компромис.
— Да осиновиш?
— Не. Да почитам и се моля на моя Ангел-хранител.
— Кой е той?
— Свети архангел Михаил.
— Къде - в църква или у дома, пред иконата му?
— Където и да е. Да го почитам и се моля. Редовно, с жар и търпение.
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— Върни се назад във времето, да разбереш защо нямаш деца.
— Не искам! Не, не бива! Има нещо страшно... (Венцислава изхлипва. Отказва да
съпреживее причините, провокирали липса на деца.)
— Добре, върни се в още по-ранно съществувание... Стоп! Отново си на Земята.
— Студено, отрупано в сняг. Многолюден селски дом. Седем деца. Момче съм.
— Как си облечен?
— С опърпан панталон и блуза. Немотия.
— Баща ти, майка ти, работят ли?
— Секат дърва.
— Ходиш ли на училище?
— Не. Помагам на родителите.
— На двайсет и пет години имаш ли жена?
— Да. Много е красива. И три деца.
— Как се казва?
— Мария.
— А ти?
— Иван.
— Минава време. Промяна?
— Не, сечем дърва.
— Как са родителите ти?
— Помагат ни. Здраво семейство сме. Със съпругата живеем при тях.
— Годините летят. Какво ново?
— Децата ходят на училище.
— Петдесетгодишен си.
- Само ние сме. Родителите са се споминали, децата са задомени. Синът единствено е при
нас. Уморен съм, но здрав. Жена ми е поостаряла, но все още красива, нежна и кротка.
— Ти си на шейсет години. Как си?
— Прегърбен, ходя с бастун.
— Съпругата ти?
— Изправена, тя ми е опората.
— Кой умира пръв?
— Аз.
— От какво? Лекар идва ли?
— Няма пари, скъпотия...
— Виж погребението си.
— Цялото село е там.
— Какво научи от изтеклия живот?
— Трябва да работя, за да се чувствам добре.
— В коя страна живя?
— Чехия. Деветнайсети век.
— Върни се за миг на Земята. Виж своя гроб. Какво пише? Година на смъртта?
— 1899.
— Животът свърши. Какво научи от съществуванието? Как се обогати душата ти?
- Разбрах: отговорна е ролята не само на жената, а и на мъжа.
След края на регресията питам Венцислава:
— Схваната ли си?
— Очите ми са като от олово.
— Цветни ли бяха картините?
— Да. Беше шумно и весело. Всички викаха, кряскаха...
Тези две съществувания бяха на крайностите люшкане между самота и многолюдие.
Едното затворено битие - само тя и баща й. Другото - голяма челяд.
Нека направим опит за анализ.
След смъртта на таткото, в първото възстановено прераждане, тя не може да се справи
сама и губи желание за живот. Нелека съдба в изолация, самота. После идва следващото - на
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мъж, което я тласка в крайна противоположност. Сдобива се с три наследника, братя, сестри задружна челяд. Дотогава безпомощна, после отговаря за мнозина. В настоящия живот няма
деца, но се грижи за десетки пациенти в болницата.
Защо е без поколение? Изживяване от предходно съществувание обуславяше това, но тя
отказа да го сподели. Може би, така трябваше - да не се наруши психическото й равновесие. За
нея бе полезно в проблемите на настоящето да изходи от миналото. Да се поучи от размаха на
мъжа - грижовен за децата, братята, сестрите. В съвремието бе изградена добра комуникативна
връзка между нея и света - работеше с болни хора и свои подчинени, като завеждащ отделение.
Ето как от живот в живот се люшкаше в крайности. Крайността провокира бързо
развитие. Между полюсите обаче прехвърчат опасни искри. Това можеше да доведе до
сътресения.
Месеци след регресията Венцислава забременя. Вече бе готова да понесе отговорността за
нов живот. Между самота и многолюдност, тя намери своя баланс. Духовният й мир бе
прояснен. Можеше да започне поновому.
ВОЙНСТВАЩИТЕ СЪПРУЗИ
В кое семейство няма междуособици и дори вой ни? Какво ги провокира? Как да се
преодолеят - с разумни компромиси или с ужасяващата цена на развода?
С регресията си Женя се надяваше да разбере на какво се дължи арогантното обсебващо
поведение на съпруга й към нея.
В предходно съществувание двамата живееха в студена къща - чифлик в началото на
миналия век. Хладината издаваше беден на чувства живот. Тя е домакиня, съпругът й търговец.
Монотонно, скучно битие на заможни, духовно самотни хора. Тя умря внезапно.
В Отвъдното я посрещна и успокои душата на май ка й. Приюти се в небесносиньо
светлинно кълбо в обкръжение на добронамерени души. Стана част от тях, но запази
автентичността си. Заедно анализираха миналото. Душата й не бе удовлетворена от него.
Другите от групата я успокоиха.
Между съпрузите не са кипели силни страсти. Той не е бил лош с нея. Това съществувание
й даде познание да приеме простотата като мост към доброта и търпение. Тя разбра - съпругът й
от оня живот е прероден в настоящия й мъж. От това почувствува гадене в стомаха, защото
изпитваше остра непоносимост към него.
Изтеклият живот бе глътка въздух след някакво бурно съществувание. Какво бе то?
Навлезна в него. Дълбока античност. Множество бойци в брони. Копия. Безпорядък.
Битка. Беше мъж, военачалник. Ръководеше сражение отстрани. Масово унищожение. Неговата
войска победи. Малцина оцеляха. Пирова победа. Очаквал е радост от успеха, а душата му е
опустошена.
Минаха години. Имаше син. Чувстваше се закрилник на семейството си. Осъзна ролята на
мъжа като покровител.
Внезапно коварно бе убит в гръб. Мирно време бе. Не видя похитителя си.
В света на Отвъдното се срещна със своя екзекутор - избягал от сражението противников
войник. Изживя повторно ужаса от битката: "Ето, след години врагът отмъщава за убитите... Не
може да бъде! Отмъстителят е духът на настоящия ми съпруг... Боже..." (По лицето на Женя се
стичат сълзи.)
След нелепата смърт, в Отвъдното се озова в мрак. Военачалникът бе отнел човешки
животи. Законите на духовния вътрешен съдник са винаги справедливи.
Чувстваше се гузен - кръвопролитието е безсмислено.
В тоя миг от висината изникна ярко светещо кълбо.
Неземно сияние. Наближи, обля в бяло-жълти лъчи. Вдъхна му успокоение, любов. Да
преодолее скръбта.
Не след дълго се яви и душата на неговия убиец. Объркана, гузна. Яркото кълбо още
повече се приближи в очакване. Наблюдаваше ги. Излъчваше любов. Душата на жертвата
благородно протегна ръка за опрощаване. Докоснаха се. После раздалечиха - всеки по своя път.
Дълбоко в себе си пожела да бъдат отново заедно на Земята. Обвързани като съпрузи, да
прочистят тъмната си карма.
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Силно желание. То моделира следващото им съществувание на семейство, където
жертвата вече е жена, убиецът - неин съпруг. Проследихме го - това бе скучният студен дом.
Ние се променяме, магнетизирани от любовта. Без нея, какво можеха да направят?
След пропуснатия шанс получиха нов - настоящият им напрегнат живот. У мъжа обаче бе
заработил инстинктът на агресията. При бурен скандал бе спукал със силен удар ушното
тъпанче на своята съпруга. Имаше опасност да се възродят стари рушителни модели.
Регресията помогна да не се стигне дотам. Велика та поука за решаване на проблемите с
внимание, нежност, прошка и любов бе усвоена, за да не се преповтарят някогашни грешки.
Душите на мъжа и жената осъзнаха: това бе част от труден кармичен урок. Надмогвайки го, със
съвместни усилия, щяха да Израснат в развитието си и направят света по-красив и щастлив.
Кой не страда на тая земя? Регресията помага да се преосмислят мъките и проумеят
първопричините за тях. Често пъти това е мъчително домогване до извечни умъдряващи
истини.
ГРЕХОВНА ЛЮБОВ
Лишени от перспектива, някои интимни връзки сякаш са абсолютно безсмислени. Те
обаче могат да се закрепят и поддържат с години.
Защо е така? Какво ги обуславя? Кому са необходими и какво се постига с тях?
Евгени бе трийсетинагодишен банков чиновник. Ерген. Поддържаше интимна връзка със
Силвия - омъжена за друг. Интересуваше се за усложнените отношения с нея и бъдещето им.
Трудно навлезна в регресия. Видя се самотен окъсан пройдоха. Умря твърде млад. В
Отвъдното го прие добронамерен светъл дух. Скитническото съществувание бе преминало в
търсене. На какво? Вървял бе след непостижими мечти. Така се учеше на търпение. Осъзна:
постигнал го бе само донякъде - трудна, самотна съдба.
Срещна се със своя Ангел-хранител - жена в жълто сияние. Тя разкри кармичната му
връзка със Силвия.
Върна се отново в друг живот на Земята. Млад си лен мъж в по-късна епоха - средата на
деветнайсети век. Живееше с жена без брак и без деца в дървена къщурка накрай село. Двамата
се обичаха в сиромашкия си бит. Бедняк, аргатуваше на богатите. В оня отруден живот умря
внезапно.
В Отвъдното с тревога констатира:
— На светло място съм. Нея я няма!
— Какво научи? Някога бе скитник, поел след мечти те си. Какво откри сега?
— Любовта.
(Ала той не бе достигнал плода на любовта, децата.)
- Взри се в очите на жената до тебе. Познаваш ли я?
— Силвия.
— Виж я след смъртта й. Кой я среща в Отвъдното?
— Аз.
— Къде отсяда?
— На светло място.
— Заедно ли сте?
— Не. (С тъга в гласа.)
— Какво е нейното сияние?
— Жълто.
— Твоето?
— Бяло.
(Разликата в аурите ги издава - не са от едно Духовно звено. Затова в Отвъдното са
разделени. Цветовете говорят толкова много.)
— Как я срещаш там?
— Радостно, с любов.
— А тя теб?
— Приятелски. Има разминаване в чувствата... (С тъга в гласа.)
— Задълго ли сте заедно?
— Не, тя отива в своята група.
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(Силвия е на различна степен на еволюция, затова се разминават.)
В настоящето се привличат отново, защото някога двамата са преживели съвместно битие,
лишено от остри сътресения. Задействан е старият съпружески модел, но липсва свързващото
звено - потомството. Поддържат тайна връзка - любов на несемеен мъж с омъжена жена.
Евгени осъзна - предопределено е да бъдат без деца. Днес Силвия също е лишена от тях.
Работи стар кармичен механизъм.
"Ще създаде ли Евгени семейство с тази жена?" Този въпрос отправих към неговия Ангелхранител. Отговорът бе - "това зависи само от тях". Но тайната връзка още дълго щеше да
продължи.
Някога са имали бедно, но силно привличащо ги семейно съществувание. В съвремието
старият модел сработва, притегля ги. Дава им кътче спокойствие. За него знаят само двамата.
Намират го на островите на душите си.
Трябваше да предупредя Евгени за повече предпазливост в отношенията с тази жена - от
раз лични духовни звена са. Не е изключено отново да се разминат, както преди.
Регресията и анализът подействаха като хладен отрезвителен душ на Евгени. Той и
Силвия не се разделиха.
Връзката еволюира по стъпалата към приятелството.
ГРАФИНЯ И СКИТНИЦА
Неразгадаема енигма е човешката душа. Интерперсоналните отношения в съвремието са
изключително усложнени. На пръв поглед - ужасяваща бъркотия. Разкодират ли се няколко
прераждания, нещата се подреждат. Дълбоките пластове разкриват неумолими закономерности.
Шивачката Ина искаше да знае какви са Кармичните обвързаности в семейството й.
Интересуваше се, на какво се дължат професионалните й способности, а също нощните
кошмари на гонения и преследвания.
Видя се - селско момиче в бедна кирпичена къщурка, сама с болната си баба.
Трудолюбива, изкарваше прехраната си и се грижеше за нея. Шиеше, плетеше, тъчеше. От
всеотдайност не се омъжи. Грижовната внучка бе четиридесетгодишна, когато старата жена се
спомина. Остатъкът от живота й премина в скучно уединение. Умря малко след това. Погребана
бе в двора на старата къща.
В Отвъдното радостно я посрещна не друг, а душата на починалата старица. Помогна й да
се ориентира. Осъзна: тя е настоящата й баба, която на свой ред сега се грижи всеотдайно за
нея.
(При добра карма ролите във фамилията могат да се преповторят - така душите
благородно се подкрепят в изпитанията.)
От тоя живот Ина бе усвоила безценния урок: да служи на хората. Разбра - себежертвата
издига любовта. На онова съществувание дължеше шиваческите си наклонности.
За да разкрие причината за нощните си кошмари, Ина се върна в друг живот. Озова се на
кална мръсна улица. Окаяна просякиня. Укриваше се, преследвана от стражи в ризници
(средновековие). Ядеше сух черен хляб, ръфаше ябълки, откраднати от случайна жена.
(Глаголът "ръфа", който тя употреби, издаваше вълчи глад.) Спеше, където завари. Зъзнеше,
увита в прокъсан мръсносив шал.
Времето течеше. Трудно преживяваше от подаяния. Понякога открадваше по нещо.
Когато умря, никой не я срещна в Отвъдното. Там й бе отредено светло място, въпреки
някои "отклонения". (Нормално за един онеправдан страдалчески живот.) Даде си сметка самотата носи тъга. Нуждаеше се от добронамерени контакти. На изтеклия живот се дължаха
кошмарните й сънища на гонения и преследвания.
Това съществувание предхождаше другото - с бабата. От него бе усвоила потребността да
се грижи за хората. Този извод бе изключително важен. Затова се бе преродила в грижовна
внучка. Преди да се осъществи, съдбата й бе внимателно обсъдена и подготвена от нейния
Духовен водач.
Ина се върна отново на Земята. Този път бе богата аристократка. Приемаше гости в
луксозен салон. Сегашната й сестра бе преродена в благородник, в когото бе влюбена. "Той е
много отнесен - каза тя, - човек на изкуството, драска стихове." Амбициозна, привлече
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вниманието му, постигна интимна връзка, която обаче бързо се разпадна. Не си допаднаха - той
бе страшно разсеян, а графинята - прекомерно себична. Тя живееше в разгул. Имаше
извънбрачно дете. Скандално за времето, но нали бе благородничка.
Потопена в светския живот, не обръщаше внимание на сина си, не е бил желан. Без съпруг,
не й липсваха мъже. Пилееше се - тормозеше слугите, суетно се радваше на превъзходство над
по-низшите аристократи. След смъртта си откри: не бе постигнала нужния урок трябвало е
повече да цени личните чувства, да е добра с хората. Себичността й бе попречила.
Осъзна - духът на пренебрегнатия нежелан син сега е прероден в неин колега. В тоя живот
той на свой ред я пренебрегваше.
(Типичен пример на разменени роли за осъзнаване и надмогване слабостите. Сега тя се
бореше за взаимност и разбиране от негова страна.)
Сестра й бе отнесеният поет, с когото се бе разминала. Ина продължаваше и в сегашния си
живот да упражнява власт над нея. (Работеше стара кармична схема.) Урокът за двете бе: да
овладеят противоположностите. Всяка да добие качествата на другата: едната да стане
сърдечна, контактна; другата - отговорна, внимателна.
От живот в живот, често пъти болезнено, приемаме нужните ни качества от хората
край нас. Това е част от обогатяващите земни познания на душите. Сменените роли в
подобни случаи се спускат без обсъждане от Отвъдното от по-висшите Духовни същности.
Ина разбра каква е кармичната връзка с майка й като аристократка също е била нейна
майка. Добра, мека с нея тогава, сега бе строга, взискателна. Контролираше я, за да преодолее
старите слабости себичност, високомерие, разгул.
(Духовните същности могат да се преродят в едни и същи роли в семейството, но с
различни задачи.) Така бе и сега - майка, в единия живот мила, в другия - строга, властна. Това
помагаше да се изтрие гордостта и лекомислието у дъщерята.
Първото възстановено съществувание на Ина бе на скитница, после - жена, отдала живот в
грижи за болната баба, след това - на графиня. В настоящето бе шивачка. Всяко от тях бе
полезно за обогатяване на душата й.
Каква е логиката на тоя низ от прераждания - от скитница до графиня. Трябваше да изпита
полюсите на обществените разслоения и открие равновесието в себе си. Всеотдайна внучка без
собствен живот - жена от хайлайфа, търсеща и ненамираща щастие. Но то трябваше да се
заслужи, за да се усвои кармичния урок: нищо не се дава даром, отстоява се с труд, упорство и
всеотдайност.
* * *
Колко траеше преходът в Отвъдното между превъплъщенията на тази душа? В
прераждането между скитница и грижовна внучка, престоят в Духовния свят бе около стотина
земни години. Времето там течеше много по-бързо, отколкото на Земята, а и кармата й не беше
лека. В прехода на съществуванията между внучка и аристократка, бе престояла в Отвъдното
към петдесет земни години. От графиня към скитница - около двеста. (Пребиваването в
Духовния свят зависи от негативите в кармата - колкото са повече, толкова то е по-дълго.)
В друга регресия се бях натъкнал на съдбата на хайдутин, върлувал по нашите земи.
Неговата душа, въпреки на пръв поглед справедливата кауза, бе престояла в света без слънце
над петстотин земни години. Нелека карма. Никой, по никакъв повод, няма право да отнема
човешки живот.
Добродетелното съществувание предизвиква бърз преход в Отвъдността. И обратно.
Разстоянието между преражданията се определя от натрупаната карма и завършеност на
живота. Внезапното му прекъсване също предизвиква бърза инкарнация.
От Духовния си учител Ина разбра: въпреки скромната шивашка професия можеше да
постигне необходимото израстване. И благодарение на нея...
Развълнувана, осъзна: животът дава възможности за реализация. Разкри мисията си,
уроците на миналото и своята отговорност. Това подпомогна духовното й развитие, като я
насочи да бъде по-внимателна към другите и към себе си...
ИСКРИЦИ ИСТОРИЯ
Следващите регресии разкриват откъси от различни епохи. Дълбокото минало на всеки от
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нас е изградено от отломките на времето. Сглобени, те ще запълнят бели петна в пъзела на
епохите. Така историята може да се пренапише в още по автентичен вид.
ПРОРИЦАТЕЛИ ОТ ДРЕВНОСТТА
Регресиите разкриват възможността за унаследяване на дарби от един живот в друг. Но те
ни срещат и с неизвестни или отдавна забравени обичаи. Пророкуването през различните епохи
има също своя еволюция. Подсъзнанието и свръхсъзнанието съхраняват мигове от Вечността.
Александра умееше да гадае на камък. Търсеше първопричината за странните си
способности.
— Мъж съм, въртя с размах тояга в ръце. Хоругва червен плат с дупка в средата. Голи
бедра. На раменете - къса бяла туника. Група мъже изпълняваме обреден танц. Отстрани
монотонно припяват. Трансът постепенно ни завладява. Хоругвите остро свистят, разсичат въз
духа, чертаят цветни ефирни дъги. Ценна информация по бързо менящите се въздушни фигури
гадая. Другите припяват. Все по-дълбок транс. Аз съм славянски жрец.
— Как гадаеш?
— Въздушните пурпурни кръгове на моята хоругва се вписват в разноцветните на
другите. Жива магия. В един миг проговаря... Спонтанно се леят слова.
— Само така ли предсказваш?
— Има толкова различни начини... Решаващ е трансът. Гадая и по житни зърна. Ето така:
разсипвам ги на произволни хълмчета. По формата им вещая съдби и събития.
— Какво предсказваш по житото?
— Урожая, оцеляването на племето.
— Как още гадаеш?
— По кръвта на петел. Отглеждаме за целта бели по роди. Със замах отсичам главата на
жертвената птица. Вдигам я високо. Буйната кървава струя вещае успехи, слабата - провали.
— Как завършва животът ти на славянски жрец?
— Ожесточено сражение. Отсичат ми шията с меч. Мигновено политам във висините...
(Както жрецът е гадаел по жертвените петли, така приключва поредното му
превъплъщение. И това ако не е карма...)
— Кой те среща там?
— Моят Ангел-пазител - възвисен старец с бяла бра да. Тъжен, като че му е жал за
нелепия ми край.
(Едва ли Ангел-пазителят изпитва тъга - вероятно се касае за несъзнателно прехвърляне на
субективни усещания в другия образ.)
— Какво научи от миналото?
— Не живееш ли само за себе си, полезен си и за света. Имах достойно съществувание.
— Ти си в Отвъдното. Един необичаен въпрос: питай своя Ангел-пазител (ако е на
извисено ниво, ще ти каже) какво племе е обслужвало в дълбока древност иБелин-таш" известно светилище в Родопите?
(Александра дълго мълчи. После изведнъж проговаря.)
— Траки - красиви, снажни, в дълги бели роби.
— Какви ритуали са се извършвали там?
— Гадаели са по начини, различни от славянските. Жреците се изкачвали на скалното
плато един подир друг, предвождани от най-старшия. На каменното стълбище протягали ръце
към висините, молели милостта на боговете.
— На билото на светилището са запазени два големи, изсечени в скалата, кладенци.
Запълнени догоре с вода, уподобяват човешки очи. Каква е тяхната функция в прорицателските
мистерии?
- Изпаднали в транс, жреците се взирали в огледалната повърхност на водата. Оживявали
картини, сцени от минало, настояще, бъдеще. Понякога хвърляли там малки камъчета. Образите
се раздвижвали, оживя вали... В порив на вдъхновение, гадаели. Прорицател ските мистерии се
извършвали периодично. Най-важните, предвещаващи бъднините на племето, били два пъти
годишно - през пролетното и есенно равноденствие.
— Имало ли е там кървави жертвоприношения?
— Не, водата в скалните "очи" е била все тъй зелена, както сега.
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— Защо кладенците са два?
— Трябвало е да се припокрие информацията, по лучена от единия, с другия. Гадаенето се
повтаряло до пълно потвърждение. Ритуалните прорицания са става ли предимно денем.
(Петте сетива ни приковават към земята. Единствено шестото кореспондира с небето.
Може би има и други...)
— Как са изглеждали жреците?
— Мъже - към петдесетте, петима на брой, в дълги бели роби.
— Край тях ли са били хората, на които са предсказвали?
— Не, мястото е свещено, недосегаемо за простосмъртни. Чакали са долу, в ниското.
Ритуалите на стълбите и гадаенето край кладенците са били предимно денем. Нощните са се
извършвали по-рядко, но са били по-атрактивни и феерични. В множеството малки скални ямки
на светилището, някои от които с форма на съзвездия, е пламтял огън. Огрявали са мрачния
небо склон, подобно кандила. При нощните мистерии скалите на платото, облени в трептяща
светлина, приказно блещукали и тайнствено озарявали околността...
Регресията дава възможност за автентично проникване в скритите пластове на
миналото. Оживяват събития отпреди хилядолетия. Отдавна забравени, съхранени са в
записите на Вечността. Регресията е безценна там, където има бели петна или спорни
моменти. И донаписва историята...
НА АРЕНАТА НА ИЗКУСТВОТО
Силвестър се измъчваше по рождение от силни болки в кръста и в областта на сърцето.
Интересуваше се на какво се дължат.
— Суха земя, топло е. Бос съм, в бял хитон със син колан. На върха на висок хълм. Седя,
съзерцавам. Под мен - бели сгради, каменни колонади...
— Как изглеждаш?
— Около 25 годишен мъж - гладко лице, черни пра ви коси, тъмни очи.
— Работиш ли?
— Уча за скулптор.
— Кой е учителят ти?
— Прошарена къдрава брада, широки, дълги до петите черни дрехи. Сръчно вае със
сребристо длето белия мрамор. От юноша съм при него.
— Ти си на 26-27 години. Какво правиш?
— Чиракувам в ателието.
— Коя държава е?
— Рим. Говорим латински, ползва се и гръцки.
— Ти си на 30 години. Там ли си?
— Не, вече съм майстор! (С гордост в гласа.)
— Сега какво извайваш?
— Скулптура на жена.
— Позират ти?
— Не, по стар класически образец.
— Семеен ли си?
— Още не, но харесвам една красива девойка.
— Минава време. Ти си на 32 години.
— Семейство сме с нея, живеем в Рим. Имаме дете, момиченце. Устремен към успеха,
много работя. Боли ме кръстът.
— Ти си на 35 години. Как е здравето?
— Добре, разполагам вече с четирима помощници. Щастлив съм - роди ми се второ дете,
момченце.
- Как се наричат децата ти?
— Андроник и Ния.
— Съпругата?
— Рали.
— А ти?
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— Сато.
— Войни, размирици има ли по това време, Сато?
— Спокойно е.
— На 45 години си. Проблеми с кръста?
— Боли, не мога да вдигам тежести.
— Подкрепят ли те помощниците?
— О, да, вече са 20. Все по-известен съм.
— На 55 години замогваш ли се?
— Имам голяма къща, с колонада отпред, градина, водоскок, множество статуи.
— Кой е император по онова време?
— Млад, немного пълен, с къса артистична брадичка и светли очи. Виждал съм го само
веднъж, когато имах поръчка в двореца. Не изглеждаше лош човек.
— Как се нарича?
— Трудно ми е...
— Добре, пред теб е една монета. Виж я. На нея е неговият профил. Прочети името му.
— Момент... (Смръщва вежди, напряга се.) Не... не...не...рон. Ах, да, Нерон!
— Кой е учителят на императора по философия? Ти знаеш, ходил си в двореца. Известна
личност е. Как се казва?
— Се...се...сен...(Срича.) Нещо такова... (Подминава въпроса.)
— Сенека?
— Да.
— Вече си на 65 години. Спокоен ли е животът?
— О, не! (С вълнение в гласа.) Развихрят се размирици, пожари, погроми... Трошат
статуи. Сърцето ме свива... На легло съм. Душата ми страда. Отчаян съм... Идва лекар, дава ми
прахчета. За какво ли живея...
— Изработвал ли си статуи на императора?
— Да, копия. Божичко, разбиха ги на прах...
— Животът ти завърши. Какво научи?
— Красотата... отдадох се на нея... Накрая се срути... Не можах да понеса това...
— В света на Отвъдното кой те среща?
— Светлина! Силуети с лъчисти сияния.
— Извикай своя Ангел-пазител.
— Възрастен мъж с гладко лице, ярък ореол.
— Попитай: от този живот ли са болките в кръста?
— Не. В по-предно съществувание като дете съм бил паднал от висока скала. Оттам са.
Причините за заболяването се оказаха комплекс ни. Решаваща бе горчивината от
съсипаното творчество. Непризнанието, обидата, провокираха засилване на страданието. И така
го бяха пренесли в съвремието.
Сега Силвестър работеше като компютърен специалист. Узна мисията си: да е полезен на
хората във века на електрониката. Бе изключително всеотдаен в професията си. Регресията
предаде вярно духа на времето и безсилната мъка на онеправдания, неизвестен за нас, скулптор.
Болките в кръста се притъпиха. След време отшумяха.
В историческите каталози не успях да открия древноримски скулптор на име Сато от
времето на император Нерон. Дали е бил незначителен майстор копист или творенията му
безвъзвратно са унищожени? Може някога да излезе на бял свят негова статуя...
ИСТОРИЧЕСКИ ВЪЗМЕЗДИЯ
Магдалена се боеше от високо. Искаше да узнае причината за това, на какво се дължат
болките в гърба и кой й е Духовният учител.
Видя се в предходен живот - красива жена, преследвана от турци. Хвърля се от висока
скала, за да опази честта си. Мъчителна смърт. Ето кое провокираше страха от високо.
След регресията болките в гърба, които бяха от рождение, изчезнаха. Вече можеше да
носи тежести, дори прекопаваше двора на къщата си.
В Отвъдното срещна своя Духовен учител. Взря се в него. Изненадана откри: "Не може да
бъде! Това е... цар Калоян." Казва: "Аз съм Йоан и първата ми жена е Мария."
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— Откога е твой Духовен водач?
— Била съм близка на Асеневия род.
— Интересно, нека възстановим съществуванието. Върни се в оная епоха!
След малко:
— От болярско коляно съм. Дъщеря на Богота.
— Ако познаваш цар Асен, опиши го.
— Красив - с малка брадичка и пронизващи оловно синкави очи. Висок, строен.
— Семеен ли е?
— С Елена имат две момчета: Александър и Йоан Асен.
— По онова време на колко години си?
— На тринайсет. Асен и Петър са добри по душа, но Асен е властен. Калоян - още повече.
Горд, с тъмносини очи. Петър е изключително хрисим, смирен. Като свети Петър е...
— Има ли деца?
— Не, не е женен. Политиката не е за него. Асен е по хитър и прозорлив. Около
четиридесетгодишен бе, кога то му отнеха живота.
— А Борил?
— Грозен, надменен. Той всъщност уби Калоян.
— От тримата братя кой е най-достойният цар?
— Калоян. Йоан-Асен още повече. Колкото до Борил - той беше отвратителен. Царят е
най-самотният човек на света. Всички те бяха самотници.
— По времето на Калоян къде си?
— В двореца.
— Омъжена?
— Не (смее се). Все нямам мъже. Влюбвам се в най неподходящия. Има един Добромир,
когото искат да оженят за мене, но не ми е на сърце. Затова ме провождат в манастир.
— Кога постъпваш там?
— По времето на Борил.
— Калоян как се отнасяше с хората?
— Строго, много строго.
— Участваше ли в битките лично?
— Да, винаги.
— Имаше ли следи от рани по него?
— Доколкото знам, по главата - от секира, а в дясно то рамо и крака - от стрели.
— Какъв бе на ръст?
— О, много висок, силен, снажен. Всички го обичаха. Само онази куманка...
— Ти си приближена на двора. Малко деликатен въпрос: цар Калоян пиеше ли?
— Не, само купа червено вино на вечеря. Често му го носех в нея. Обичаше да е с
джинджифил, леко сгорещено.
— Имаше ли ти доверие?
— Аз съм му близка, дъщеря на негов втори братовчед по майчина линия. Не съм пряко
от Асеневия род.
— Как ти казват?
— Милена.
— Можеш ли да четеш и пишеш?
— Да. Учеха ни в една къща в нашата прония.
— Какво е прония?
— Област. Събираха по няколко деца от по-заможните. Учител ни бе един стар монах.
— На колко години се зачерняш в манастир?
— След смъртта на Калоян.
— Защо постъпи там?
— Не се омъжих, както настояваха родителите. Освен това не можах да понеса смъртта
му...
— Влюбена ли бе в Калоян?
— Да, тайно.
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— С какво те привличаше?
— Външността, силата на духа... Той омагьосваше хората. Много държеше на хигиената.
Накрая обаче изпадна в униние. Скъси си брадата, изолира се. Все повече се затваряше в
самота.
— Беше ли подозрителен?
— Не се боеше от смъртта. Наистина, бе недоверчив, но повярваше ли веднъж на някого,
не можеше да допусне, че той ще го предаде. Домогналият се до неговото приятелство, бе
щастлив човек.
— Религиозен ли беше?
— Много. Нямаше празник, да не е на църква.
— А другите Асеневци?
— Също. Особено Йоан Асен. Борил обаче бе друг лукав, коварен. Преследваше жестоко
богомилите, а Калоян ги беше оставил на мира. Забраняваше и на болярите да ги закачат.
Казваше: "Тоя народ се крепи на тях." Това са думи на Калоян. И още: " В моята държава всеки
може да изповядва каквато иска религия."
— Вярно ли е, че виел в нощите от болки от някаква рана?
— Да, в главата. Ромеите го мразеха и преувеличаваха това. Наричаха го "Калоян-кучето".
Но и той не им оставаше длъжен - опожари Пловдив, когато за пореден път отмениха договора с
него. Опълчи се и срещу латините - да спаси страната си. Тогава се съюзи с гърците.
- Вярно ли е, че заравял живи защитниците на Варна?
— Ромейски измислици!... Когато обсади тоя град, не успя да го вземе веднага. Остави го
за след Великден. След успешния щурм, нареди: "Труповете, които се въргалят по улиците, да
се зарият в крепостния ров и опеят по християнски. И те са хора, и те са християни."
— Защо го мразеха толкова ромеите?
— Опустоши страната им. Когато за пореден път предложиха мир, прие, но това му
навлече омраза. Тогава стана опожаряването на Пловдив. Превзе града отвътре, през тайни
входове откъм Марица. Тая битка бе страшна...
— Щеше ли да завладее Солун, ако не го бяха уби ли?
— Вероятно.
— Какво стана след смъртта на Калоян?
— Разруха, огньове, клади. Потоп. Ужасии. Борил из би и прогони привържениците на
бившия цар. А Калоян покровителстваше своя сестреник, колкото и да не се обичаха.
— Смъртта му е заговор само на Борил?
— И на Целгуба - куманката. Истинското й име е Челгуба. Казваха й още Челгу.
— Какво стана после?
— Ожениха се, а нямаше и четиридесет дни от смъртта на Калояна...
— Тя има ли дете от Борил?
— Бездетна е.
— Как се държеше новият цар?
— Подражаваше на тримата братя - решеше се, обличаше като тях. Бе също висок, но
слаб, грозен. Действаше подмолно и лукаво.
— Никой ли не го обичаше?
— Е, майка му...
— Манастър как е убил царя?
— С меч. На връх Димитровден.
— По кое време?
— Било е надвечер, имали са съвет.
— Защо го убива?
— Беше негов приближен. Остават само двамата в царската шатра.
— Скарват ли се?
— Напротив - коварно.
— В гръб?
— В лице.
— Царят не се защитава?
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— Не е очаквал. Бил страшно уморен - не могъл да реагира.
— Къде го намушква?
— В корема. Живял е още няколко часа.
— Наказа ли убиеца?
— Посочи го.
— И му се размина?
— Избяга. Можеш ли да докопаш човека на Борил...
— След време Манастър получи ли възмездие?
— Да, в битка с деспот Слав. След края на Калоян, Слав огорчен, се изправи срещу новия
цар. Направи собствена прония. Първата му крепост бе Кричим. Отце пи част от царството,
провъзгласи се независим деспот. Излезе на бран срещу Борила.
— Челгуба, куманката, убиха ли я?
— Умря в манастир. Борил, големият грешник, и той свърши там дните си.
— Ти в манастира под кое име се подвизаваш?
— Евпраксия.
— Каква си?
— Икономка, от знатен род съм. Мога да чета и пиша.
— Кой манастир е това?
— В Родопа.
— По време на Иван Асен II къде си?
— В Светата обител. Там и умирам.
— Борил защо се опълчи срещу богомилите?
— Бяха привърженици на Йоан Асен. Затова ги го реше на клади. И от една скала над
Царевец - в пропастта... Беше страшно. Тогава България потъна в кански викове...
— Много ли го мразеха?
— Имаше си поддръжници - даваше им пари, обла ги.
— Все пак, религиозен ли беше?
— Може и да е вярвал, не знам, но накрая съвсем се затвори в себе си. Трепереше от
собствената си сянка. Съвестта му заговори, макар и късно. Не трябваше да се отнася тъй с
народа.
— Деца имаше ли?
— Не.
— А любов между него и куманката?
— По-скоро привличане на коварни души. Тя беше стройна, красива. Той - заслепен от
нея. Калоян никога никоя жена не обикна.
— Да се върнем отново към тебе. На колко години умираш в манастира и от какво?
— Около шейсет - от болести.
— Кой те приема в света на Отвъдното?
— Сестра ми.
— Калоян там ли е?
— Да.
— На какво място?
— Уподобява сияйна пирамида, като от стъкло.
— Той разбра ли за твоите чувства след смъртта си?
— Да.
— Затова ли сега те подкрепя от Отвъдното?
— Възможно е.
— Асен и Петър къде са?
— О, те са другаде. Асен е в по-различно измерение - такова едно синкаво. Петър е поизвисен: Духовен учител, но не на мен.
СТРАННИ ПРЕРАЖДАНИЯ
Може би на някои читатели Регресиите в този раздел ще изглеждат някак недовършени.
Нека все пак не се забравя - смисълът на пътуването назад във времето е да се разрешат
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конкретни проблеми, стоящи пред личността. Изпълнявайки тази основна задача, попадах,
сякаш случайно, на описаните по-долу реинкарнации. Това са прераждания на извънземни и на
хора, живели на отдавна вече изчезнали континенти. Ще ги споделя, защото, колкото и да са
странни, те разкриват непознати страни от многообразието на Вселената. Част, от която
сме и ние.
НАКАЗАНОТО ИЗВЪНЗЕМНО
Макар и рядко, души на инопланетяни реинкарнират на Земята. Наблюденията показват хората, в които са въплътени, са високоинтелигентни и се чувстват като бели врани сред нас.
— Къде си?
— В космически кораб. Последен модел - може да става невидим. Бродим из космически
бездни.
— Какъв си?
— Един от екипажа.
— Как изглеждате?
— Хуманоиди, но с глави, като на жирафи. С кожа розова, до полупрозрачна. Под метър и
петдесет, с по четири пръста на ръцете.
— В какво облекло?
— Сиво, метализирано и леко, плътно прилепнало по тялото,
— Колко души сте в кораба?
— Трима. Отговарям за техническата изправност.
— Какво е горивото?
— Хилядократно по-мощно от ядреното. Владеем антигравитацията.
— Къде сте в момента?
— Изготвяме картотека на периферния раздел на Млечния път. В момента летим над
обитаема млада планета, потънала в буйна зеленина. Населена е с гущероподобни създания.
Ранна епоха. Изучаваме я.
— С каква форма е корабът?
— Този, където сме тримата, е конусовиден, с няколко люка.
— Колко голям?
— Това е дъщерна капсула с разузнавателно изследователска функция. Не е голяма.
Кръжат няколко, подобни на нашата. Огромен е корабът-майка - не се обхваща с поглед.
— Какви на цвят са летателните тела?
— Блестящо кафяви, когато са видими.
— Как комуникирате помежду си?
— Високо разумна, технически развита цивилизация.
— Виж се на стари години.
— Не доживявам. Корабът-капсула експлоадира. Вината е моя - не си догледах работата.
Провалих се...
— Ти си в Отвъдното. Представа за Бог?
- Могъща добронамерена ярка светлина, пронизваща Вечността.
— Какво става с душата ти?
— Подготвят ме, да добия плът на Земята. Ще трябва да стана човек - на доста по-ниско
ниво. Наказание за небрежността.
— Какво ще работиш?
— Като електроинженер, ще направя всичко възможно, да се представя добре, за да ме
върнат в моята цивилизация.
Може би за душата на този инопланетянин това е така. Но изборът да бъдеш човешко
същество е голяма привилегия. Това се доказва от следващата регресия.
РАЗУМНИЯТ КРИСТАЛ
Превъплъщенията в извънземието често пъти придобиват странни реализации. Ето една от
тях.
— Нямам органично тяло - аз съм кристал. Рея се в пространството около моята
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вледенена планета.
— Има ли други същества като теб?
— Кръжим заедно с триъгълни и ромбоидни кристали. Изграждаме широк облакоподобен
светъл пръстен около планетата.
— Какво представлява тя?
— Мразовита пустиня с три спътника. Оранжевото й небе е огряно от изстиваща мрачночервена звезда.
— Как се реализира този живот?
— Кръжим в блестящите слоеве на пръстена, но един спрямо друг сме неподвижни.
Липсва усещане за гравитация. Владее чувство за ред и сигурност. Живеем и контактуваме с
мисли. Обгърнати сме с внимание и разбиране. Не се променяме. Лишени от съдби, имаме
ясното съзнание кои сме и какво правим тук.
- Мислите ви повече ли са, отколкото в главата, примерно, на едно човешко същество?
— Безспорно да, но в кристалното тяло са дълбоко проницателни и неизразими с думи...
— Безкрайно ли е това съществувание?
— Не.
— Как свършва?
— Откъсвам се от кристала, а той неуморимо продължава да кръжи.
— Към какво бе насочена твоята реализация?
— Разум, хармония и вглъбено себепознание.
— Представа за Бог имаш ли?
— Да, какъвто за всички, такъв е и за нас. Кристалната форма на живот е част от
космическите му проявления.
— Откъсването от "тялото" ти какво променя?
— Животът никога не спира. В кристала мигновено се всели друга душа.
— А твоята?
— Плавно отплува в пространството на Отвъдността.
— Какво е там?
— Мрак и самота. Продължих да се рея.
(За известно време мисъл-формата продължава да възпроизвежда аналогичен свят.)
— Каква е равносметката ти от миналото?
— Живот, пропит с разум и дълбоки проникновения. Усещане за привлекателно
благополучие. Полезно съществувание - обогатих душата си.
— Какво постигна с него? Имаше ли своя карма?
— Да. Като изкупление за някогашна разпиляност, . Като кристалоид само мислиш, не
можеш да действаш. Рееш се и чувстваш мощта на мисълта в пространството. Край теб цари ред
и хармония. Навлизане в извечната проницателност.
— С какво бяха изпълнени твоите мисли?
— С търпеливо вникване в себе си, света и космическата хармония. Същество,
концентриращо разум.
— Виж следващото си прераждане.
— Човек на Земята.
— След кристалоида, наказание ли е да си човек?
— Не наказание, а еволюция. Човек разполага с право на избор, свободна воля и висока
активност. Кристалоидът е студен гол разум. Нетърпеливо очаквам човешката реализация. Тя
ще е още по-извисена...
КОСМИЧЕСКИ ПРИШЕЛЕЦ
Извънземните съществувания могат да добият и многократно "по-екстравагантни" форми.
Такава една се разкрива в следващата регресия
— Там, където си, какъв е сезонът?
— Няма сезон. Тази планета е черна, тъмна.
— Защо тъмна? Гъсти гори?
— Не, овъглена е. Черна планета. Не е Земята много-много далеко. Кръжа. Наблюдавам
отгоре. Сажди и мрак. Това, в което съм, е със странна форма уподобява капка.
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— Може би космически кораб? Или твоята аура?
— Нещо, като скафандър. Прозрачен е. Търся живот, но не откривам. А искам да има!
Пустош и чернота...
- Какво същество си в капковидната обвивка?
— Лилаво. Не съм същество, а мисъл. Всичко е чер но, сушаво...
— Катаклизъм ли е опустошил планетата?
— Да. Съжалявам за станалото. Закъснях. Може би, щях да помогна...
— Коя е тая планета? (Мълчание.)
— Какво е унищожено?
— Глобална катастрофа...О-хо! Най-после открих!
— Какво?
— Светло, сребристо, уподобява кристали, извити в дъга. Отразява светлината в розово.
Студено е.
— Продължи нататък. Какво още има?
— Ха! Прилича на цвете. Сгушено под арка от кристали... Не, не е цвете - размахва листа.
— Опиши го.
— Нещо като перуника, но няма стебло. Плува в пространството. Да, това е живо
същество - излъчва страх, самота. Приютявам го. Планетата е изстинала. Трябва да се връщам.
Нямам време да търся други остатъци живот.
— Ти отпътува. Къде се прибираш?
— Четвърта и седма звезда.
— Какво научи от експедицията?
— Боя се да не се повтори същото на моята планета -да срещна такова цвете...
— Какво е то?
— Последна искрица живот.
— Космическо същество от коя галактика си?
— Млечен път.
— От коя звезда?
— Две са, казах вече - четвърта и седма.
— Кое е твоето име?
— Кодирано е.
— Как звучи?
— Като " Х-У", но не точно... Безспирно пътувам.
— Притежаваш ли физическо тяло?
— Не, материята ми е ефирна, но мога да пипна и усетя всичко, което пожелая. На моята
планета приемам син цвят.
— Как изглежда твоят свят?
— Мястото, където съм сега, не е планета. С форма на гъба е. Там кипи необясним за вас,
високо еволюирал живот.
— Опиши.
— Нищо няма да разберете. Разум и светлина. Носи се в Космоса с форма на гугла на
гъба. Аз съм оттам. Безспирно пътувам.
(Вероятно се касае за космическа станция, или странна разумна колония, откъдето е тоя
пришелец.)
ПОСЛАНИЯ ОТ КОНТИНЕНТА "МУ"
Макар и рядко, сред нас са превъплътени души на хора, обитавали отдавна изчезнали
континенти. Тези регресии са интересни и дълбоко поучителни.
— Жрица съм в храм, с дълга до петите блестяща бяла роба. Каменният под е студен.
— Къде се намира това?
— До Индонезия, но не на остров, а на континент.
— Какви ритуали извършваш?
— Издигам в ръце малко искрящо топче. Трябва да съчетая неговата светлина с тази на
металите. Тогава то излъчва невероятно силна енергия.
— Успяваш ли?
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— Да. Покривало от метални пластинки предпазва тялото ми от изгарящия блясък на
топчето.
— Жрица на какво си?
— На Светлината и тайните на металите. Събрало мощното им лъчение, топчето може да
премине през камък и дори да убие.
— От какво е? С какви размери?
— Блестящ тъмносин кристал, около 3-4 сантиметра в диаметър.
— Какво следва след ритуала?
— Прибирам го в защитна кутия, а нея - в каменна урна. Заредено ли е то с енергия,
кутията натежава. Урната е в подземието на храма.
— Какво има там? Опиши.
— Каменни стелажи. На тях, върху плочи от кристал, са описани хрониките за
преселението на народа от последните острови на Южното море. Велико пре селение на
североизток до най-близкия континент.
— Защо е тази миграция?
- Трябвало е да се построи храм. Върховният жрец от Големия остров е получил видение:
водите ще го погълнат.
— Как се е наричал островът?
— Му Ла Ба. Знанията са пренесени и съхранени в хранилището на нашия храм преди
голямата катастрофа.
— Чел съм за мистериозно потъналия, в предисторическа древност, остров Му. Някои
съвременни изследователи го отъждествяват с Атлантида. Така ли е? Какво говорят хрониките?
— В записките на Светлото време е казано: "Знанието да се предаде на достойните да го
наследят. Няма ли такива, да се съхрани за хилядолетия с необходимата защита."
— Как е потънал остров Му ( или Му Ла Ба, както ти го наричаш)?
- Водата край него се е нажежила и закипяла... Подводна планина се е надигнала.
Изригнал е вулкан. Земната твърд се е сринала. Съседният остров почти е изчезнал, а наймалките - съвсем. Му Ла Ба не е потънал изцяло. Оцеляла е част, но са били унищожени
съкровищата от храма на Светлото време.
— Какво представлява този храм?
— Свещено място, опазило знанията на предците, сътворили историята.
— Как е съхранена тази история?
— Изписана върху кристални плочки.
— С какви размери са?
— Две педи високи, една широки.
— Как са съхранявали информацията върху тях?
— С подобия на моето кристално топче, но доста по-миниатюрни. От тях струи
пронизващ лъч.
— Каква е писмеността на континента Му Ла Ба?
— Уподобява клинопис. Знаците в клинописа, обаче, се разклоняват, а тук са вертикални.
Пише се и чете от дясно на ляво. Някои знаци са като елхички. Почти липсват закръглени. Е,
има дъга, до нея - точка, кал паче...
— Как се изписва думата Бог?
- Там не се нарича Бог, а "Този, който даде знанието", или "Владетелят на знанието до
нас". Споменава се в ранните хроники по-често, отколкото в късните.
— "Владетелят на знанието до нас" с какъв знак се обозначава?
— С рисунка: контур на планина в светлорозово, с очертано над нея малко кръгче.
— На кой остров или континент е този храм? Само един ли е?
— Били са три. Двата на островите са потънали. От третия са оцелели безлични руини.
Съхранени са най вече остатъци от храма на големия континент в джунглата.
— Запазен ли е?
— Сринат, но е оцеляло неговото подземно хранили ще. Над руините е издигнат по-късен
храм. Не е лесно да се достигне хранилището.
— Къде се намира това?
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— На границите на Тайланд, Бирма, Кампучия. Един от хилядите храмове на
някогашното царство Паган. Отдавна е разрушен. Съсипан е и по-късният, построен върху него.
Подземното хранилище с кристалните плочки, обаче, е оцеляло.
— Ще бъде ли открито някога?
— Има шанс...
— Жреческото ти съществувание завърши. В света на Отвъдното си. Какво научи от
изтеклия извисен живот?
— Не трябва безогледно да се разпространява тайното знание. Може да се злоупотреби с
могъщи енергии.
— Му Ла Ба така ли е потънал?
- Не. Имаше страшни трусове. Изригна вулкан до Големия остров и го срина в бездната.
— Му Ла Ба и Атлантида един и същ континент ли са?
— Не, хрониките говорят - Му Ла Ба е по-стар...
— Прощавай, но там се нарича Му, а не Му Ла Ба.
— Му е име от вашия свят. Оригиналното е, както го назовах.
— Някога свързани ли са били помежду си този континент и Атлантида?
— От тектоничните катаклизми, сред огромни вълни, са потънали повечето острови на
Му Ла Ба. Тогава пътят към Атлантида е бил затруднен, но те пак са продължили да
контактуват.
— Кой от континентите потъва пръв?
— Му Ла Ба. Преди хиляди-хиляди години...
— Някога ще се открият ли следи от него?
— Има по островите, но са откъслечни.
— Кои острови?
— Между Африка и Индия - там и още по-надалеко, където се е разпростирал
континентът Му Ла Ба.
— А Атлантида?
— Между Америка и Европа.
— Кой от тях е бил по-обширен?
— Му Ла Ба. След невиждани трусове, огромни час ти от него са се отделяли и
превръщали в острови. Накрая оцеляла територия, почти колкото Атлантида, но и тя се е
разкъсала и изчезнала завинаги.
— Воювали ли са някога помежду си народите на двата континента?
— Не. Миролюбиви са били. В Атлантида също е имало храм на Знанието от Светлото
време, като оня, в който аз служих.
— Потъването на Му Ла Ба не е ли било тревожен сигнал за атлантите?
— По ония времена там са кипели вражди. Малцина са съумели да вземат мерки. Част от
знанията на Му Ла Ба са пренесени в Атлантида и са загинали с него. Други, с Великото
преселение, са прехвърлени по-късно в храма, където служих.
(Анализът на регресията навежда на хипотезата: жреците от Храма на Светлото време
изпълняват ритуали и боравят със знания и енергии, които не разбират и осъзнават докрай.
Връзката между тях и Великите цивилизации е непълна. Те навярно са само преносители на
тайни, отправени към бъдещето. Вероятно и от това непълно разбиране са допуснали
катастрофата. Тези знания са трудно разбираеми, защото водят началото си от дълбините на
Космоса...)
ЖИВОТ В АТЛАНТИДА
Какво е представлявал този мистериозен континент? Реалност или измислица?
— Откъде идва страхът ти от гръм?
— Преди Голямата катастрофа Атлантида бе рай. Седемнайсетгодишна съм. Плувам,
стиснала в ръка камък, който тежи и ми пречи. Нарича се "подводна смола". Кехлибарен на
цвят, изтръгва се от някакви корени под водата. Съхранява се само в течна среда. Инак е опасен.
Във водата е кристал, в атмосферата с взрив отделя енергия, втечнява се и добива млечнобял
цвят. За миг неволно вдигам ръка над водата. Тресва, прорязва ме мълния. Изпускам кристала.
Потъвам, задушавам се.
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— Умираш?
— Енергийна трансформация - това е смъртта. От материя - в плазма, оттам - в ефира. Не
се подчиних на инструкцията. Системата ме изхвърли.
— От това ли се провокира страхът ти от мълнии в настоящето?
-Да.
- Ще го преодолееш. (Помагам с необходимата корекция.) А сега се върни отново в
Атлантида... На какво се дължи бурният й разцвет - естествена еволюция или намеса на
космически пришелци?
- Чувала съм за помощ от Космоса. Не знам подробности.
- Контактуват ли атлантите с народи от близките континенти и острови?
— С всички страни, където все още виреят растения. В Атлантида липсват или са оскъдни.
Строителните материали за домове и пътища бавно ги унищожиха.
- Животни има ли там?
- Странни хибриди между кучета и котки - генно инженерство и клониране - също са
рядкост.
— Колко години преди Христа е това?
— Около 8 000.
— Разкажи за уменията и навиците на атлантите.
— Не са от най-разговорливите. Възпитани са да не мислят негативно. Но тази етика е
подчинена на закостенели догми. Има брожения за промяна. Любовта между хората е
подчинена на клишета. Младите се бунтуват срещу канонизираната система.
— Ти си в света на Отвъдното. Знаеш, от какво загина Атлантида?
— От четирите вида сили: вода, земя, въздух...
— И огън? - Изпреварвам я.
— Не е точно огън. Названието е "кинхронуд". Могъща енергия. С нея лекомислено
ликвидираха континента. Не природен катаклизъм, а стихии на слепи човешки страсти и
неправилно боравене с енергии.
— Какви конфликти е имало?
— Първо, не успяха да уравновесят мъжката и женска енергия. Разрушена бе хармонията
от желание за господство и глобално надмощие. Стана страшно развихриха се гибелни процеси.
Тогава получиха предупредителни телепатични послания свише за над висваща опасност. Не им
обърнаха внимание, не взеха мерки.
— Какви са условията за живот там?
— Къщите бяха с различна форма - сфероидни, елипсоидни. Повечето от тях - енергийно
защитени. Изградени от рехавата материя на пресован жълт прах. Застилаха пътищата с нещо,
блестящо като злато. Всичко това бавно унищожи растенията.
(Вероятно "блестящия, като злато" материал е свързан с използването на странни
енергийни системи за придвижване и транспорт, разрушили естествената екология.)
- Атлантите контактуват ли с извънземни?
— Да, тревожните послания дойдоха от тях. Всъщност, те самите са кръстоска между
земляни и космически пришелци.
— За колко време бе унищожен континентът?
— За три денонощия.
— Каква е кармата му?
— Нелека. Душите на неговите жители още са обременени с нея...Освен това, телата им
не са съвсем като нашите - има орган, който липсва у съвременния човек, но потенциално може
да се развие...
ПРОГРЕСИЯ КЛЮЧ КЪМ БЪДЕЩЕТО
"Времето и пространството са мрежа, изтъкана от нас, зад която се крие
действителността. "
А.Айнщайн
Все още не е разкрит механизмът на предвижда нето. Натрупани са безспорни факти на
множество сбъднали се предсказания, без приемливи обяснения как се е стигнало до тях.
Информация може да бъде записана на хартия, касетофон, компактдиск, но тя перфектно
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се съхранява и в определени полеви слоеве около и в тялото на човека. Един от тях е духовният.
Какво по-голямо предизвикателство пред науката?
Изпълнено с трепет е разкодирането на този тайнствен свят с неговите неусвоени
територии. С Регресиите и прогресиите многократно получавах невероятно точна информация
от хора, които след "пътуване" в предходни животи, се връщаха в настоящия. С убедителността,
с която говореха за миналото, разкриваха свои близки и по-далечни перспективи. В състояние
на прогресия изброяваха предстоящи катаклизми, стигаха до смъртта, описваха я подробно:
кога, как, от какво, на колко години...
За проверка автентичността на всичко това едва ли ще стигне един живот. Проникването в
Свръхразума може да разпечати закодираната програма на съдбите. В Свръхсъзнанието е
бъдещето. Краткосрочните прогнози неведнъж са се потвърждавали.
Бизнесмен се подложи на прогресия, да разбере ще спечели ли предстоящ търг. Отговорът
бе: има шанс до последния ден преди търга - тогава ще се яви мощна финансова групировка,
която ще го измести. След време ще се състои втори тур за друг по-малък обект, който ще бъде
спечелен от него. Така и стана.
Друг бизнесмен в прогресия видя - след две годи ни ще спре производството на прах за
пране и премине към друг вид дейност. Прогностиката точно се изпълни.
Мъж се подложи на прогресия, да изясни причина та за смъртта на племенника си, загинал
при съмнителни обстоятелства. Навлезна в алфа ниво. Видя как племенникът се подхлъзва на
камък край някаква река. Пада, фатално наранява слепоочието си. Разбра смъртта не е
криминална. От това му олекна.
При странни условия се бе споминало седемнайсетгодишно момче - едно на баща и майка.
В навечерието на Националния празник на страната приема негови съученици в своята стая. До
късно през нощта се веселят. Изпраща ги, ляга си.
До обед на другия ден не става. Родителите му не го безпокоят. Когато отиват да го
събудят, синът им е вкочанен в леглото. Аутопсията показва: инфаркт.
"Не може да бъде! - Бащата бе възмутен. - Моят син никога не е боледувал от сърце.
Тренираше културизъм, прекопаваше сам градината. Изведнъж инфаркт. На 17 години?
Абсурд!"
Той осъществи контакт с неговата душа. На въпроса от какво е смъртта му, синът посочи
живачен резервоар на термометър. Бащата разбра: във фаталната нощ на пода в стаята е имало
разпръснат живак. Неговите пари са се оказали гибелни за спящото в затвореното помещение
момче. Дали поради празниците, съдебно-медицинската експертиза небрежно бе подминала
живачните съставки в кръвта на жертвата.
Тези и други наблюдения ме наведоха на хипотезата за съществуване на информационна
банка от сведения за минало, настояще, бъдеще. Тъй като прогностичната информация
прониква от подсъзнанието и свръхсъзнанието, там вероятно е обяснението и за
ясновидството. Носители сме на загадъчни послания за съдбините на своята духовна същност.
Те се освобождават с хипнотична или релаксивно-медитативна прогресия. За езотериците,
бъдещето е проекция на миналото, пронизваща настоящето.
Дълбоко закодирана, информацията е потисната от съзнанието. Заглушават я възприятията
от бурния океан на битието. Притъпяват я представите за света, ограничени от етапа на
развитие. В екстремни ситуации, обаче, тя може внезапно да избликне на повърхността. Тогава
се осъществява контакт съзнание-подсъзнание, в редки случаи и свръхсъзнание. Това е т н.
"период на просветление". Изключи ли се съзнанието, например по време на сън, от дълбоките
дебри на душата изплуват тайнствени картини. Конкретно или символично, някои от тях
предупреждават за пред стоящи събития. Такива са предсказващите сънища, познати на
мнозина.
От засекретената информационна банка на доверилите се черпят сведения ясновидците за
своите пред сказания. Захарните кристали, престояли нощем под възглавницата, запечатват
холографии от минало и бъдеще. Сляпата пророчица Ванга ги разкодираше, опипвайки с пръсти
бучките.
Тези енерго-информационни потоци чрез "оператора" - ясновидец или хипнотерапевт проникват у нас от подсъзнанието и свръхсъзнанието. Единствено по време на сън протичат без
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посредник. Тогава всеки може да осъществи контакт с тях, ако знае как. Реши ли да се довери
на някой съвременен оракул, трябва да е наясно: истинският ясновидец разпечатва програмата
на бъдещето, слабият - търгува с надеждата.
Резултатите от регресии и прогресии, цитирани от американския психиатър Браян Уейс,
потвърдени от други изследователи и от автора на настоящата книга, доказват - човек "знае"
какво ще му се случи още преди да се роди. Участва в избора и подреждане силуетите на
случки и събития, целящи извисяване и обогатяване неговата духовна същност. С разширяване
на съзнанието, информацията за бъдещето се потапя в дълбините на свръхсъзнанието. Ние
сме сценаристи, режисьори, актьори на собствения си живот. Както ще се уверим по-нататък
- негови зрители и критици...
За да се самоусъвършенстваме, добре е да приемем проблемите, усложненията, ударите
на съдбата, като изпитания, които сами, чрез натрупаната карма, сме наложили на себе си.
Провокации на Свръх-Аза и Духовните учители. Разрешаването им стимулира еволюцията на
душите.
Дълбоко ме впечатли жена, която в прогресия убедено разкодира предстоящите си
мъчителни премеждия. Назова ги по месеци, години. Не означаваше ли това, че тя е сътворец на
своята съдба? След излизане от това състояние, си спомни единствено събитията от миналия
живот. Надничането в бъдещето сякаш бе изтрито от някаква тайнствена автоматизирана
система за самосъхранение и предпазване от "високо напрежение". Дълбоко в свръхсъзнанието
й информацията за предстоящите негативни случки безспорно бе закодирана, но на равнище
съзнание бе на светлинни години далеч от нея.
Какво постига саморегулиращият механизъм, този "цербер" на вратите между настояще и
бъдеще, който потиска тревожните послания? Не се ли предпазваме така от върхови психоемоционални товари? Животът не е низ от късмети. Знаеш ли за изпитанията, как ще полетиш
стремглаво в пропастта...
Неизвестността съхранява нервно-психическа та стабилност. Очакването на
предстоящо събитие застрашава чистотата на "изпитанието живот". Това налага
блокиране кодираната в дълбоките нива информация за бъдещето.
Тогава допустимо ли е да я възкресяваме, като се вмесваме във фините механизми на
Сътворението? Въпрос - бездна. Възможният отговор - да, при опре делени обстоятелства. При
жизнена необходимост, изправени на съдбовен кръстопът.
Стане ли товарът нетърпим, нека се вслушаме в съветите на персийския мъдрец
Бурджмихър:
"Повтаряй четири изречения:
Първо - каквото и да се случи, като предопределено от съдбата, то е неизбежно.
Второ - нямаш ли сили да предотвратиш страданията, не ти остава друго, освен да ги
изтърпиш докрай.
Трето - радвай се, би могъл да изпаднеш и в по голяма беда.
Четвърто - може би избавлението е близо, а ти още не знаеш за него."
Общуването с мъдростта извисява. И росната капчица върху разцъфнал розов цвят добива
блясък на рубин...
***
Децата знаят повече от нас за Отвъдното. Нали идват оттам. По-близо са до
Духовните учители. С растежа и опознаването на нашия свят, процес, който възрастните
посвоему им налагаме, потискаме спонтанните им възприятия, сушим корените им. Колкото и
да сме самонадеяни, част от нашите знания са непълни. Те отразяват развитието на
цивилизацията ни на определен етап. Информацията на Духовните учители обаче е безупречно
цялостна и точна. Пропътувала Вечността, съхранена е у децата, докато са още слаби
съзнателните им натрупвания. Възрастните догматично я пренебрегваме, но, слава Богу, не
успяваме изцяло да разрушим. Възстановените спомени в регресия го доказват.
С релаксивно-медитативни техники може да се "пътува" във времето, надмогват
фобии, депресии, повтарящи се кошмари, пристъпи на парализираща паника. Спомените от
изживяното се трансформират в информационното поле на подсъзнанието, оцеляващо след
живота. Оттам пропътуват и се установяват в следващия. Следите от неблагополучни
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съществувания често пъти прерастват в причини за фобии, кошмари и други здравословни
проблеми. В това няма нищо свръхестествено. Свързани са с обратния процес на проникваща
информация от подсъзнанието. Възстановителният ефект при регресия е свързан с
осъзнаването, че не умираме с разпада на тялото.
Регресиите доказват - след смъртта оцелява човешката душа. Ако това се окаже
фантазия, би означавало, че е плод на масови халюцинации, че хиляди хора лъжат по един и
същи начин. Подобно колосално безумие е по-невероятно, отколкото предлаганото обяснение.
Полевите структури изграждат физическите и ги надживяват. Факт, окрилящ с
надежда. Не сме осъдени на безцелни страдания на тази толкова стара Земя.
Прогресията разкрива общия проект на пред стоящото. Но човек има и свободна воля.
Затова прогресията е с по-висок процент отклонение от регресията. Ако при първата варира от
5-6 до 25%, с втората понякога достига 50%. Прогресията, обаче, може да бъде и изумително
точна. Зависи от дълбочината на достигнатото ниво и кармично предопределената готовност за
разпечатване на програмата.
Мъж, в това състояние, видя свой трети наследник, момче. Не го очакваше, нито желаеше.
След две години предсказанието се сбъдна. Изумен, сподели за явилата се, сякаш от небето,
"изненада". Невъзможно бе прогнозата да е отражение на собствените му надежди и очаквания,
тъй като той нямаше такива. Неразгадан механизъм проектира нашите съдби. Прогресията
често пъти успешно разкодира житейския модел
Друг случай: жена, след продължителна непоносимост към съпруга си, бе стигнала до
развод. В прогресия видя: след пет години мъжът й няма да е до нея. Ще се разделят, без
разтрогване на брака. Той ще я напусне.
Колкото и да е неприятно това, точно след пет го дини съпругът й се самоуби.
Друг случай: аптекарка на държавна работа се ви дя собственица в близко бъдеще на своя
аптека. Това трябваше да изплати с цената на развод с ревнивия си съпруг. После предстоеше да
попадне на друг - особняк и още по-ревнив.
След четири години предсказанието стопроцентово се сбъдна. Въпреки
предупреждението, налетя на ужасяващ ревнивец. Това обезсмисляше разтрогването на брака й.
Сработил бе кармичен модел, изискващ да изживее докрай изпитанията на ревността.
В прогресия, проведена на 27.11.1996 г, запитах: "Ще се въведе ли валутен борд в
България?" "Да." "В каква валута?" "Немска марка."
След половин година левът бе закрепен за германската марка.
В същата прогресия се заинтересувах: "Какво е бъдещето на България?" Отговорът бе:
"През 1998 г. ще настъпи успокоение в страната, но дотогава ще има много сътресения - гладна
зима, купони за хляб по места."
Това наистина се случи през зимата на 1996/97 г. В прогресия прогнозите могат да бъдат
изключително точни. Изживяванията в това състояние имат и силен терапевтичен ефект.
Лекарка 11 години нямаше деца, а бе клинично здрава. В регресия и прогресия осъществи
контакт със своя Ангел-пазител. Беше от висшите йерархии - св. Архангел Михаил. В
предходен живот бе извършила страшно престъпление. Отказа да го назове. При мисълта за
него цялата се разтрепери. Разбра: сега бе наказана. Но имаше изход: трябваше коренно да
промени живота си към по-добро, да се моли в църква и у дома си на св. Архангел Михаил за
дете. Ако изпълнява стриктно това, след година ще роди момче.
Няколко месеца по-късно забременя. Сдоби се с чудесно момче. Животът й се промени.
Тъмната карма бе изпепелена.
Прогресията е полезна и в случаи, когато не може да се промени съдбата. Примирението,
опрощението, тогава значително облекчават кармичното страдание. Извечните норми за морал
и търпеливост, в подобни обстоятелства, са неоценими.
Случва се понякога подложилите се на прогресия да изживеят ситуация, която не желаят
да доверят, тъй като се съмняват в реализацията на прогнозата. Така мъж видя райски красива
местност, където ще закупи място за вила. След година сподели - вече притежавал парцел сред
чудно красива природа. Не смеел в прогресия да разкаже предсказанието, защото по онова
време то му се струвало фантастично.
Бъдещето не е мистерия, а обоснована и винаги заслужена реалност.
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ПОСЛЕСЛОВ
Ето, че стигнахме до края на тая книга. Той не е нищо друго, освен обещаващо начало за
следващата. В нея ще се опитам да разгледам пътищата и премеждията на душите в
Отвъдността.
Автор на три психотронични четива, аз съм един от вас. С Регресиите и прогресиите се
срещнах спонтанно. Смъкнатото було на миналото разкри вековни заблуди. Неведоми доскоро
истини изплуваха, стаени дълбоко в нас.
Прераждане съществува, колкото да е абсурдно то ва за едни, или неудобно за други.
Емпиричният опит на Регресиите и прогресиите го доказва. Съдбите, успехите, неудачите, имат
свой ключ. Човешката душа може да се окаже предсказуем странник между Земята и Небето.
В настоящата книга разгледах част от земните й пътешествия и изпитания. Следващата
(надявам се да види бял свят до края на годината) наднича в небесните й коридори. Още поизненадващи и вълнуващи. В това няма нищо страшно. Страхът е тъмната страна на
второто ни Aз. Ражда се от неизвестността на смъртта и ударите на битието.
С Регресиите и прогресиите тези безпокойства от падат. Правят ни по-силни и, надявам се,
поне малко по умъдрели...
1993- 2002 г.
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