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П РЕД И С Л О В И Е

„Слава Севрюкова разкрива повече истини тогава,
когато откровенията и протичат в монологична форма.
Навярно при диалог, за да е ясно разбрана, тя се съобразява
с нивото на хората, задаващи и въпроси. ”

Доцент Лилия Методиева
След това проникновено наблюдение да
се учудваме ли на нивото на изказ на Слава?
- Елегантно и изискано! когато с нея разгова
ряха ерудити...
Свят на чудеса. Едва разрешили нелеки
загадки, нови изплуват пред кръгозора на тър
сещите души.
Идеята за настоящата книга се роди в
спонтанен разговор с издателя й Румен Лео
нидов. След съвместно предаване в ефира на
Националното радио за голямата пророчица,
той подхвърли: „Добре би било да подготвиш
четиво с най-ярките нейни прозрения. ”
Сега, когато проектът е завършен, не мога
да не отбележа: в присъствието на Слава Сев
рюкова светът се преобразява.
„Всяко слово в Библията е бисер” твърди
прорицателката.
А сред съжденията на голямата пророчица
- брилянт до брилянт!
Позволих си да извадя сентенции, мисли,
повече или по-малко оригинални тълкувания.
Озарения, плод на буден дух по пътя на
неугасимото човешко търсене.
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Слава Севрюкова си отиде така, както
живя - тихо, незабележимо.
Провел ограничен брой лични срещи с
нея, над двадесет години посветих на изслед
ване на феномена. Време, когато тя още не
бе така известна, както сега. Стотици контакти
с добронамерени хора, съхранили паметта за
милата леля Слава.
След досега с нея те с възхита споделят,
че пред тях се отварят нови врати към света.
Може би, дори вселени...
В опитите си ”да възкреся” Слава Севрю
кова в поредица от книги, странно как, сякаш
продължавах да живея с нея. Битието не губе
ше цветността си. Чудесата в него не изсветляваха. Светът бе мъдър, смислен, извисен.
Аз свърших своето. Пътят е проправен.
Един човек може да бъде съзрян не само в
личен контакт, а и от паметта на поколенията.
Нормално е Слава Севрюкова да бъде видяна
и описана под различен ъгъл. И невинаги да
изглежда една и съща. Това я обогатява.
Толкова за съвестния подход на писателя.
Ще завърша с една синовна реплика на
доцент И. Лозенски.
След заснетия откъс от документален
филм за пророчицата с негово участие, бях
ме на втория етаж в къщата му в София. Вне
запно просълзен, той ме прегърна:
„Благодаря ти за всичко, което стори за
леля СлаваГ
8
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Книгата. Нима тя е само качествена хар
тия? - Та в нея трябва да присъства мисъл,
чувство. И много дух.
А тук...
Завещанието на мъдрата Слава Севрюко
ва, освен като пробиви в областта на науката,
духовността и свръхсензориката, е най-вече в
СЛОВОТО. И в ЧОВЕЧНОСТТА.
Приятни съприкосновения!
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Д АРБ АТА Я С Н О В И Д С ТВ О

Колкото по-извисен е дарът, толкова потежки изпитания за притежателя му.
От утрото на живота до неговото издихание.
Свръхсетивата могат да бъдат усъвър
шенствани до сетния миг на живота.
Всяка дарба се освещава в изпитните на
многобройни нелеки прераждания.
Бог даром дарба не дарява. Тя трябва да
се заслужи. С труд, любов и постоянство.
Бог обитава непокварените души.
Извършващото се във всяка точка от
Вселената, оставя следи.
Но трябва да сме с чисти сетива - за да
ги откроим. И да таим кристалче мъдрост да ги разшифроваме.
Дарът се придобива при определени об
стоятелства.
Трябва да сме по-ниски от тревата, потихи от водата, за да го опазим и обогатим.
Дарбата - врата към света. Не си ли в
чистота и искреност пред Бога, може да на
хлуе тъма. Тогава тежко ти.
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„Искаше - ще си кажат отгоре, - ала не
бе готов. ”
Всеки носи искрица космически гений. Но
трябва да се взре в себе си. Д а я открие.
И да освети с нея пътя си.

Слава за своя природен дар
Какво съм аз? - Прашинка нищожна...
Мене ме е страх от Бога. С какво съм по
вече от вас? - Ти можеш, всеки може...
В гърдите, вдясно от сърцето ”чувам”,
когато ми говорят висши същества.
Там е божествената частица. Тогава
Светият дух изпълва цялото ми тяло.
...Разстоянията и преградите не са от
значение. Дали обектът е на двадесет хи
ляди километра или срещу моето канапе
вкъщи, все едно. Виждам го като на длан във
всички проявления и измерения.
Дадено ми е всичко да видя, всичко - кое
и как, защо става и какво трябва да бъде. Да
съзра реалността, каквато е.
А не някой, дето греши повече от тебе,
да те учи как да живееш...
Прониквала съм в мисълта на президен
та Никсън.
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Мога "да извикам" някого отпреди пет
десет хиляди години. Да разговарям с него.
А каква информация носи такава една
среща!
Дайте ми само ориентир, без коментар.
Какво мислите или кой професор какво казал
- това не ме интересува.
Аз виждам и предавам факта такъв, какъвто е, независимо от време и простран
ство.
Всяка душа живее на определена чисто
та на вълната.
Хората са обвити в "аромата" си. По
следите, които оставят, мигновено могат
да бъдат разкодирани.

Слава Севрюкова за своята мисия
Трябва да се докаже, че необразован чо
век чрез посланията на духовността може
да навлезе в света на науката и да разшири
нейния кръгозор.

За "психотронното око”
И милион очи не могат да заменят едно
- психотронното.
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Живо е и гъвкаво. Никога не ме е подвеж
дало.
Нямам "зацим&нтиран п е й з а ж М о г а да
видя даден човек от десетки хиляди кило
метри. Как си налива вода, как я изпива, къде
поставя чашата. Дали ще отиде пак да на
лее, дали ще я измие, ако отново я напълни и
поднесе на друг.
Мога с волята си да го заставя да я пода
де вместо на мъжа, на жената в стаята. Но
съм решила да не посягам на човешкия избор.
Нямам право да отнемам индивидуална
та свобода.
Хората имат нещо като люспа на ”тре
тото око”. С йога, молитва, праведно пове
дение, падне ли тя веднъж, всичко се съзира.
Това е психотронното зрение.

Откъде Слава Севрюкова черпи
информация
Оттук - поставя длан вдясно на сърцето
си. - Тук е моето ”психотронно око”.
Ако чувате ясно чрез слуха, не ще дола
вяте сърдечния шепот. Отчетливи ли са
неговите послания, не ще приемате доста
тъчно силно оттук. (Докосва ушите си.)
Запомнете - най-значимото в света (а
той не е това, което изглежда) се долавя не
с очите, нито приема сушите...
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Зададат ли ми въпрос, ей тук, където
посочих, пламва.
Тогава НЕЩО започва да ми "говори” И
отговорът, който получавам, винаги е... от
там. (Сочи вдясно от сърцето си.)

Ванга за дарбата й
Сичко, що е изрекла Слава Севрюкова, ке
се сбъдне.
Сестра Слава, много ми е дадено свише,
но при теб е повече.
Света Слава е на 26-то ниво богово.
Неземна сила беше света Слава.

За начинаещите ясновидци
Всички, тръгнали по пътя на Истината,
нека да искат Мъдростта, да търсят Свет
лината!
И ако работят за тях, ще ги получат,
защото е велика Любовта на Висшия Косми
чески Разум!
Каквото ви се каже отгоре, ПРО-ВЕ-РЯВАЙ-ТЕ! Веднъж, два, три... Д о седем пъти.
И сигурни, ама на 100%, че е истина, едва
тогаз го предайте на хората.
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Аз, която имам свръхразвити сетива зрение, слух, вкус, мирис, осезание - каквато
информация ми се спусне отгоре, я изпит
вам. По всички възможни начини.
Да не сгреша и навлека беди на страда
леца, нуждаещ се от помощ. А и на себе си.
За проникването в онези светове, тряб
ва да притежавате духовна и морална чис
тота.
Истината е вложена единствено тук
(сочи глава). Отвори ли се ей туй (докосва
средата на челото, там, където според езотеричните школи се намира "третото око")
и падне люспата, която го закрива - край,
свърши се! Ще виждаш, ще чуваш, ще ти се
даде знание.
И с първите прашинки, които получиш,
запомни: колкото може по-добър, колкото
може по-добър...
Хората с дарба, лишени от мъдрост, се
развиват донякъде.
Тя трябва да се отгледа. Снишения, доб
рина и търпение.
Никога не навлизам в "Аза" на човека без
негово разрешение.
Искрено се радвам, когато видя и наймалки наченки на духовен дар у някого.
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Настъпва времето на "късния дъжд", когато ще се изявят много дарби.
Дарът не е монопол. Всеки може да го
развие. Но човек трябва да е по-нисък от
тревата.
Никой ясновидец не е сведущ за предсто
ящите изпитания на своята съдба.

За интуицията
Ако разумно управляваме интуицията си
и водим изчистен живот, ще се сдобием с не
подозирани познавателни възможности.

Самосъхранение от тъмните сили на
астрала
(из съветите й към Ванга)
Спасявам се тъй: около къщицата ми но
щем заблестява харман от Висша Светли
на. Защитно сияние.
Изграждам го с мисъл. Недосегаем за
Отвъдното, непроходим за тъмни духове.
Вечер, преди сън, хвърлям поглед към
хармана. Поемам светлината му. Изпълва
ме, възвисява.
И отдъхвам на спокойствие.
(За повече информация по темата виж
"Бъдете в този свят, но не от този свят” бел. ред.)
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За бъдещето на ясновидството
Сега такива като мене са рядкост, но
човечеството ще измине дълъг път.
С годините "хората на бъдещето" ще се
увеличават.

17

СТАНОВИЩА И ПОСТИЖЕНИЯ

НАУКА
Бог съществува и поддържа знаещите,
владеещите науката. Защото и Тя е от
Него.

1. Микрокосмос
Полуобразованата Слава Севрюкова раз
крива по специфична психотронна методика
строежа на атомното ядро.
За постиженията й проф. Антон Антонов
от Института за ядрени изследвания и ядре
на енергетика при БАН твърди:
„Работата на Севрюкова-Лозенски има
съществен оригинален принос в установява
не на нови кинематични зависимости в съз
дадения от тях нов и логически непротиво
речив модел на атома.”

За постиженията на научния тандем
Слава споделя
Смисълът на моето съществуване са из
следванията на микрокосмоса.
Ще минат петдесет години и науката
ще потвърди нашата теория.
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За атома и неговото ядро
Микро и макровселената са различни от
онова, което се знае за тях.
Микросветът е подобен на макросвета.
На този основен принцип е изградена цяла
та Вселена.
Оживява удивителна картина на просто
та и съвършенство на форми. На абсолют
на хармония в микросвета.
В неговите структури липсва неопреде
леност и случайност.
И най-малкото атомче е инженерен ше
дьовър. То е Вселена, изградена от милиони
псиони и милиарди на милиардна степен още
по-миниатюрни частици.

Постижения в тази област
- Измерена е плътността на кристалното,
атомното и ядреното вещество.
- Формулирани са пет закона за движение
на орбитоните и квазиорбитоните.
- Изведени са нови формули, обяснява
щи строежа на микрокосмоса. Те са доказани
с математически изчисления.
- Нанесени са корекции в Менделеевата
таблица. Откроява се нов, неизвестен дотога
ва химически елемент.
19

- Наблюдавани са и описани с голяма точ
ност формата на атомното ядро и атомна
та орбита.
- Доказва се по психотронен път, че овал
ната форма е основна за повечето атоми, а
също и за структурата им. Такова е тяхно
то напречно сечение, ядро и орбита.
- Разкрива се разположението на градив
ните частици на силициевия атом.
- Доказва се: повечето атоми са сиви на
цвят.
- Предложен е нов психотронен модел
на атома, атомното ядро и кристалната
решетка.
Достоверността на част от твърденията е
потвърдена след години от високо подготвени
специалисти.
Възникват аналози на връзката ”псионикварки”.
Тандемът получава известност извън
страната.

2. Макрокосмос
За Вселената
Микро и макросветът са свързани в аб
солютна хармония. Нищо не съществува из
вън общия закон на материята.
Всемирът е лишен от случайност и хаос.
20

Космическият вихър е безконечно дви
жение. Планетите и Слънцето в нашата
звездна система са в постоянна динамика,
задвижвани от ”слънчев вихър".
Завихрянията в микро и макросвета са
”леви”. "Десни" не съществуват.
Без тях всичко - от микрочастиците до
свръх гигантските звездни тела и галакти
ки - би застинало. Лишена от "звездни вет
рове", Вселената ще се скове и вледени в по
кой.
Вихрите са първопричина на движение
то. Космическите структури са изваяни от
тях. Те организират материята и я направ
ляват.
Голям взрив, както допускат учените,
няма и не е имало. Вселената е създадена
едновременно. Нищо ново не се поражда.
Сътвореното съществува, видоизменяй
ки се. В Мирозданието е вложена вътрешна
тенденция - за промяна и усъвършенстване.
Колосално творение. Трудно е да си пред
ставим неговите закономерности, гигант
ските му размери и структури.
Антивселената е фикция.
Вселената е една. Погледната отстра
ни, тя е сива и искряща. Под огромния й ку
пол бушуват могъщи космически вихри.
Ограничена е - с начаро и край, с граници
и обем.
21

Формата й е като на атома. Уподобява
гигантски елипсоид. Исполинско яйце, а от
въд него - ”мъртво пространство".
Засега се забелязва и тълкува нищожно
малка част от съставките в могъщия пулс
на Мирозданието. По тази причина учените
приемат, че галактики и звезди непрестан
но се отдалечават.
Така е, но след много-много време ще се
констатира противоположно движение.
Вселената е първична.
Пулсира. Разширява се и свива. В непрес
танно движение, направлява се от вътрешни
закономерности. Без тях ще настъпи хаос.
Слава отхвърля закона на Хъбъл за вечно
разширяващата се Вселена:
Той правилно е разгадал и описал разши
рението -р една от съставките на пулсира
щата Вселена. Но не е могъл да постигне и
документира свиването.
Има време и това ще стане.
Космосът е пластичен и хармоничен, из
граден сякаш от една голяма материализи
рана мисъл, разклонена в Безкрая.
Не съзирам разруха на Всемира. Може да
има частични катастрофи, но мега взрив и
мега разрушение - не.
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Слава Севрюкова за науката
Безразлично ми е дали ще ме признаят
или отрекат учените.
Не съм суетна за слава. Не съм жадна за
пари.
Доцент Иво Лозенски за своята
сътрудничка
„Слава Севрюкова прониква във всички
етажи на Вселената, директно наблюдавай
ки абсолютната хармония в микросвета.
Космосът за нея е изграден от пет пър
вични материални елемента: "вихри", "псиони",
"космическа влага" "космическа сол"и "прана"."
Други учени за нея
„Тя видя атома и коригира модела на Бор.
За нея атомът не е точно сферичен, а е леко
крушовиден, като самата земна повърхност.
Говореше още, че нещо като вода преминава
между подредените атоми.
А сега се твърди, че има фотони, порции
енергия на топлинното движение, на вибра
циите, които като пакет се движат - те са
хем вълни, хем частици. Тя това го видя."
Професор Антон Антонов
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ИЗВЪНЗЕМНИ

Вселената е форма на живот, разслоена
на различни нива.
Из Всемира се носят, плуват, пълзят и
се реят непознати нам разновидности на
живота, каквито дори не смеете да си пред
ставите.
На повечето планети от Слънчевата
система са породени странни форми на съ
ществувание, но не и човешки разум.
Откак свят светува, планетата ни е по
сещавана от свръхмощни цивилизации, при
лагащи непознати космически закони. Те ко
муникират с най-будните представители на
човешкото племе.
Не сме сами. Човекът не е единствено
то разумно създание във Всемира, гъмжащ
от живот и от огромно разнообразие на ин
телект.
Ние сме най-напред сред съществата на
родната планета. Но измежду проявленията
на Разума из Вселената сме сред духовно до
гонващите.
Повечето обитатели в плът на различни
звездни системи са по-висши.
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Прекалено здраво сме сраснати със зе
мята.
Нашата цивилизация не е плод на техни
те (на извънземните - бел. ред.) действия.
Не сме космическа колония.
Колко пъти съм виждала летящи чинии...
В някои от тях има живи същества, но
не са чак толкова високо развити. На по-извисено ниво са от нашето, но на примитив
но в сравнение с останалите, наблюдаващи
ни цивилизации.
Разберете, летящите чинии, ракети и
други машинарии, са примитивни приспосо
бления. Ползват ги недотам извисени об
щества на извънземни. С тях се носят над
Земята и в междузвездните пространства.
Това е техника. Колкото да изглежда съ
вършена, да възхищава и зашеметява, тя е
НИЗША!
Високо развитите цивилизации, за раз
лика от тях са на такова ниво, че не им се
налага да ползват съоръжения.
Онези същества са съвършени. Не се на
лага да пътуват в Космоса с органичните си
тела, за да видят с очи или с апаратура. Ма
шинарии на тях просто не са им необходими.
Те обслужват физическите тела.
Авангардните представители на извън
земни цивилизации се озовават директно
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при нас или което и да е кътче в Космоса без
летателни апарати.
Защо НЛО се явяват над места, извест
ни като средища на земни енергийни пото
ци, като Стоунхендж, Белинташ и други?
Зареждат се от екологично чисти енер
гийни канали на Космоса. Ползват и тези на
Земята.
Високо еволюиралите цивилизации не се
нуждаят от летателни техники и скафандри.
Те ни се представят в летящи чинии, за
да си обясним как са пребродили космически
те бездни и проникнали в затънтения край
на нашата галактика.
За да възприемем най-напредналите от
така наречените пришълци (за мен са част от
съществата на Всемира), налага се да ни раз
играват нещо като космически спектакъл...
Проектират в съзнанието ни летящи чинийки, облекла, различни хуманоидни фигури.
Ние ги "виждаме”, "чуваме” и се убеждаваме в
”автентичността им".
Инак с нашата примитивна, за тяхното
ниво на развитие, система на мислене нико
га няма да проумеем, че са тук.
А те от памтивека са край нас.
Голяма част от разумните същества не
са от хуманоидния генетичен фонд.
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При най-напредналите отсъстват пред
стави за пространство и време.
Могат да приемат каквато желаят фор
ма. Например, за да комуникират с хората,
”превръщат се” в хуманоиди. Без проблем.
Проблемен е нашият контакт с тях.
Боговете от времето на Омировата
”Илиада” и ”Одисея”, циклопите и великани
те са материализирани проявления на Висш
Разум от други светове.
Боговете не са красива художествена из
мислица. Земята не е тяхно игрално поле.
Идвали са с мисия. Благородно са участ
вали в развихрящите се значими събития,
за да подпомагат човечеството. Да спрат
междуособици и кръвопролития. Да издиг
нат живота.
Били са не наши програматори, а съвет
ници.
Резултатът, уви се е оказал ката
строфален. Не по тяхна вина. Появявайки
се в човешки вид сред древните ни предци,
облечени като тях, превратно са тълкува
ни като божествени съмишленици в меж
дуличностните и междудържавни противоборства.
Превръщали са ги в съучастници. Бит
ките са се развихряли още по-ужасяващи и
кръвопролитни.
Ъоговете са платили” за своите хуман
ни пристрастия.
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Взели поуки от грешки, прекратяват
преки включвания в земния живот.
Контактите се превръщат в крайно де
ликатни, индиректни. Стават осезаеми за
малцина. Подкрепата им е все по-незабележима.
Те не се намесват пряко в нашия живот,
за да не нарушават естествения ни еволю
ционен ход.
Изпитват потребност да помагат. На
тях обаче им е известно - даденото наго
тово, не се осъзнава и приема трайно.
Знаят - единствено самостоятелно по
стигнатото, с преодоляване на трудности
познание, се съхранява и цени.
Има високо развити светли същества.
Животът на най-висшите от тях е'на енер
гийна основа. Без физически тела са.
Разумът в галактиките е неравномерно
разпределен. Светлината в центъра им е
най-могъща. Там е неговата свръх концен
трация.
Трудно ще го проумеете - на онези съще
ства не са необходими планети или звезди.
Високо еволюирали, проникват през звезди
те, съществуват в тях и извън тях...
Не можем да ги възприемем. Еволюцион
но сме твърде далеч от тях.
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Колкото маймуната проумява процесите
в компютъра, толкова и ние разбираме същ
ността на Вселената. Забелязваме стра
нични резултати и последици. Съпоставяме
ги с примитивни изводи.
Човечеството открай време е забеляз
вало само онова, което му показват.
Повечето инопланетяни са благородни.
Представете си - да преодолеят необятни
междугалактически пространства и стиг
нат до нас, колко са еволюирали.
Извънземните, които ни посещават, са
седем вида...
Извънземните цивилизации са два основ
ни типа: технически и духовни.
Техническите създават съвършени апа
рати и чрез тях кръстосват космическите
глъбини.
Духовните не се нуждаят от техничес
ки съоръжения за придвижване във Вселена
та. Осъществяват го по духовен път.
Д о Земята достигат представители на
двата типа цивилизации, но духовните са
много по-напреднали.
Към кои от тях принадлежим? - На
настоящия етап превес взимат силите,
тласкащи ни към технически цивилизационен избор.
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След глобални сътресения и катаклизми
в близко и в по-далечно бъдеще ще получим
мощен тласък към извисените територии
на освободената духовност.
Новата генерация със силата на ми
сълта ще прониква в неизвестното и ще го
опознава.
Това няма да стане по-рано от края на
третото хилядолетие.
Древното познание носи следи от про
пит в мистика спомен от супер цивилизации
на милиони години пред нас.
Инопланетяните не са нашественици.
Целта на звездните наши братя е да подпо
магат развитието ни.
При тях отсъства представа за време.

Според Ванга след 200 години
се задава контакт с извънземни
Контактът с тях - за Сл. Севрюкова не е преставал, но малцина осъзнават това.
Устремен към материалното, човек по
лучава материално. Търси ли духовно, дава
му се.
Има време...

зо

За знанията на догоните*
Въпросните знания не се приемат пряко
от тях. Произхождат от...
Ето, изниква видение... Висши хуманоиди. Приземяват се с космически кораб.
От тях получават информация.
Духовните водачи на племето телепа
тично я усвояват от астронавтите. Не мо
гат да я разберат и разтълкуват. Приемат
я за божествено послание. Разкриват я на
останалите.
Оттогава тя се препредава от поколе
ние на поколение. С годините се превръща в
митология.
Съхранена е без изменение до днес.
За мястото ни във Всемира
Ако Земята е малкият, Вселената е го
лемият ни, истински дом.

Има ли край животът във Вселената?
Не. Разумът е вечен. Изпълва всяко кът
че на Всемира.
* Догони - африканско племе, изумило света със знанията си за
Космоса. Известно им е разстоянието от Земята до Сириус и със
тава на сложната й звездна система. Знаят броя на спътниците на
Юпитер далеч преди откриването им от учените. Техните жреци
говорят за звездни системи, потвърдени едва с последните изслед
вания на астрономите —бел. ред.
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Ще има ли край животът
на нашата планета?
Да. След това - съществуване на по-извисено еволюционно ниво.
Форма на живот без физически тела.

м

космогония
Светът е стар, много стар. Нашият
свят, а още повече Отвъдният.
Вселената е създадена в един върховен
миг. Любов и хармония са вградени в необят
ния Космос.
Те управляват неговите структури.
Светът е изначален. Разумът - също.
Първо е Сътворение. После - Претворение.
Сътворението не е спонтанен процес, '
резултат на трудно обяснима съвкупност
от случайности, дело на ”сляпата природа”,
както учените-материалисти ни внушават.
Напротив - плод е на ”обмислен” акт. Не
на произволни, а на прецизно направлявани
свише процеси. Осъществява се със замах
от РАЗУМНА СИЛА, систематично дейст
ваща от ранните зори на Мирозданието.
Еволюцията се развива по висша схема.
Вселенският
Създател ”конструира”
първото атомче. После го мултиплицира,
мултиплицира и така... до безкрайност.
Вселената е разумна. И това ни свързва
с нея, която наблюдаваме така, както Разум
- Разума.
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Вселената е една - гигантски елипсоид
с граници и обем.
Конструирана е от Космическия Разум,
който е в нея и ведно с това стои над нея.
Затова - убедена съм - т я е разумна.
Галактическите
купове,
галактики,
звездни и планетни системи, подобно на
атомите, се задвижват от космически ви
хри. Безспирно устремени, извиват се ше
метно.
Те заедно изграждат могъщо вихрово
поле. Благодарение на него, Вселената е в
непрестанно движение.
Вселената уподобява жив организъм.
Има форма на гигантски овал.
Създадена е във върховен миг. Оттогава
в нея са кодирани дълготрайни тенденции
на развитие.
Подобно организъм, Мирозданието се
движи, пулсира. Непрестанно се усъвършен
ства.
Една от закономерните му прояви е жи
вотът на Земята.
Цветът на Космоса е леко сивкав*.

* Такъв, според С. Севрюкова, е и цветът на повечето атоми бел. ред.
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Центърът на Вселената не се намира в
средата на "купола” на Мирозданието. Поблизо е до леко издутата му страна.
Развитие - безкраен кръговрат. То е
като колело, което спираловидно се върти
отвътре навън... А после - обратно.

Черните дупки
Гоаниците между световете са трудно
преодолими. Извършва се преливане.
Проходите в ”космическите лабиринти”
уподобяват тунели между тях.
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*

ГЕНЕАЛОГИЯ НА ЧОВЕКА
Ж ивотът е създаден от Световния
Разум, притежаващ колосален запас от
енергия.
”Посяването” му при нас е част от пов
семестен процес из Космоса, който твърде
слабо познаваме.
В първите морета СА ЗАСЕЛЕНИ (курсив
ред.) и постепенно са се развили адаптира
щи се към местните условия елементарни
органични форми.
Далеч преди човека възникват, процъф
тяват и се сриват други хуманоидни култу
ри. Загиват много, много отдавна. Тъжен
провал. Не успяват да оцелеят поради не
пригодност.
Не всички са от нашия генетично-ево
люционен тип. Неспособни да изпълнят
духовната си мисия, цивилизациите им се
провалят.
Не всяко творение на Висшата Сила е
шедьовър на устойчивостта.
Произходът ни - неизяснен процес.
Аз, доколкото виждам, НЯКОЙ (курсив
ред.) някога свише е контролирал неговото
изпълнение.
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В топла сладководна среда на подходя
що място се образува ”първичен бульон”.
Висшата Сила "засява” там семената на
живота.
От тях възникват първите едноклетъч
ни организми.
Река... Край нея - блатисто място...
В ”сладка” топла вода, попада семето на
несътворения още човек. ”Прелетял" от
Космоса.
...Купчинки слуз. Зрънца, подобно плода
на черница. Малки мехурчета с ципа, като
белтък на яйце.
От тях се заражда предходникът на чо
века. Възниква от тези ”семенца”, пропъту
вали до Земята от бездните на Световно
то Мироздание.
Видях - това чудо стана на границата
между сушата и водата. В калта.
О т т ук- библейският израз ”човек е сът
ворен от кал”.
Най-ранните предходници на още непроявените бъдещи човекоподобни в началото
бяха много малки. Съществуваше опасност
да бъдат сгазени от животните.
В тоя миг ми се ”показа”: от тази пър
вична форма ще израсте ЧОВЕКЪТ (курсив
ред.), защото в него ще бъде вложен Бо
жествен дух.
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Гъвкаво меко тяло във водна среда... В
ония кътчета се леят тропически дъждове.
По същото време Земята е населена с
тревопасни и хищни гиганти. Има и диноза
ври.
Предходниците на първите хора, обита
ващи в началото водните простори, са се
размножавали безполово, чрез делене.
Опорните им структури са меки, хрущял
ни. Съществата са малки, подвижни, леки.
Кости като хрущяли, кожа като на ох
люв... Имаха вид като на влечуги.
По онова време на планетата се е раз
простирал само един огромен материк.
Това се е извършило още преди отделя
нето на Африка от праконтинента.
След милиони лета, когато напускат во
дната среда - констатира Слава Севрюкова
- те са:
Обрасли в козина, ала все още с еластич
но-хрущялни скелети.
Твърде пресилено е да се говори за хора.
Дребнички, не повече от 10-15 сантиметра.
Окосмени отгоре до долу Индивидуално
беззащитни, гъвкави, разчитат на подвиж
ността си.
За да оцелеят, живеят на стада.
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Взаимността при тях играе значима
роля. Подкрепят се с любов.
Потомците на онези създания с години
те не са същите - развиват ума си, израст
ват... Със заякнала, вече костна, с много до
бре развита мускулна система.
Увеличава се шансът им за оцеляване.
Мислят елементарно - за прехраната, за
потомството...
Грозновати, на външен вид уподобяват
животинки. Като повечето животни, прите
жават групова душа.
Адам и Ева, първите полови човешки съ
щества, са ”по-усъвършенствани”.
Гзли, на ръст не повече от метър, силно
окосмени. Носители на смесица от инстинк
ти и на зачатъци интелект.
С духовното те придобиват и сексуално
диференциране. Всичко това им дава мощен
тласък в еволюционния възход.
Първичните ни предходници не се ро
деят с маймуната. Представата за нашия
произход от нея е погрешна.
Човекът е самостоятелен клон в еволю
цията.
Кроманьонците не са произлезли от неандерталците.
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Значима част от миналото на човечест
вото все още не е разпечатана, нито разка
зана.

Творение ли сме на извънземните?
Нашата цивилизация не е плод на техни
действия. Не сме космическа колония.
Не сме и пришълци от Космоса, защото
сме в него.
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ДУХОВНОСТ
Аз съм почти необразована, а чрез мене
се даде да се разкрие на човечеството ус
тройството на микрокосмоса.
Защо? - За да обърне очи към духовност
та. На нея принадлежи 21 век.
Съществува Сила, която управлява све
та.
Духовният свят не е "антисвят" и не е
антипод на физическия свят.
Материя и дух не са различни неща, а по
люси на едно и също "космическо вещество".
Затова навсякъде е материя, навсякъде
- дух.
Живеем в реалността на духа. Той е от
още неизследваните фини съставки на фи
зическата материя, носител на живот.
Материя е. Зад него просветва душата,
убежище на Аз-а.
Ние сме повече от онова, което знаем
за себе си. Духът и душата, носители на
памет и съзнание, не се раждат и не ум и
рат.
Незабележими, при определени обстоя
телства те стават осезаеми.
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Искрицата божествен дух у човека се
стреми да надмогне временната земна че
рупка.
След опознаване на последните бели пет
на в областта на физическия свят, учените
ще се насочат и към духовното в човека.
Наложените научни представи за него
засега са доста наивни.
Изучаването проявленията на духов
ността след време ще е обект на профили
рана научна дисциплина - психотроника.

Бог
Бог е на върха. Огромна единосъщна
сила. Несъпоставима с човешката предста
ва за еволюция.
Изпълва Вселената, Космоса, Земята.
Навсякъде е. Но е извън нашите сетива.
Как да съзра Бога? - Ще ме изпепели...
Неописуем. Мога само да доловя неговото
отражение.
Това е колосална блестяща енергия, из
пълваща открай до край Всемира.
Вселената е с граници. Бог - не.
Истината е без предели. Космосът - не.
ТОЙ, РАЗУМНИЯТ.
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Космическият Разум сам себе си пресъз
дава. Вселената не е машина. Тя е Разум.
Помнете, РАЗУМ!

Път към духовността
Колкото по-обсебващо и мрачно е бити
ето, толкова по-потребни са духовни позна
ния.
В живота - крехък сън - обогатилият
духа, дух отнася.
За да усетите звездността на душата,
трябва да сте прелетели на тая Земя от
звездите... Или поне да ги носите в сърце
то си.

За света на Отвъдното
Не е лесно да се говори за Отвъдното
тук. За онези неща дори думи няма.
Ако животът е движение, смъртта също.
Не Вечност, нито покой, още по-малко
застинал свят на Безвремието. Отвъдното
също се променя, еволюира.
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Не мислете, че Отвъдността принад
лежи на спокойствието. И там има много,
много работа...
Нито животът преминава светкавично,
нито смъртта е вечна.
Отвъдното - свят, трептящ от живот.
И за живот.
След финала на земните патила душата
се изхлузва от плътта. И отлита.
Тогава губим Егото, градено цял живот.
Но не и идентичността си.
Душата не е само това, което си мис
лим. Една част от нея е тук, другата - е
Отвъдното.
Не забравяйте: половината ни живот е
тук, другата - Отвъд. И оная не винаги е по
ловина...
И в живота и на "оня свят" добрият човек
си е все у дома.
В Отвъдното понятията "простран
ство", "време" и "вещество" губят общопри
етия свой смисъл. Там няма бъдеще и мина
ло, както хората си ги представят.
Угасне ли искрата на живота, поемаме в
астрала. Загребваме небесни весла.
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Отвъд, с пеперудения полъх на душите
разбираме - не настъпва време, когато да
ни няма. Защото винаги сме.

Д ух и душа
Човешкият дух е най-древното наше гра
диво. Той е частица от Висшия Космически
Разум.
Ние сме повече от онова, което знаем за
себе си. Духът и душата, носители на па
мет и съзнание, не се раждат и не умират.
Незабележими, при определени обстоя
телства те стават осезаеми.
На земната твърд се въплъщават свет
ли и тъмни духове. Не мислете, че послед
ните са лишени от мисия. Тя е да се превър
нат в Ъръдия на злото”.
Чрез тях се извършва вечният сблъсък
между светлина и тъма - два крайни полюса,
чиито мълнии осветяват стръмните завои
на еволюцията.
Духът и душата са енергийни полета, из
градени от силно разредена рехава материя.
Материя и дух не трябва да се приемат
за различни съставки. Те са полюси на едно и
също, аз го наричам ”космическо вещество”.
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Д ух има само в човека. И той е онова живо
звено, което ни свързва с материята.
Човекът - фина нишка, съединяваща два
та свята - физичен и духовен.
Духът е вечно млад, безсмъртен.
Но в един друг смисъл, няма млади духо
ве, защото всеки от тях е идвал много пъти
на земята.
Душата е ефирна, тя е много по-близо
до физическото тяло, отколкото до духа и
изпълнява желанията на плътта.
Душата се усеща със сърцето. Изразява
чувства и желания. Преходна е. Развива се с
всеки следващ живот.
По-несъвършена от духа. Въплъщава се
на земята, за да се развие и извиси.
Духът е божествена частица - "велико
вечно атомче”, заложено от Всевишния във
всекиго от нас.
Той е винаги в душата. При прераждане е
цялостен, а душата се променя.
При лека земна реализация душата може
да изпадне в леност. Смъкнала се надолу, по
тиска духа.
Не се ли надмогне слабостта, формира
се следващо по-тежко, но благоприятно за
развитието й съществувание.
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Катастрофите в Космоса са сравнител
но рядко явление, за разлика от онези в чо
вешката душа.
При погребение душата е над ковчега и
постепенно се разсейва.
Трансформира се душата - покълващо
то житно зрънце на живота - от едно съ
ществуване в друго.
Душата е светлина.
Страшно е, загърбим ли я. Трябва да ос
ветява пътя.
Поддържа се с мъдрост.
Към четиридесетия ден душата почти
се откъсва от плътта, но те още са свър
зани.
Д о деветия месец продължава да витае
над земята. Обикаля места, които е обита
вала. Посещава близки. Тихо се прощава. Може
да даде знаци с почукване и съновидения.
През този период се подготвя отплава
не в незримия свят, реален като нашия.
Това касае души на средно и извисено
ниво. Но има и такива, които са изостанали,
примитивни. Те не схващат, че са от друга
та страна на мира. И - неприятности...
Духовните същности по различно време
разбират, че са се преселили Отвъд. Зависи
от еволюционното им развитие.
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Някои дълго не могат да осъзнаят, че са
без плът и кръв. Яде им се и пие. Но как? Без
тяло?...
Навиците и желанията, заседнали в ду
шите, понякога ги разкъсват и горят. Говорят на близките, искат нещо от тях, но ни
кой не ги чува. Лишени от език...
Тези духовни същности формират низ
шия астрал.
Окончателната раздяла се извършва
едва на деветия месец. Тогава душата от
сяда в територията на небесните селения,
заслужена според делата си.

За духовете на мъртвите
Пространството около нас се обитава
от същества, които не виждаме.
Някои са високо еволюирали. Знанията
им за Вселената са без ограничения.
Но има и други, които...
Духовете на починалите не се пресел
ват на други планети. Те са около нас.
Знаят всичко, което става при нас, на
земята, но остават невидими за човешкото
зрение.
Какъвто е бил човекът приживе на земя
та, такъв е после и неговият дух.
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Всички духове, когато напуснат земното
царство, преминават през астрала, защото
това е врата към отвъдния свят.
Онези от тях, които са духовно подгот
вени, отпътуват бързо, като не се задър
жат в астрала.
Духовете не са в състояние да променят
степента на развитието си в отвъдните
селения.
Когато са те запомнили с добро, това
спомага много за развитието на твоя дух.
За него е полезно и това, дето се раздава.
Отвъд не ядат, не пият, но когато тук
долу дадеш, духът на съответния човек се
извисява. Една лъжичка житце, парченце
хлебец и малко вино. Повече не трябва.

Адът и раят
Ако мислиш, че съществува ад, ти "ще го
видиш", като идеш там.
Ад няма. Раят и адът са на земята това е състоянието на човешката душа.
Адът е, когато духът се събуди и започ
не да съди душата. Това е Божият съд.
Адът е в човешката душа - когато при
пламне в нея съвестта.

49

Огънят на неосъществените желания това е адът. А не някакви абстрактни вечни
пламъци.

Как душите в низшия астрал
утоляват първични желания
Изгубили физическо тяло, те търсят
пригодно същество, да задоволят чрез него
още неотшумелите свои страсти.
Душата на непоправим пияница, напри
мер, може да се прилепи към друг любител
на чашката.
Оня се разтушава в кръчмата, а неотърсилата се от земни предизвикателства ду
ховна същност на починалия алкохолик, пре
ди напълно да поеме за Отвъдното, се на
слаждава на струящите пари.
Кръжи над питието. Упойва се. Насърча
ва го да се налива.
Гоозна картина.

Как да им се помогне
На заблудените можем да помогнем със
свещ и молитва.
Добре е да се избягват местата, където
се навъртат същества от нисшия астрал
- кръчми, тъмни сборища, съмнителни ком
пании.
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Какво се извършва с
примитивните души в Отвъдното
Били ли са в низина, в низина остават.
Уви, повечето хора са като с пелена на
очите. Без прозрение за върховния смисъл
на живота, смъртта и Отвъдното. Без чув
ство за Вечност.
По пътя на страданията постепенно и
те ще напреднат.

Как Слава Севрюкова откроява
душите на самоубийците
Явяват се на педя над земята. Това е
ясен знак - преждевременно са съкратили
жизнения си път.

Как се проявяват пред пророчицата
реинкарниралите души
Извикам ли съответната душа и вляво
от нея се яви втори, по-м ъничък образ на мъж, жена, детенце - разбирам : въплъ
тена е.
Тогава мога да вляза в контакт с нейно
то духовно и телесно проявление.
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Кога духът слиза в майчината утроба
след зачеване
В оформения зародиш дух все още няма.
По-късно зародишът прераства в плод
- основа на бъдещо човешко същество. Из
граждат се органи.
Едва тогава духът, който предстои ”да
се роди в плът”, прониква в тялото. Той е
съвършен придатък към душата.
Знакът за проникване е първото потреп
ване на детето в майчината утроба.

За духовните водачи
Човешкият род не е сам в нелеките из
питания. Подкрепят го извисени духовни съ
щества.
Действията и мислите на хората се
следят от Незримостта. Мъртвите бдят...
Когато се моля, над мене винаги е някой
от седемте извисени духове.
Най-често - духовният ми водач Мориа.
Вдъхва сили и внимателно напътства.
Без духовни покровители обречени сме.
Човечеството открай време се нуждае от
небесна защита.
Учителят също не може без Учител.
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Мориа ме направлява. Дадено ми е да
видя как помага едновременно на много-много други души. Трудно е дори да си предста
вите какви са свръхвъзможностите на тези
светли същества!
Мориа денем и нощем е с мен. Сънувам
ли кошмар и се пробудя, чувам топлия му га
лещ глас: „Спи, спи, чадо мое. Сън е. Плътта
е уморена. Нуждаеш се от почивка”.

Предупреждение към
прохождащите в духовността
Бъдете небесни, но и земни бъдете, защото сте в плът.
И никога не преставайте да подхранва
те Духа, за да не гасне пламъкът Божест
веност.
Всяка Сила крие риск. Затова трудно се
постига. Още по-трудно се задържа и усъ
вършенства.
Оставите ли се да ви се дава само наго
тово, нищо няма да стане.
Трябва всекидневно да работите върху
себе си. Д а бъдете колкото може по-добри!
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КОНТАКТИ

С ДУХОВЕ

Духовете на нашите близки, които са си
отишли от този свят, са край нас. Прозрач
ни, ефирни, те сияят в седефен образ.
Отплавали от белия свят, те не от
състват от живота. Бдят над нас ведно с
извисени духовни същности.
И да искаме, не можем да останем сами
нито в тоя свят, нито в оня.
На земята всякога сме по двама. И едини
ят е по-ниско...
Духовете на мъртвите не са на друга
планета. Те са в друго измерение. Затова
малцина могат да влязат в контакт с тях.
За да контактува с духове на отишлите
си от нашия свят, човек трябва да има жиз
нено важен мотив.
Не е хубаво да се викат духове. Руши се
комфортът на покоя им.
Не е полезно ни за тях, ни за вас.
Осъществявам контакти с духовни същ
ности само при върховна необходимост. Ши
рок е кръгозорът им, но те са от друг свят.
Не трябва да се безпокоят. Връзките са
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единствено по мое усмотрение. По тяхно
желание контактът е по изключение.
Наложили се, викам ги от Отвъдното. За
да се проявят, предавам им енергия. Мате
риализират се. Тогава контактувам с тях.
В затруднение ли сте, отзивчиви са сами ще ви се притекат на помощ. Насън ще
посочат изход при криза. Наяве ще внушат
спасителна идея.
Вие, може би, ще приемете това за свое
прозрение, но то е от тях.
Неведнъж съм разговаряла с души на по
чинали световно известни учени.
По време на изследователската си рабо
та аз ги гоня. Не се съветвам с тях. Не же
лая да се влияя.
Опасно е да не ме подведат с невярна ин
формация от някогашното свое ниво на раз
витие.
Каквото са могли Дарвин и Айнщайн,
дали са го на човечеството. Едва ли от тях
трябва да се очакват нови научни открития.

„Ако някой иска да се свърже с теб,
лельо Славе, за да стане като теб сега,
когато си, и после... Може ли ? ”
Може. Днес иска, утре иска, вдругиден
иска...
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Представете си ме. И ще получите оно
ва, от което се нуждаете.
Казано е: „Чукай и ще ти се отвори."
Необходима е обаче абсолютна искре
ност. Гордост да няма!
По-важно от това да контактувате с
мене, е да живеете почтено. Бъдете добри
и честни. По-ниски от тревата, по-тихи от
водата.
Само такива добродетели са в състоя
ние да разсекат връзките, сковаващи поле
та на човешката душа.

Изповед на духа на Айнщайн
„Наблюдавам ви дълго отгоре. Трудите
се върху онова, с което се занимавах, докато
обитавах Земята.
(Обръщението е към научния тандем Севрюкова-Лозенски - бел. ред.)
„Искам да ви предпазя от грешките, кои
то допуснах, докато бях жив.
Виждам ги ясно, като на длан. И ми е
тъжно, много тъжно...
С доцента сте близо до правия път, но
трябва да навлезете още и още... Дълбоко в
структурите на материята.
Тогава може да проникнете до корените
на микрокосмоса.
Взрете ли се все и все по-навътре, ще до
стигнете до първоосновата на материята.
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Докато бях на Земята, не съм и помислял
за нея. В Отвъдното вече знам - съществу
ва такава.
Ех, да можех да започна отначало ’Теори
ята на относителността"... Някои поста
новки са верни, други...
Тъжно... Знам, след време колегите-учени ще разберат.
Трудно ми е да си простя...
Ех, ако можех да се върна като човек от
ново на Земята! С всичко онова, което сега
знам за света!... Какви трудове бих създалГ

За някои опасности
при комуникации с духове
Призовавам аз смъртника от Отвъдно
то, а той ме моли:
- Недей!...
Кротко го уговарям:
- Постой само час-два...
А той:
- Тресе ме!... - И горещо увещава да го
оставя на мира.
Приключа ли разговора с него и мене поч
ва да ме тресе. Сякаш източва живот...
Тресе ден-два, та седмица. И слабея, сла
бея...
Светът е строго устроен, мъдро подре
ден. Стабилни граници, трудно преодолими
прегради.
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Духовете не обичат да ги изваждат на
сила от покоя им. Преждевременната земна
материализация е страдание за тях.
Още повече ще ги затормозите, ако с не
знание ги държите наполовина тук, наполо
вина в Отвъдното.
Полупроникването в незримото води
до полуистини. Не владеете ли силата, ще
призовете бедата.
Ако е съдбовно належащ контактът,
осъществете го. Но само при отговорни
обстоятелства. За кратко. Повтарям, за
кратко! Не ги измъчвайте с незнание.
Може себе си да претоварите и психиче
ски да се увредите.
Принудителните съприкосновения с отвъд
ния свят са рисковани. За нас, за здравето ни.

За близкото обкръжение на Слава
при медиумен контакт
Сама, бързо се уморявам. С людете край
мене, енергията се разпръсва. Леко ми е.
Голяма сила струи от тая енергия. На
вляза ли в духа, разтърсва ме като електри
чески ток.
Защо са необходими медиуми
Тъжно е, кога то мъртвите ”говорят” на
живите, а те не могат да ги чуят.
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Могат ли духове
да бъдат фотографирани
Фантомите са откроими при определени
условия на свръхчувствителна фотолента.

За живота след смъртта
Смърт (в смисъл на безвъзвратно унищо
жаване на съзнанието - бел. ред.) не същест
вува.
Връзката с живота след края на физиче
ското тяло не прекъсва, а само се видоизменя.
Отвъдното - "пращящо от живот" прос
транство.
Ще дойде време "онази с косата" да не из
глежда толкова ужасяваща, както е сега.
Ако животът е движение, смъртта също.
Най-страшното при смъртта е, че колкото по-безполезно си живял, толкова по си
мъртъв.
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ПОЛТЪРГАЙСТИ
Полтъргайстите са духове на хора, жи
вели на земята, които са загинали при на
силствена смърт или по друг неестествен
начин.
Полтъргайстът е отражение на пре
живени земни ужасии. Не е демонична сила.
Предупреждава да се внимава.
Кошмарът от злото, сторено от нера
зумни хора, понякога води до още по-грозни
деяния.
Тая объркана душа раздава възмездие. И
буди заспалите съвести.
Полтъргайстът не може да задейства
електроуреди. Например, да включи радио
апарат.
Със силите шега не бива. Провокират ни
да се замислим за паралелните форми на съ
ществуване.
Не бойте се! Духът вилнее известно вре
ме. Настъпи ли ”седмият час”, стопява се.
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Обяснение за същината на полтъргайста
(Слава го назовава ”бродещ дух”)
Жестоко наранена объркана душа, ид
ваща след време да отмъсти за извършено
приживе злодеяние над нея.

Какво провокира тяхната поява
Поемат ли духове с прекъсната житей
ска реализация към отвъдната страна на
мира, след самоубийство или друг мъчите
лен финал, с тях не става като с останали
те смъртни.
Търсят "отворена врата".
Намерят ли нещо податливо, проявяват
се.

Колко време пребивават на земята
бродещите духове
Те не остават задълго в земното битие.
Не бойте се, духът вилнее известно вре
ме. Настане ли обаче седмият час, стопява
се.
С уталожване гнева и осъзнаване на ви
ната, бродещият дух изчезва внезапно, както се е явил.
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За същината на нашумелия някога
полтъргайст Кики:
Преди време живееше 15-16 годишна де
войка. Имаше извисена любов.
Момчето й обаче бе нелечимо болно. В
големи мъки пое за другата страна на мира
(почина - бел. ред.).
Приятелката му бе покрусена. Реши да
сложи край на живота си.
При раздяла със земята изпита непоно
симо остри болки от погълнатата отрова.
Дълбоко съжали.
Горещо от душа помоли Всевишния да я
върне обратно в плътта.
Невъзможно - организмът й бе безвъз
вратно увреден.
Потърси Ътворена врата'9. Откри по
датливо за целта дете и се всели в него.
Това е Кики.

Как да се предпазваме от полтъргайсти
Намерете "Евангелие". Вечер преди да си
легнете, прекръстете се три пъти. Помо
лете се.
И не се бойте.
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ПРЕРАЖДАНЕ
Мнозина са ме питали наистина ли душа
та, откъсната от дома на тялото, оцелява
след смъртта? Прераждаме ли се? Ако да,
каква съм била някога?
Ще отговоря: човек се въплъщава невед
нъж. Живот и смърт са в непрестанен кръ
говрат.
Аз съм преродена. Знам ”космическия си
родословен корен”.
Между нашата планета и Отвъдното
непрестанно текат реки от души. Пътуват
като в транс. Едни - към плътта, други откъснали се от нея, обратно.
Многократно навлизане, осъществяване
и завръщане. Воаяжи по трасето Небе-Земя
и обратно.
Не те са значими, а целта - у с ъ в ъ р 
шенстването.
Изоставили жигосаната плът, полита
ме в Небето - облаци ефирни.
А след време се докосваме обратно до
земята - плодоносен дъжд. С избистрени
души, разроени на капки звездни...
Всичко е програмирано и заложено в чо
вешкия дух.
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Идва, отива си. Доузрява от другата
страна на мира. Пак идва...
Както се сее на пролет и се жъне лятос,
нещо такова е и с движението към земята
на човешкия дух.
С физическия край небето и земята "раз
менят” места. Били сме тук, отиваме от
татък, понесли нектара на спомена.
Тогава земята се превръща в Отвъдност...
Убедена съм, живее ли човек достойно,
искреността ще го запази да се върне в този
си вид на земята.
Не е ли почтен, с прераждането ще се
изроди в грозен индивид с тежък характер.
Тук и в Отвъдното нищо не се губи. Ж и
вотът не изгаря с края.
Нито раждането е начало, нито смърт
та край.
Никой не умира завинаги. Освен това във
всяка душа блещука искрица от Бога. И коя
по-рано, коя по-късно се устремява към Него.
Половината ни живот е тук, другата Отвъд. И оная невинаги е половина...
Превъплъщаваме се неведнъж. Живот и
смърт са в непрестанен кръговрат.
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Раждане, умиране, прераждане... На въл
ни, на вълни. Една развълнувана люлка-гроб
на преражданията ни.
Мнозина са убедени - живее се само вед
нъж.
Открехнат ли се небесата, с почуда съз
нават - животът не спира.
Когато гръм удари в едно съществуване,
как ехото да заглъхне в следващите?...
По-важно е не откъде идеш, а какъв си в
настоящето.
Роденият на наша територия, трябва
да се чувства български гражданин.
Умре ли - превръща се в космически жи
тел, дух в безкрая.
Животът е движение. Правил си милиони
крачки. Една неправилна - и . . . ще потрошиш
кости.
На финала на пътя всеки вижда и съз
нава грешките си. Дори убиецът, присвоил
си право да съкрати човешки живот, в ми
нутата преди да издъхне се разкайва. И се
готви светото възмездие. С ново същест
вувание.
Завърнал се след години на земята, може
да получи шанс за по-достойна реализация.
Но не на всекиго се разрешава да продъл
жи прекъснатия свой път, при все желание
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да го направи на по-извисено ниво в следва
що въплъщение-.
Законите горе са строги.
Всекиму е отреден часът на раждане и
смърт.
Но дали животът глупаво пилян е, един
ствено от нас зависи.
Недостатъците са съдружници на разру
хата.
Учим се от грешки. Ако ли не, с незнание
- към нови, още по-тежки.
И мъкнем товара, преди да се отправим
към небето - зейнала врата за ада или рая.
Съдбата е предначертана.
Но съществува и енергия на свободната
воля. Тя я дооформя и завършва. С нея из
чистваме карма.

Защо не носим ясно съзнание за
предходни съществувания
Мисловният център на човека е от дяс
ната страна, недалеч от лявото мозъчно
полукълбо и малко по-назад от върха на гла
вата. Близо е до фонтанелата.
Затвори ли се тя при децата, секва ин
формацията за предишни прераждания.
Споменът будува до три-четири, найкъсно до седем години.
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Как сами да получим информация
за предходния си живот
Всяка душа, която наблюдава своите
постъпки, околната среда, желанията си,
може да добие представа за миналия си жи
вот. влечението към определени предмети
може да напомня за миналото.
Ако душата е будна, търсеща, дори и
напълно е света да е, по пътя на логиката
може да долови това.
Спецификата на характера твърде бав
но се променя от живот в живот.

От какво се направлява прераждането
От кармата. Човек заради нея се явява
много пъти на земята.
Предходният
живот
предначертава
пътя.
Кармичната задълженост се изплаща в
следващо или през няколко земни проявле
ния. Не се налага среща на всяка цена с чове
ка, с когото е заплетена, но задължително
трябва да се разчисти.
Кармата не произлиза от вината, а от
задълженията вътре в духа. Чисти се до
сетния дъх.
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Законът за хармония и справедливо
възмездие формира предстоящото въплъ
щение.
Велика цел на пребиваването на земята
е усъвършенстването на душите.

От какво се обуславя кармата
Направляват я нашите дела, мисли, чув
ства.
Но не си въобразявайте, че чувствата я
създават. Гоадят я действията.
Можеш да мислиш и усещаш, каквото по
желаеш, но да действаш - тук вече е отго
ворността.

Как да се освободим от карма
Кармата, засукана с майчината кърма,
се формира за цял живот. И изкупва до сет
ния дъх.
Никога не е късно човек да се промени.
Злото се надмогва с добро - това е посо
ката към мъдростта. Затова ще повторя:
БЪДЕТЕ ДОБРИ, ПРАВЕТЕ ДОБРО!
От карма се освобождаваме и като се об
ръщаме към истината.
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Докога ще се прераждаме
Дотогава, докато въплъщението в раз
лична среда - дом, страна, семейство, епоха
- завърши нелеката си работа.
Постигнатото виеше просветление за
тваря кръга. Извисената душевност не се нуж
дае от прераждане. Придобием ли трансцеден
тален ум и нирвана, защо да обличаме тела?
Питате: докога? - Това не се определя
от другиго. Нека не се оправдаваме с ”волята на звездите”.
От нас зависи дали живеем за първи или
за последен път...
Постигнатото виеше просветление за
тваря кръга. Извисената душевност не се
нуждае от прераждане.
Извисеният дух рядко се въплъщава. Това
се извършва все в периоди на върховни исто
рически и религиозни изпитания.
Може да стане по негово желание, за да
помогне, или по поръка на Висшите небесни
сили.

Кога за човечеството ще спре
процесът прераждане
След продължително и бурно усъвър
шенстване в ония далечни и необозрими
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хилядолетия човешката душа не ще изпит
ва потребност да посещава земята в тяло
от плът и кръв.
За СЪВЪРШЕНИЯ САПИЕНС в крайния
етап на развитието ще е излишна миграци
ята живот.

Какво се извършва
след приключване на въплъщенията
С края на реинкарнациите еволюцията
на душите не прекъсва. Продължава и горе,
на небесата, е много по-висша форма в све
та на фината материя.

Цел на прераждането
Целта е духовната същност да се изви
си над злото и да понесе добродетелта.
Няма случайни прераждания - тези изпи
тания чрез тялото на душата. Обусловени
са от нас.
Не Бог, ние сме мелничари на съдбите си.
Уроците на душите от изтеклия живот
са нужни не само на Небето. Потребни са и
тук.
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За някои механизми
на превъплъщението
Половината Духовна същност на човека
пристига на земята, подготвена от предхо
ден живот. Една четвърт се приема от гена
на родителите.
Тези две съставки формират моделите
на поведение.
Най-отговорна е последната четвърт правото на свободен избор - към тъма или
светлина.
Много души от Отвъдното жадуват из
питания, за да ги превъзмогнат и се извисят.
Въплътени, с изтриване на спомена, те
негодуват срещу "несправедливите" беди.
Всеки дух се стреми към развитие. Това
не означава, че в следващо въплъщение не
пременно ще се издигне. Може и да се върне
назад.
Светецът в един живот е извисен, непо
стижим. В друг обаче не е изключено да се
срине от завоюваното духовно ниво.
Спецификата на характера твърде бав
но се променя от живот в живот.
Човешката душа не преминава в по-низши същества - животни и растения. Хора
сме били, хора си оставаме.
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Но ако не сме почтени, в следващо пре
раждане може да се въплътим в грозни инди
види с тежка обремененост и трудна съдба.

Роля на свободната воля
при превъплъщаване
Човек няма как да коригира съдбата си,
но донякъде е в състояние да я облекчи, ако
е дорасъл за това.
Или да я усложни, груб ли е и алчно нена
ситен.

За мястото на трудностите
при реинкарнация
Изпитанията се предопределят от на
шите недостатъци. С тях трябва да се пре
борим в себе си. И с деспотичното Его.
Изгуби ли качества, човек "минава през
огън и вода”, за да възвърне вяра в доброто,
в хората и в Бога.
Трудностите са необходими като кам
шик - пробуждат енергията на заспалите и
мързеливите.
Не е толкова значимо какви сте били. Из
вървян е този път. По-важно е как се пред
ставяте сега, в настоящето.
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Не трябва да се боите от изпитанията.
На всяка душа свише се дава толкова, колкото тя може да понесе.
Трудностите са по-необходими от всич
ко на света. Извисяват душите на земята и
в Космоса.
Доброто се проверява със зло. Злото се
преборва с добро.
Сила е потребна да се откажеш от лека
съдба и поемеш към трудностите - благо
словена опора в посоката Растеж.

С кои душ и съж ителствам е
в различни инкарнации
Нас ни свързва животът. После - Отвъд
ното. И там с духовно най-близките ни ние
сме отново заедно.
На земята човек се върти около едни и
същи души. В друго съществувание е въз
можно да се размине с някои от тях, а после
отново да се събере.
С близките и с враговете често пъти
сме едни до други.
Доброто ще е в бъдещето ни, работим
ли за него сега.
73

За физиономичния изглед
С всяко прераждане човек приема черти
от образите на родителите. Освен това
той запазва дадености и от предишната
инкарнация.
Лявата лицева половина се определя от
някогашния живот.
Дясната генетично се унаследява от
родствениците.

Влива ли ни сили идеята за прераждане
Мисълта за "края” помага да не живеем
тъй, сякаш никога не ще умрем. И да не си идем
от този свят, сякаш никога не сме живели.

Защо са необходими познания
в тази област
Уроците на душите от изтеклия живот
са нужни не само на Небето. Потребни са и
тук.

За някои превъплъщения
на С. Севрюкова
Живяла съм в други краища на планета-
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ТЯ Е БИЛА:
- една от първите седемдесет души, явили
се някога на земята;
- жрица в древен Египет;
- Мария Египетска;
- прорицателка в древногръцки храм на
Аполон - обвития в митична слава Делфи\
- Света Екатерина;
- в няколко последователни живота - мо
нахиня;
- руска графиня от немски произход- Алек
сандра Киргхоф. С ясновидски способности.
Живяла е в Санкт Петербург от края на XVIII
до към първата половина на XIX век.

За превъплъщенията на някои видни
исторически личности
Соломон се е явявал неведнъж в плът и
кръв на земята.
Бил е политик на Запад. През последна
та Световна война е играл значима роля за
спечелването й. И пак ще дойде.
(Слава не уточнява името на въпросния
политик от последното негово въплъщение бел. ред.)
Мойсей се е прераждал пак при евреите.
Неговата духовна същност се е реализи
рала преди много-много столетия като про
рок Илия. И в двамата има гордост.
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По-късно той ще се яви за пореден път,
но вече като Йоан Кръстител. Тогава ще
отсекат главата му.
Така изплаща генерираната някога карма заради инцидента с убийството в Еги
пет...
Тогава се смирява.
Сега, доколкото го виждам, е цял в свет
лина.
След като си заминава от белия свят,
духовната същност на ”царя-легенда” Алек
сандър Македонски се реализира още някол
ко пъти на земята.
Бил е отново държавник. Управлявал
мъдро и справедливо. И предстои пак да ни
посещава. Все с нелеки мисии.
(Не назовава името и на този държавник бел. ред.)
Хитлер - тъмен дух.
В един от предишните си животи е бил
цар Ирод. Бил е и Нерон. И доколкото виж
дам, той пак ще се въплъти на земята. За
нови кръвопролития.
И тая тъмна душа ще се облагороди, но
бавно. В изпитания ще се обърне към Свет
лината.
Махатма Мориа е бил големият руски
светец Сергей Радонежки.” (1314-1392 г. бел. ред.)
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Апостол Павел се явява като патриарх
Евтимий в България и като монах Иларион
в Гърция.
В последното си прераждане като Ила
рион получава нирвана.
Художникът Веронезе е предходен жи
вот е участвал в строежа на египетските
пирамиди.
В Ръдърфорд е духът на преродения Нютон.
Приживе големият учен не е съзнавал
това.

Има ли бъдещ е идеята за
превъплъщаване на душите
Не е достигнато времето да носим ин
формация от предходен живот - откъде сме
поели, къде отиваме.
(Годината е 1970 - бел. ред.)
В бъдеще хората ще знаят много повече
за света и за себе си. Пред тях ще оживеят
далечните им съдби.
Ще се пренапише наново историята на
народите, без притурки и изменения.
Виждам, християнството ще признае
прераждането. Всички клонове на религията
тогава ще се обединят.
11

Докато не се приеме прераждането от
страните и народите, духовността ще
тъпче на място.
Не е далеч времето, когато наука и рели
гия ще приемат идеята за превъплъщение
на човешките души.
Ще разберат - душата е странник от
едно съществуване в друго. Тогава животът
няма да е безпаметен лабиринт.
Ще настъпи небивал възход.
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СЛАВА СЕВРЮКОВА ЗА:
СИЛАТА НА ЧОВЕШКАТА МИСЪЛ
Мисълта е вълна с огромна енергия, из
лъчена от мозъчните клетки. Като мозъка,
тя е обагрена в сиво.
Узрее ли, откъсва се и устремява натам,
където е насочена.
Поела към обекта, превръща се в псивълна. Действа самостоятелно извън ор
гана на мислене. Скоростта й превишава
светлинната.
В състояние е да въздейства върху обек
тите директно, от огромни разстояния.
Мисълта е на земята и не само на нея.
Свободно пътешества из Космоса.
”Огнеупорна", тя прониква дори в ядрата
на звездите.
След смъртта мисловният център на
човека остава в неговия дух.
Облагодетелствани сме със сила. Не
сравнима. Божествена.
Силата на мисълта.
Но не всички искрено, без вреда за други
те и себе си, я ползват. Още по-малко пък за
добро. Особено в политическия елит.
(Годината на разговора е 1988 - бел. ред.)
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Затова сред човешкия род предстои го
лямо отсяване...
С труд, желание и правилен начин на жи
вот ще имате всичко онова, към което от
душа се стремите. Но много внимавайте
към какво се насочвате. Мислите магнетич
но привличат събитията.
Настъпват времена човекът да черпи
информация направо от Космоса, защото
той е Космос и всичко там, е в него.
Ударната вълна на мисълта е огромна
сила. Може да разтърси, да срази.
Но тя може и да ни извиси, да прекрати
болестта и дори да прогони смъртта.
Най-трудно се съхранява умът в сърцето.
Освободените изострени сетива, об
служващи духовната чистота, са част от
проявленията на СИЛАТА НА МИСЪЛТА.
Духът в действие - това е тя.
Мисловната сила, проявление на нашата
духовна енергия, изисква нравствена чисто
та и желязна дисциплина. Да не се пилеем в
страхове и съмнения.
Затова най-страшната клетва е тази:
Д а се сбъднат тревогите виГ
Това, което мислим, се разраства.
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Хората в притесненията си привличат
неприятности и проблеми.
Мигът отчаяние е гробница на цялата
Вселена.
Мисълта може да бъде носител на мощна
творческа или рушителна негативна енер
гия. Зависи кой, с каква цел, за какво я ползва.
Може да е слънце за падналия духом.
Може и... да го изпепели.
Само чистата извисена мисъл твори чу
деса.

Слава за своята мисъл
Притежавам способността със силата
на мисълта да създавам абсолютен вакуум и
да извършвам опити в него.
Виждам със силата на мисълта.
Мога да проникна в мисълта на всекиго,
но имам ли право?
За да го сторя, трябва да съществува
съкровена причина.
Второ - да получа разрешение от Вис
шия Разум.
И не накрая - от душата на човека, към
когото ще се насоча.
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Нямам мярка за време.
(За Слава минало, настояще и бъдеще
са едно. Със силата на мисълта тя с лекота
прониква във времето - бел. ред.)

За бъдещите проявления
на силата на мисълта
С нея може да се изпепели всяка болест.
Тя е в състояние да променя съдби и жи
воти.
Само със силата на мисълта в бъдните
далечни времена вие ще можете да се хра
ните.
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М Ъ ДРО С Т

Хора, поели към духовно усъвършенства
не, са ме питали коя би трябвало да е найвисшата цел в живота им, към която те да
се стремят?
Винаги съм отговаряла: светлината
на мъдростта. Тя побира в себе си всичко
стойностно: доброта и любов, сила и безстрашие, почтеност и разсъдливост.
Насочете сили към мъдростта. Навлезе
те ли в нелесно достъпното й царство, с вас
ще е най-съкровеното божествено-човешко
качество на света.
Мъдростта е от Бог.
В нея е светлината, правдата, любовта,
смирението, себеотрицанието.
Не извинявайте себе си, като обвинява
те времената.
Живеем ли почтено и справедливо, таки
ва са и времената. Каквито сме ние, такива
са и те.
Тъмният полюс е потребен. По своему.
За да има развитие.
Той е като лютите бури. Без тях щяха
ли дървесата да пускат корени дълбинни?
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Някои хора имат дарба, но са лишени от
мъдрост. И дарбата им се развива до опре
делено ниво.
Съвършенството е плод на Разума.
Спестените думи даряват повече исти
на. Прекомерното мъдруване е измамно.
Само невежият знае всичко.
Контролирайте мечтите си, а не те вас.
Търсещият мъдрост, е умен. Убеденият,
че я е намерил - безумец.
Носете щедростта на слънцето, изпис
ващо със светлина златни послания по зеле
ните листа на дърветата.
Казаното е нищо. Извършеното - всичко.
Мъдростта е ”ключът сол" е музиката
на мисълта. Нотите са делата на деня.
Самостоятелно мислещият човек - ня
кога и сега - е нещо значимо. И трудно.
Отстояването на правдата за всички
времена е рисковано.
Търсете искрицата мъдрост в себе си.

Не я ли откриете, обърнете се към въз
растни и добри, препатили хора.
Няма ли я там - към земните ангели, де
цата...
Всяко разочарование, прието без озлобление, е път към мъдростта.
Трудно е умният да допусне умен до себе
си.
Ако щастието и нещастието изграж
дат пътя, мъдростта е крайната цел. Добротата и Любовта я осветяват.
Празник е денят, в който сме добри!
При материално претоварване растат
душевни гърбици.
Мъдростта е безполова. За разлика от
страстта. При нея цялата мъдрост е в...
радостта от пола.
Човечеството е заблудено. Инак истина
та отдавна да го е смазала.
И възродила.
В мъдростта е реколтата на душите.
С душата на всеки се носи неговото ми
нало.
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Приемайки ни в "лоното на смъртта",
Гзспод ни приспива, за да ни пробуди - при
това най-често по-мъдри и по-извисени.
Тъй животът се възпроизвежда непрес
танно чрез нас.
Няма битие, чийто изход да не е смър
тоносен, както и смърт, която да не носи
живот.
Най-трудно е да съзрем света през
собствените си очи.
Човешкият мозък е копие на Висшата
мъдрост.
Там, където
липсва мозък.

преобладава

сивотата,

Слава за мъдростта, която носи
Аз не само "виждам". Да "виждаш" е необ
ходимо, ала не достатъчно.
На мене ми се дава и мъдрост, да тълку
вам съзряното.

ЛЮ БОВ

Инстинктът на любовта е вложен в нас
от най-ранните ни предци - стадните кос
мати човечета.
Най-трудно се управлява сърцето.
Изключим ли сиянието на сърцата, е ду
шите настъпва мрак.
Магията е от женски род Както и другото
вълшебно слово, наистина достойно за нежния
пол - Любовта. На него трябва да се обрече.
Любовта надмогва всеки грях.
Не човечеството е в опасност, а люде
те, изгубили човечност.
Нищо не се преумножава на тоя свят
така, както любовта от човек към човека.
Дарят ли ви с любов, не отказвайте.
Приберете ли се у дома, ще почувствате
лекота от заряда, вложен в дара. Той ще
подкрепи силите ви и тогава, когато тъма
е засенчила вашия взор.
Препятствията не бива да ни отдалеча
ват от нас и от Бога, а да се преодоляват с
Любов.
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Любовта между хората напоследък опасно
се срива. Все повече се отдалечаваме от ду
ховната висота, за която сме създадени. От
това произтичат камари земни страдания.
В нашия объркан, но само на пръв поглед,
свят, едно е сигурно - Гзспод иска да се обичаме!

За бъдещето на любовта
Идното поколение ще е по-милостиво
от нашето.
Любовта макар и бавно предстои да про
мени този затънал в пороци и духовна нище
та свят.
И това, сигурна съм, ще стане, но засега
е рано, рано. Далеч е още времето...
Интересът на душите към физическото
тяло постепенно ще намалява. До пълно из
черпване.
Мъжът и жената в непонятните за нас
години ще се събират заедно единствено
при желание да създадат поколение.
В още по-късен етап ще закърнее до пъл
но изчезване сексуалният нагон.
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СЪДБОВНОСТ

Съдба - с какви хора ще се наложи да жи
вееш, как, в каква насока ще поемеш, доколко
можеш да разкриеш кое е добро, кое зло.
Свързана е с предишния живот, защото
има прераждане.
Всяка секунда, всяка минута от онова,
което трябва да премине през човешката
душа на земята са строго предопределени.
Упованието във Висшата Сила ни пома
га да понесем и най-тежките изпитания с
лекота.
Животът е строго предначертан.
Съдбата. Ние волно или неволно й се
подчиняваме. Каквото и да вършим, драсна
тото свише ще стане.
Всеки от нас се явява на бял свят в оп
ределена година, месец, дата, час и секунда
със своя мисия, отредена от Висшия Разум.
Можем да променим събития, не и съд
би. Затова връзката с Бог не трябва да из
тънява.
В живота има моменти, в които можем
да избираме. Но настават и такива без ал
тернатива. Тогава, колкото да се противим,
каквото трябва да мине през нас, ще стане.
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Ако е потребно, през иглени уши ще ни пре
карат, но ще се сбъдне.
И все пак, знайте: силната вяра и любов
могат да променят дори... съдбата.
Случайността. За посветените
дума означава скрита закономерност.

тая

Животът е предопределен. Спохождащите ни събития не са произволни, а заслужени.
Възможният избор се свежда до това да ги реализираме с добро или зло.
Случайността е част от неразкритата
хармония в неземната предопределеност.
Животът - това, което става, докато
вървим по пътя си.
Колкото до посоката на светлината,
тя, както е известно, се изкривява от гра
витацията.
А нима ние сме повече от светлина?...

Кога и как бихме могли
да променим "житейската програма”
Донякъде е допустимо, но само, ако ни
води неистово желание да избегнем предна
чертаното. И ако, бидейки носители на сил
на воля и непоколебим характер, от душа и
сърце работим за него.
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Тогава схемата Съдба би могла да ни се
размине. В границите на този живот. Но в
едно следващо въплъщение изпитанията,
които не са се състояли, ще ни сполетят.
Е, може би, тогава ще са малко по-смекчени.
На всеки от нас се дава шанс "да прегова
ря" чрез молитва и най-вече чрез делата си
с Висшата Сила за своята съдба, но това е
само донякъде.
Донякъде.

За свободната воля
Бог е дал на човека мощно оръжие - не
говата воля. Всеки сам да реши на кого да
служи.
Силен е не оня, който не пада, а който
съумява да се изправи.
Не се сривайте духом! Никога! При никак
ви обстоятелства! Няма по-голямо пораже
ние от отчаянието.
Вярвайте в доброто, защото всичко на
тоя свят в крайна сметка е за добро.
Никога от нищо не се страхувайте, а ра
ботете.
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МОРАЛ
Дарбата е, за да помагам. Ползвана за
зло или само за себе си, отнема се.
Рядко влизам в спор, особено за духовно
то. Но ако край мен има готованци, лишени
от старание, водещо към развитие, не мога
да търпя.
Защо? Заели са чужди позиции. На тех
ните места трябва да се настанят стой
ностни личности.
Човек е носител на Светлина! Силата
трябва да се съхрани.
Не влизам в изтощителни разпри, не
хабя нерви с безнравствени същества. Зло
то ражда мрак.
Срещна ли такъв, не пилея време и енер
гия.
Ле-е-еко се отдръпвам. Изолирам го. И
продължавам пътя си.
Никой никога не остава сам. Но всеки сам
трябва да подбира своя кръг.
Лицемерието се прикрива с думи, не с
безмълвие.
Мълчанието - велика сила. Най-хубави
те неща на земята са тихи, незабележими.
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Нямам право да надничам в души по про
блеми, за които не са потърсили помощ
та ми.
Това е закон!
Невинаги онова, което се вижда, е това,
което е.
Още по-трудно е в този свят да видиш
себе си такъв, какъвто си.
Уважавайте и ценете от най-голямото
до най-нищожното! Всичко на тази земя и
отвъд нея. Познато и непознато.
Бъдете нащрек да го не нараните. Защото Бог е и в... него.
Желаете ли да усъвършенствате спо
собностите си, стремете се към всички до
бродетели. И ги отстоявайте.
Животът носи в себе си част от чудеса
та на света.
Разумно ще изминем пътя си само ако
сме добри и вършим добро.
Истинските достойнства не се афиши
рат. Инак как ще се съхранят.
Няма по-голяма напаст от човешката
глупост. Преодолеем ли с мъка една - хоп изскочи следваща.
Едва я надмогнем, лъсне нова...
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Скрити са в душите ни под хиляди обвив
ки, като листа на зелка. Седят, спотайват
се, чакат. С години. Да настане времето им.
В един необмислен миг да им дадем път.
Да се развихрят и... да ни съсипят.
Ако някой ви тормози, имате право да се
защитите. Но не да му отвърнете с бой или
с: „Ти си такъв, ти си онакъвГ
Ще му кажете: „Не сте прав. Туй е така,
туй - т ака...” И ще му го докажете. Просто
и ясно, с факти.
Когато го изричате, трябва да е с лю
бов, за да срази злото в него.
Извор на радост, животът е и страда
ние. Трансформирате ли го в добро, умъдрели сте.
Не е лесно. Бъдете искрени, честни! Бъ
дете в този свят, но не от този свят.
Не гледайте с пренебрежение на никого.
И в най-голямата кал може да се крие бисер.
Не реагирайте грубо при сблъсък с агре
сия! Щадете майката Природа!
Инак Вселената ще закрещи от болка!
Смирението е най-ценно качество пред
Висшата Светлина. По това се познава из
висеният дух.
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Няма
душа.

нищо

по-велико

от

хрисимата

Новият свят първо трябва да настъпи в
Духа, а после - в битието.

Съвети към прохождащите
в духовността
Към каквото от душа се стремите, с
труд ще го имате.
Не прибягвайте никога към грубост и на
силие. Космическият Разум допуска до себе
си само морални личности.
Душите, през които трябва ”да премине”
божествения дар, по рождение носят крехка,
но могъща сила - Доброта.
Съзряното от очите не винаги е истина.
Търсете я със сърцето на ума.
Трябва да живеем със съзнанието: дори
когато губим, печелим... един урок.
От богобелязаните трябва да се изис
ква много повече.
Само така те ще реализират вложения
свише в тях дар с труд и дръзновение. И ще
се опазят от стихията Суета.
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Кодекс на честта
Живей за себе си, повече - за хората,
най-вече - за Бога.

Девизът на Слава Севрюкова
Живей незабележимо. Бъди в този свят,
но не от този свят.
Кредото на пророчицата
За да се разкрият границите на възмож
ното, трябва да се премине през невъзмож
ното.

Съкровеното й верую
ЕДНО СТЪПАЛО НАГОРЕ - ТОВА Е НА
ГРАДАТА ЗА НЕПРЕСТАННОТО ДЪЛБАЕНЕ
НАВЪТРЕ.
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Д О Б Р О И ЗЛО

Само доброто ражда чудеса.
Най-висша добродетел е Добротата.
От нея начева всяка човешка дарба.
Дори, сменила кожа, змията пак си е змия.
Злото. То от памтивека със зъби и нок
ти на живот и на смърт воюва със своята
противоположност.
Епична битка. Двубой между колосални
величини, от които зависи Бъдещето и Про
греса.
Злото винаги е по-изкусително. След
него - върволица безбрежна. Последователи
те м у - легиони. Следите - тъмни сажди...
Би трябвало сами да отграничавате ду
ховете на Светлината от тези на тъмата.
Лесно е да се прави добро, трудно е да си
добър.
Голготите на някои съвременници са
вътре в тях, а кръстовете им се кипрят на
шиите...
Ти можеш да се сгрееш, като облечеш
плътни дрехи.
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Но ти можеш да се сгрееш и като ги за
палиш, обзет от безсилие в ледената нощ.
В двата случая ще ти е топло, но за кол
ко време?...
Тук е отликата между добро и зло. Между
нормално и извратено.
Откажем ли да приемем злото, с трезва
оценка за необходимостта от него, ще се
затворим и за доброто.
Злото винаги намира извинение, дори оп
равдание.
Горко на доброто.
От раните на мрака се процежда свет
лина.
Гоаницата между добро и зло понякога е
тънка като косъм.
Отликата между тях е в това, че добро
то, в сравнение със злото, не е агресивно и
никога не атакува първо.
То единствено и само се отбранява.
Истински добро е само онова, съприкос
новението, с което в преодолените препят
ствия, води към нещо още по-добро.
Много по-лесно е да вярваш в злото, да
трепериш като лист пред него.
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Нийде в света не е отредено място за
мрака. Може да се промъкне, спотаи и пусне
корени единствено в душата на човека.
Ако той е слаб.
Насилието е силата на слабите.
Човек трябва да върви по пътя на добро
то. В една посока - към Светлината.
Устремен нагоре, не го ли изкуши нейни
ят блясък, дори да кривне, ще се коригира и
продължи напред.
Светлина и тъма да се съберат? - Аб
сурд!
Освен в мъглявината на човешката
душа. Но и тогава не битуват в мир.
Нежелано е злото, но именно то ни дър
жи будни.
Дребните душици са като плевели - на
пират да надраснат житото...
Злото може да спечели временни сраже
ния, войни - никога.
Истинската алтернатива на доброто,
помнете добре, е по-доброто.
Светлината е за чистите души. И още
повече - за изгубилите ориентир.
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За м аги я т а
Това е поразяваща като куршум мисъл.
Може да срине живота.
Узрява, насочва се, жестоко атакува. А
после рикошира. И с умножена сила поразява
оня, който я е отправил.
Знайте, всяка магия е временна. И не ос
тава ненаказана.
Решаваща е вярата. Крепка ли е тя, ма
гията пет пари не струва.
Човешкият род е изкусен от царството
на вещите. Ненаситното желание за прите
жание поражда смут. А той - агресия.
Резултатът - колкото повече вещи,
толкова повече... вещици.
В енергийното пиратство най-опасни
са атаките на близките. Интимният враг
действа от къси разстояния.
Далечният е по-милостив.
Рушителната мисъл уподобява воден
стълб-набъбва, раздува се. Все повече расте.
В един миг се пръсва и разлива. А после
на мътни и кипящи вълни се обръща и като
цунами помита извършителя.
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За негативното човешко влияние
Вредно е въздействието на озлобени
хора.
Влезе, например, такъв в дома ти. Пос
тои, побъбри и... не можеш да се познаеш.
Нещо в теб се е объркало. Душата ти е
потъмняла.
Ти ли си това? - Настървен, настръх
нал, нервничиш за щяло и нещяло.
Защо?
Влияят внесените отвън мисъл-форми,
пропити от черна злоба, завист, гняв.
Жестоки, безмилостни, безсмислени уда
ри. Не задължително ритуални.
Вместо да вървиш напред, подлагаш
крак.

За проклятието
Страшни белези в душата оставя то.
Понякога ми се е удавало да съзра мрач
ните творения на рушителната мисъл.
Това са мънички отвратителни космати
същества, каквито няма нийде на земята.
Ако някой проклина другиго, солено ще
плати.
Злобата след време рекушира, обръща
се и стоварва с утроена мощ срещу му.
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За изкуш ен и я т а
Д а няма алчност!
Богатите - най-бедни духом. Те прене
брегват неоценимото имане, вложено в чо
века от Природата. Жертват здраве и жи
вот за земни съблазни.
Власт и облага, блясък и слава. Само
който не се е докоснал до тях, е наистина
чист. Но двойно по-чист е този, който се е
докоснал до тях, но не се е омърсил.
Изкушенията са като горските хубавеяки, гъбите. Привличат най-ярките. А те най-отровни.

Как да се предпазваме от тях
Д а не пожелаваме повече, отколкото мо
жем да понесем, за да не пробудим злото в
себе си.
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ВЯРА

Осланям се на Бог, но вярата ми е особе
на. Не парадирам. Дълбоко в мене е.
Тежко е, охулят ли святото ти упование.
Отбягвайте тези хора. Не я вадете
на показ, като на сергия. Д а е съкровена и
чиста.
Не е от голямо значение къде и как се об
ръщаме към Висшата Сила. Може и със своя
молитва.
Заслужила подкрепа, за душата няма не
изпълними желания.
Важно е тя какво ще отнесе Отвъд. И
какво ще остави тук...
Носи ли вяра в сърцето си, стреми ли се
към Светлина, множи ли добри дела, всеки,
ако е кривнал, има шанс да се върне в Пътя.
Горко обаче на ония, които пряко нашата
воля се опитват да ни отклонят с коварни
енергийни интервенции.
Преди да отправим зов за помощ, Бог
знае от какво се нуждаем.
Молитвеното щение трябва да е усърд
но и чисто. Със слова, извиращи от сърцеви
ната на душата. Да е кратко и ясно. С вдъх
новение.
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Виждам - душата, изпаднала в молитвен
екстаз, се разширява, разпростира.
Тъничък лъч се издига над нея. Високо,
високо... Прониква в духовните полета.
Мисълта достига лоното на Бога. Над
медитиращия израства блестящ защитен
чадър.
Пламъкът на свещицата сияе. Уподобя
ва духа на човека.
Извисява го, издига...
Свещите символизират Светлината, с
която Създателят озарява света.
Пламъкът на вощеницата уподобява чо
вешката душа.
Имаме ли благородна цел, работим ли
ден и нощ за нея, заслужим ли я, ще ни се
даде.
Но са потребни огромни усилия да усто
им вярата и задържим постигнатото. Едва
тогава то ще разцъфти. Ще ни дари пре
красни плодове.
Ако не сега, занапред.
Молбата, разумна ли е, ще се изпълни.
Не питайте кога.
Време за Твореца няма.
Нашите дела са като на длан пред всевиждащите звездни очи на Всемирната душа.
104

Обречени сме да не стигнем до Всевиш
ния, ако заслепени, въздигаме в култ собст
веното си измамно величие.
Молитвата е нашият духовен код.
Висшата сила дискретно ни подкрепя. В
степен, каквато дори не сме в състояние да
си представим.
Монашеството отмира. По-лесно днес
се отстоява вяра в манастир (касае се за
70-те години на миналия век - бел. ред.), отколкото в светския живот. В Божията оби
тел човек е защитен от зло.
Тежки времена. Все по-трудно е вече...
сред хората.
Прекалено много люде сляпо се доверя
ват на небесните светила.
Твърде малко - на Твореца на звезди.
Майчините мисли проектират бъдеще
то на децата. Отговорна мисия.
Човек трябва да се осланя на доброто. И
силно да вярва в него.
Искай онова, от което се нуждаеш - ни
повече, ни по-малко. Ясно, конкретно. Но
преди това внимателно го обмисли.
Гзспод е щедър. Изпълнява желания.
Сега, след години - какво значение? Има ли
време за Вечността?
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Имайте вяра, повече вяра.
Приемете ли една благородна идея, по
несете ли я в сърцата си и тя освети пътя
ви, ще жънете успех.
Когато се молите, наблюдавайте какво
ви се случва.
То е знак как се приемат вашите жела
ния.
Искате ли от Бога, искайте с ясни сло
ва. И се борете за онова, към което се стре
мите, готови да го получите и защитите.
Даде ли се веднъж, трудно се връща.
Желае ли нещо, човек трябва да знае
какво.
Второ - да го заслужи.
Трето - да го изрази.
Светът е Светлина и тъма. Арена на
битки са човешките души.
Другото са подробности.
Приемеш ли нещо от цялата си душа,
заработиш ли всеотдайно за него, ще пожъ
неш успех.
Който не вярва в чудеса, не е реалист.
Само извисени непокварени същества
могат да контактуват с Всемирната Душа.
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Човек трябва да е чист като капчицата
роса, за да отрази света.
Ще се обърнете към Висшата Сила така:
„Гзсподи Исусе, спасителю, креп кост ми
дай да вървя в стъпките ти! Сила дай да
съм добър, искрен, честен - да не крада, да
не лъжа!...”
Не можеш ли да идеш в храма - счупен
крак или болест - моли се у вас. Д ост ат ъч
но е.
Нямаш ли икони, знай - тялото на чове
ка е молитвен дом. Значима е искреността,
чистотата.
Хора, които усърдно работят, не са
длъжни дори да спазват пост. Простено им
е и на ония, които не знаят.
„Блажени са нисшите духом” - за тях са
тези Христови слова.
Говоря за вяра, но да знаете - и църква
е необходима. Храмът от столетия събира
хора на различни нива.
Струят енергии от купола, от иконите,
от вибрациите на стенописите.
Въздига блясъкът на църковните одеж
ди. Успокояват благи песнопения.
Помнете - с напредъка на човечеството
храмът никога няма да изчезне.
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М олитвени насоки
Притисне ли ви съдбовен проблем, двоу
мите ли се в търсене на решение - за бъ
деще, за работа, за отговорност към други
хора - първо се помолете с ”Отче наш", да
ви се даде правилен отговор.
После вземете "Евангелието". Спонтан
но го разтворете.
На лявата страница, на абзаца, където
попадне взорът ви, ще намерите ориенти
раща насока как да постъпите.
Необходима е обаче интуиция и мъдрост
за тълкуване.
Опрени на тях, като дешифрирате пос
ланието, няма да сгрешите.
В затруднение ли сте, внимателно се
вслушайте в уж случайните реплики на де
цата. Някои техни "ключови слова" биха мог
ли да ви дадат насока или да ви подскажат
спасителен изход.
Но трябва да съумеете да ги разкодирате с интуиция и мъдрост.
Ако някой е изпаднал в беда и се нуждае
от помощ, да навести гроба ми. Благородна
ли е молбата му, а душата чиста, ще се за
стъпя за него.
(Последният земен пристан на голямата
пророчица е на ”Гробището на Бакърена фа
брика" в София - парцел 32, ред 19 - бел. ред.)
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Утринната молитва на С. Севрюкова
Господи, Татко небесен, дай в днешния
ден да ти послугувам!

Вечерната й молитва
Благодаря ти, Господи, че ми даде днес
да ти послугувам.
Ако това, което аз Ти дадох, Ти е угодно,
употреби го там, където е необходимо.

За постенето
Щом душата е смирена, може и да не
даде пост. Постът е, за да се омаломощи
плътта.
Но когато душата изработи смирение
то по друг път и е в състояние да разграни
чава добро от зло, тогава й се позволява да
не пости.

За греха
Няма по-голямо наказание от това да
принудиш да страда чиста, несправедливо
поругана, обидена от теб душа.
Всеки носи частица от Бога. Засяга се
богоподобието.
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Трудно е освобождаването от тая карма. Но... вярата да не погива!

За религиозните ритуали
Благословени са за духовните същности.
Най-значим е този на деветия месец.

За човешкото тяло
Храм е на духа. Трябва да се поддържа.
Да е в чистота!

За бъдещето на вярата
Ще има стремеж да се обедини вярата в
едно. Това ще бъде "съдът на народите”
Всички племена ще изповядват една вяра.
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РЕЛИГИЯ
За да постигнем истината за Бога, пре
ди това трябва да сме защитили със своите
дела истината за Човека в себе си.
Не е от решаващо значение естеството
на религията. Няма вяра, която да не насоч
ва към духовно съвършенството. Всички сме
деца на Бога.
ПО-ВАЖНО Е ТУК, НА ЗЕМЯТА, ДА СМЕ
ДОБРИ!

В лоното на Сакралността
Дълги години работихме над Библията.
Даде ми се да съзра почти цялото свещено
писание във видения.
То е изпълнено със символи, пропити от
огромна мъдрост.
Библията е история на евреите, но тя е
и хроника на миналото.
Символизира еволюцията на човешката
душа.
Символите никога не казват с кате
горичност. Те само ПОДСКАЗВАТ Затова
трябва правилно да бъдат дешифрирани.
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Всяко слово в Библията е бисер.
Нищо свръхчовешко не съзирам в развих
рилите се главоломни събития, впечатли
ли дотолкова, че завинаги са запечатани в
чудна епосно-поетична форма в Светото
писание.
Духовната еволюция в древни времена се
е извършвала в извънредно сурови условия.
Част от събитията в Библията са пред
ставени за чудеса, за да бъдат възприети и
разбрани и от най-необразованите люде в
ранните зори на цивилизацията.
Съвременният етап на развитие е съ
вършено различен. Хората са по-близо до
Духовността. Не се нуждаят от чудеса, за
да повярват на фактите.
Човечеството дорасна то самото да
твори чудеса.
„ . . . Тези видения ще ги четете след годи
ни в книга.
Какви картини се изнизаха пред очите
ми!... Необят от хора, случки и събития.
И колко съжалявам, как ми е мъчно, че не
съм художничка!... ”
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Потопът
Имало е наистина колосален природен
катаклизъм. Водите някога са се разлели
наширо-о-око, наширо-о-око. Но не по абсо
лютно цялата Земя, както е описано в Биб
лията, не.
В ония времена на слабо населена Земя
бедствието се е приело за Всемирна ката
строфа.
Малцината оцелели са били страшно
впечатлени. Тълкували са го като "Божие на
казание над самозабравените люде".
Тревожни следи от него са съхранени в
повечето религии и легенди по света.

Ной
Ной - реална фигура. Приживе не е имал
славата, която днес му се приписва.
Духовно извисено същество, прозрял
е грозящата опасност. И съумял по един
прост, но гениален начин да предприеме
адекватни спасителни мерки.
Силно вярваща натура, "получава" ин
формация за задаващото се изпитание ди
ректно от Висшите духовни йерархии.
Но нека размислим: кое проникновение,
кое световно откритие не е направено чрез
тях...
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▼

Ноевият ковчег
Четвъртит, дървен. Не е вярно, че е по
брал всички животни.
Този прозорлив мъж е взел само своето
семейство, част от живата си стока и ня
кои местни животни.
Не си е правил труд да събира двойки лъ
вове, жирафи, змии, гущери, крокодили, зеб
ри, както днес ни го представят.
Нима е било нужно? Или възможно? Раз
въдете сами с ума си.
Това е много по-късна измислица, когато
тази проникновено светла личност вече е
била митологизирана.

Блудният син
Истинска случка, превърната по-късно в
покъртителна притча.
История за пристрастията на любовта
и за парите, изгарящата чума на всички вре
мена. Те не ни правят богати, а прекомерно
заети и отделящи по-малко грижи за ближ
ните.
...Та съзрях аз патилата на блудния син.
Вярно са предадени в Библията.
Помнете, в привидно малките люде е
солта на планетата.
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Свещените скрижали
Виждам: Мойсей посяга с пръст към една
от плочите.
Изсвистяват искри.
Обжарена, каменната плоскост се вдълбава. Оформя се буква. Д о нея - втора, тре
та...
Занизват се редове.
Всевишният "диктува”. Искрящите пръ
сти Мойсееви внимателно записват.
Това не е зрелищна божествена атрак
ция чрез ръката на свише белязания, а три
умф на светостта.

Дева Мария
Красиво изящно лице.
В зелена вталена одежда, с широк колан
под бюста, изтъкан от плата на дрехата.
Полите й се спускат на елегантни дипли.
След въплъщението си като Богородица
тя втори път не се явява в плът на земята.
„...Едва към трийсетте си години Све
тата Дева съзнава кого е родила и коя е не
леката мисия на божествения й Син.
Тя е извисен дух, дошъл от друга планета.
Повече няма да се преражда, защото из
цяло е изпълнила земната си мисия.
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Йоан Кръстител
Аурата на Йоана бе ярка. Сияеше на
трийсетина сантиметра около него.
Впечатляваща гледка. Хората я забеляз
ваха, спираха пред Предтечата. Дивяха се.
Но когато внимателно се взрях в негово
то сияние, забелягах едва доловими мънички
петънца.
Колкото и да си извисен, невъзможно е да
не приемеш от ”праха на живота”, когато си
на земята като човешко същество.
Аурата на Христос бе като светлина
в светлината - плътна, монохромна, иден
тична с божественото сияние.
За разлика от Него, при Кръстителя тя
е на отделни разпрострени лъчи. Плод са
на неимоверно силен човешки, а не свръхес
тествен порив към Бога.

Кога е роден Исус
Дош ъл е на бял свят 4-5 години преди об
щоприетата дата.

Как е изглеждал
Хитонът на Христос е много хубав. Той се
носи в красиви чисти дрехи. Всякога гологлав.
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Лека светлина го осенява, но не всеки е
можел да я съзре.
С туника. Ръст висок. Строен.
Топли кафяви очи. Кестеняви коси, почти
до раменете - чупливи и меки. Брада с леко
червеникав оттенък. Нежни изящни ръце.
Благородни черти. Обаятелен, плени
телно красив. Точната дума е магнетичен.
Видиш ли Гз, не можеш да откъснеш ни за
миг очи от Него.
Лицето на Иисус бе свръх съразмерно.
Двете половини - абсолютно еднакви. Тази
невероятна симетрия му придаваше неот
разим чар и привлекателност.
Неповторимо излъчване. Привличаше хи
ляди люде, в захлас заслушани в словата му.
Такъв изглеждаше Божият Син на земя
та - най-красивият евреин на света.

Каква е мисията Му
Божият син сега е Слово. Всемирна Душа.
Не се е явил някога на земята, както се
твърди, да бъде ”изкупител" Търговците,
които открай време са се облагодетелства
ли от храма, напразно се опитват да го из
карат такъв.
Нищо не изкупва, а прозорливо поучава
онези, които ”имат уш и да чуят и очи да
видят ”.
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Той по-скоро е нашият Спасител - с жи
вот, личен пример и послания.
Христос е новият човек. Човекът до края
на задаващата се епоха (от 2 100 до 2 800 г. бел. ред.). Носителят на добродетелите на
бъдещето.

Как се проявява Спасителят в
Отвъдното
Съставка на Бога, Той е част от Цялото.
Златисто-сребърно бисерно сияние, из
лъчващо Всемирна Любов. Светлина - всемощна, необхватна, изгаряща.
Можеш да я почувстваш, не и да я видиш.
Който се опита да я зърне, ще ослепее.
Огромна енергия. Докосне ли се човек до
Нея, на мига ще бъде изпепелен.
Аз мога само да усетя неговото отраже
ние. Когато го гледам, съзирам - светлина
бисерна, не огнена. Нежно трепти, трепти...
Колосална блестяща Енергия, изпълва
ща открай до край Всемира.

Учениците Христови
Гпедаха Го (Исуса - бел. ред.) с интерес,
но и с подозрение. Не Му вярваха. Извършва
ше чудеса ей тъй, пред очите им. Но в сърца
та си те се съмняваха.
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...Едва когато разпнаха Спасителя и
той мъчително издъхна на кръста, а после
чудодейно възкръсна, осъзнаха - сред тях не
е било човешко същество, а въплътено про
явление на Всемирната Душа.
Тогаз неувереността на учениците на
Месията мигновено се стопи. Изведнъж се
преобразиха.

Мария Магдалена
Фина, фина... Като изваяна е.

Страшният съд
Пробуди ли се и пламне изпепеляващият
огън на Божията искрица-съвестта, преди
да сте си заминали от тоя свят, вие ще из
живеете Страшния съд и то не другаде, а
тук, на земята.
Знайте - всеки отговаря пред съда на
Съвестта! Колкото да е потискана и за
глушавана, тя тлее дори в душите на дъл
боко пропаднали, поругали Бога в себе си
човеци.
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Адът

В никакъв случай да не се боите, замине
те ли в Отвъдното, че там ще ви пържат в
казани, ще ви мъчат змии и други ужасяващи
създания. Никога, никога!
Впият ли се в съзнанието ви тези тре
вожни опасения, на земята ще изработите
мрачни самоосъдителни мисъл-форми. Те
ще са в обърканите ви умове, докато сте в
плът.
Помислете спокойно и с разум: не е ли
раят това, което искаме? А адът - онова,
което в невежите си непремерени желания
постигаме?
С края на жизнения път ”оттатък” ще
отплува духът с всичко онова, което ние сме
изработили на земята - светло и тъмно. В
незримите селения то "оживява”.
Ако е лошо, злото в душите ще ви пре
следва и измъчва. Тогаз вече, казвам ви, ще е
страшно...
В Отвъдността дяволи няма. Те "оживя
ват" от мисъл-формите на зреещото в ду
шите желание за изкупление на гузните съвести.
Това не означава - дайте да му отпуснем
края, да я подкараме през просото.
Не. Стремете се към смирение и искре
ност. Достатъчно е.
Постигнете ли ги и отстоите, пред вас
ще са портите на рая.
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Лъжата, гордостта, алчността, злоба
та, не се ли осъзнаят и надмогнат, са съчки
в кладите на ада.
Всъщност, райските градини не се ли
подхранват от торищата на ада?...

Второто Пришествие
Човекът ще е толкова Христос, колкото
Христос е в него.
Така съзирам Второто Пришествие.

Пътят към Бога
Няма утъпкана пътека към Всевишния.
Той е Състрадание и Любов.
В нас и с нас ще е, ако сме съхранили Чо
вечността. Плодовете на Доброто, което
сме сторили, никога не ще ни се отнемат.
Никога. Никога.
Ни в това съществувание, ни в следващо.

За искрицата Божия
Красив е ”космосът на човешкия свят”.
Погледнат отгоре, уподобява звездна
жарава. Сияят милиарди божествени искри,
припламващи в сърцата.
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В мигове на просветление осъзнаваме Божията искрица разпалва енергията ни.

За християнския храм
Тялото на човека е своеобразен молит
вен дом.
Повечето църкви погледнати отгоре,
уподобяват стилизирана човешка фигура.

За кръста и свещениците
Кръстът, като дърво, не е свят. Но бла
годарение на Святото, което бе провесено
на него, той бе осветен.
Ръката, която го държи, също е освете
на от него.
Целунеш ли ръка на свещеник, носи убеж
дението - целуваш ръката на Бога.
Ако ли пък той не е на необходимата
висота, отговорността е наша. Ние, с от
ношението си към Бога, бихме могли да го
издигнем...

За живота и смъртта
Животът не е подарък, а заем. Не на
града, а проверка за устояване, доказване и
шлифоване на душите.
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Смъртта не ни освобождава от неудо
влетвореността и болката, която носим в
сърцевината на нашия Аз.
Това е във властта единствено и само
на разумния живот.
Най-страшното в смъртта е, че колкото по-безполезно си живял, толкова повече
си мъртъв.

За света на Отвъдното
Действията и мислите на хората се
следят от Незримостта.
Мъртвите бдят.
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ЛЕЧЕНИЕ

Болният трябва да прочисти душата си,
като промени своето мислене и система на
живот.
Едва тогава болестта напълно ще из
чезне.
България е богата на свръхсетивни
люде. Но по-значимо, според мене, е как и за
какво се ползва божественият дар.
У нас има много екстрасенси, защото
българите сме многострадален народ.
Бог ни праща повече същества с дарби,
за да помагат, да лекуват, да облекчават
болките на нашето племе.
Ако лечението е не само на физическо,
а и на ментално ниво, здравословното въз
действие ще е много по-ефикасно.

За болестите
Не всяка болест е карма и разплата. Но
всеки организъм подлежи на разпадане.
С вяра и любов се преодоляват пробле
мите, дори и болестите. И с усмивка.
Затрогващо нещо е вярата - когато е
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искрена, извираща от дъното на душата. И
здравословно.

За лекарите
И те са като нас от плът и кръв. Стра
дат, боледуват, умират. И те се нуждаят
от помощ.
Трябва ли да помогнат, лекарите нео
съзнато контактуват с Висшата Светли
на. Но има и такива, гледащи да отметнат
поредната бройка.
Не чакайте помощ от тях! Не са медици
по призвание, а чиновници в бели манти.
За да е успешно лечението, с болните
сега се работи фармакологично. Но още подобре ще е и с духовно въздействие.
Полезно е лекарската практика да се
съчетава с духовно ограмотяване на стра
дащите. Да се повишава менталната им
вълна.

За билките
Дадат ли ми се билки свише, преди при
ложение задължително мисловно ги изпроб
вам за реакциите от тях върху мене.
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Не трябва да се греши. Инак ще бъде
увреден потърсилият помощта, а и лечи
телят.

Билки за невроза
Запарка от три шепи цвят от лайка и
една шепа цвят от липа в два литра вода.
Пие се топла вместо вода.

За лечителя Петър Димков
Добър е, но лечението му е продължи
телно и сложно. В динамичната ни епоха
трудно се издържа на неговите променящи
се в лечебния процес билкови смеси.

За аурата
Ако човек е духовно отпаднал или с лоша
болест, лъчението му е тъмносиво или ка
фяво. Почти не трепти.
Възмутен и раздразнен ли е, искри. Про
низва в червено.
Успокои ли се, засиява в светли омекоте
ни тонове.

126

Прогноза за С П И Н
Това е бич Божи! Години ще плющи със
страшна сила над самозабравилото се чове
чество! После ще заглъхне и изчезне.
Наказание е за нашите безумия. Пред
пазва цивилизацията от покварата на поло
вата разюзданост.

Прогноза за задаваща се
зловеща угроза
Нова кожна болест в грандиозни мащаби.
Ще се предава по въздушен път.
Виждам лица и тела на още неродени.
Плът на грозни парцали се смъква. Страшно е.

За заболяванията в бъдеще
Лекарствата ведно с придобивките на
техниката ще отидат на заден план.
Човечеството ще осъзнае - прехваленият двадесети век е тъмна средновековна
ера на тровещата здравето фармацевтика.
Болестите ще намаляват. Те издават
страданието на духа и са резултат на не
правилен живот.
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ЦВЕТЯ И Ж И В О ТН И

Още не познаваме законите, на които са
подвластни растения и животни.
Те, подобно на нас, също така са носи
тели на божествено начало. Откликват на
обичта. Тихо страдат, реагираме ли към
тях с неприязън.
Цветята и животните са не само живи,
а и разумни създания. Източници на трога
телни послания - усещат нашето присъст
вие, очакват, измъчват се с нас, за нас.
Дават ни уроци по любов и красота с найнеоборимото оръжие - безмълвието.

За цветята
Съприкосновението с тях обогатява. Изу
чавайки ги, ще станем по-добри и съвършени.
В някои отношения, макар това да е не
приемливо за мнозина, те ни превъзхождат.
Не изживяват смъртта трагично като нас.
Дотогава, докато обитаваме царство
то на съхранената природа, ще оцелеят фи
ните мембрани на душите ни.
Цветята са вестоносци на доброто. Ус
тремени към светлината, те разпръскват
приятно настроение.
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По-хуманни в известен смисъл дори от
нас, невъзможно е да ни сторят каквото и
да е зло.
Никому не се противопоставят. Напро
тив - раздават аромат с багрите на красо
тата. Носят радост.
В духовен план - по-нисши са от живот
ните. Но не са по-слабо чувствителни от
тях към нашите действия, изказани и неспо
делени мисли.
Пропити с чистота и любов към света, с
лъчистата си нежност са част от живота ни.
Дали не по-смирената и по-добра?...
Тъжна ли съм, оклюмват.
Погаля ли разцъфтелите им многоцвет
ни ризи, поговоря ли им с любов, целуна ли
нектарните им устни, съживяват се.
Растенията са в състояние да приемат
нашите чувства и мисли*
Сдържани беззвучни събеседници, в крех
ката им сърцевина напират чувства.
В мнимото си хилядолетно безмълвие
уподобяват Бога.
Като по-малки наши събратя, те много
ни помагат с биополето си.
Дадат ли ви нещо с любов, никога не от
казвайте.
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Като си отидете, ще почувствате леко
та от благотворния заряд на посланието.
Но това не касае откъснатите цветя.
Ако поднасящият букет е угнетен от
скрити терзания и болки, дори да е абсо
лютно искрен и добронамерен в чувствата
си, чрез осакатените растения те ще се
прелеят във вашата душа.
С бедните издъхващи създания неосъз
нато се предава човешката мъка. Тогава
получилият ги ще се почувства потиснат,
смазан. Незаслужено ще страда.
Различно е при цветята в саксия. Ж и
вото им енергийно поле не позволява да се
превърнат в неволни приносители на чужди
страдания.
Според мене не съществуват вредите
ли. Дори плевелите са полезни.
След време това ще е азбучна истина.

За животните
и за домашните питомци
Трябва да носим вроденото благород
ство на животните, за да общуваме по-пъл
ноценно помежду си. И да си прощаваме.
Бъдете грижовни към тях. На по-ниско
еволюционно стъпало на развитие са и за
това трябва да ги подпомагаме.
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Искрено ни обичат и за разлика от нас за
нищо на света не биха. ни разочаровали.
Полезни са домашните животни. Нахлу
ят ли в дома ви тъмни сили, зъл човек или
дори само негативна мисъл, те първи реа
гират.
Ударната вълна на злото тях първо ги
връхлита. Енергийната им система е слаба,
по-уязвима от нашата. Така открай време
ни защитават.
Добре е да отглеждаме поне една живо
тинка у дома или на двора.
Контактът с тях съхранява душите ни
от дървояда на отчуждението, дълбаещ из
тъняващата сърцевина Човечност.
Животните предугаждат земетресения
и други катаклизми. Разпознават същества
от астрала. Спонтанно реагират при опас
ни съприкосновения между световете.
Кучето открай време е пазител на къща
та отвън, котката - отвътре.
Далечните ни предци, които са разпола
гали с много по-изострени сетива и по-извисена интуиция от нас, открай време са
приютявали и са се грижили именно за тези
създания. Така те са ги превърнали в домаш
ни любимци.
Кучето - пазач на двора, котката - на
стаята.
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Всяка нисша сила, носител на агресия, се
спира и задържа от нисшето.
Затова кучето е поставено на пост - да
охранява свещеността на дома отвън. Кот
ката - отвътре.
Бъдете внимателни - можем да форми
раме негативна карма и с лошо отношение
към животните!

Съвет за домашните писанки
Раздразнят ли ви, не ги наказвайте.
Станат ли непоносими, достатъчно е
предупредително да размахате руло вест
ник. Нищо повече. Умни са, ще ви разберат.

Бъдещето на животинския мир
Животните, подобно на нас, ще придоби
ят индивидуална душа. Засега тя още е ко
лективна.
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В ДРУГИ ОБЛАСТИ

За силата на човешкия дух
Силен е не оня, който не пада, а който
съумява да се изправи.
Не се сривайте духом! Никога! Никога!
При никакви обстоятелства.
Няма по-голямо поражение от отчаяние
то.
Вярвайте в доброто, защото всичко на
тоя свят е в крайна сметка за добро.
Колкото по-рано човек разбере, че умът
му е канал на Висшата Светлина, толкова
повече неща ще бъдат възможни за него.
В чудото Живот нелесно се опазва ис
крата Божественост.
Светът е магия за манипулираните. И
дивно вълшебство - за посветените.
Душите раждат песни, плачейки...

За истината и нейната ”посестрима”
Мнозина обичат правдата. Малцина й
служат.
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Много по-привлекателна е разноликата
й... "посестрима”.
Най-трудно се постига истината - тъ
нък косъм между Светлина и тъма, който им
пречи да се слеят.
Преуспелите се крият зад красиви думи.
В разноцветието на мрака издават ги
делата.
В митовете и преданията винаги се таи
зрънце истина.
Търсете правдата, търсете я под дърво
и камък. И нощем - с фенерче на светулка.
Страшно трудно се стига до сърцевина
та на човешката душа.
Блудкав е вкусът на истината, постиг
ната без грешки.
Всяко прегрешение е загуба на лъч от
рая.

За живота
Трябва да е съдържателен, уплътнен.
Дава се не за наказание, а за поука - чес
то пъти мъчителна и трудна.
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Всекиму е отреден часът на раждане и
смърт.
Животът на човека е подчинен на цикли.
Такива има и между отделните съществува
ния.
Животът не е подарък, а заем. Не на
града, а проверка за устояване, доказване и
шлифоване на душите.
Човешкото битие - велико тайнство.
Благородните мечти формират светло
бъдеще. В настоящето, в следващи същест
вувания.
Открай време хората, гледащи на живо
та откъм лошата му страна, са се считали
за реалисти. А той просто е такъв, какъвто
е. И най-вече - какъвто сме си го заслужили.
Лош може да е само начинът, по който го
възприемаме.
Създаването чрез разрушение е основен
божи принцип. Животът чрез умиране - друг.
Непредсказуем е животът. Създава при
казни вълшебства в тъжни и весели краски.
Казвам ви, смърт няма. Мъртви в ”пана
ира на плътта" - жадна и взискателна - са
само преситените... на щастие.
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Животът е билетът ни за този свят.
Осъществяваме съществуванието си по
най-трудния начин - с душа и тяло, вплете
ни в едно.
На ”кладата Ж ивот”.

За предопределеността
Всичко е определено - и дълголетието,
и малкото дни.
Само постигналите Христовите добро
детели, са в състояние да останат толко
ва, колко искат (на земния свят - бел. ред.).
Те могат да изолират и прогонват болести.
Останалите ще бъдат на земята, колкото им е предопределено.
Но онези, които злоупотребяват, ще из
живеят земните си дни в тегота.
В единия случай ще вървят, в другия ще
ги влачат.
Човек не избира името си, макар в него
да е закодирана част от житейския му път.

За житейските трудности
Дават велики уроци. Помагат ни да на
мерим себе си. С болката-отрова, която в
умерена доза е... цяр.
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Свише са ни отредени изпитания, които,
покрусени от трудностите, приемаме за на
казания.
След моите "странствалия" из нашия и
отвъдния свят, убедена съм - ние сами си ги
създаваме. С неправилни действия, мисли и
начин на живот (настоящ или предходен).
Тъмните прокоби на кармичната обремененост се дължат на бедна духовност, нисък
морал, опростена сетивност, лекомислие,
слаба или никаква вяра.
Колкото по-извисена е дарбата, толкова
по-тежки изпитания за притежателя й. От
утрото на живота до сетния дъх.
Надмогването им - най-голямата жи
тейска благословия.
Затова едни стигат там, закъдето са
поели, други - там, откъдето са поели.
Ръката, която води човека, няма да го
остави да бъде вечно паднал.
Той ще стане, ще се отърси. И отново
ще продължи Пътя.
Не е достатъчно да се стъпи на прав.
път. Трудно е неотклонно да се върви по
него.
Изпитанията са като витамините - изо
билстват в киселите плодове.
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Сладостта на живота е в преодолява
нето на неприятните усещания при досег с
трудности.
Няма случайни хора, премеждия, тегли
ла. Споходилото ни е заслужено някъде, ня
кога. Не от другиго, от нас.
Изпитанията са най-добрият учител.
Не пътят е труден, трудността е Пъ
тят.
Повтарящите се удари, не ни ли сломят
и смажат, изковават душите. И ги превръ
щат в остриета.
С отстояването на трудности и стра
дания, които ни съпътстват, се изпитва и
възпитава Духът.
Въпреки нелеките изпитания, да оста
нем на страната на истината - ето го ко
съмът, делящ светлина от тъма.
Човек е като лозовия плод.
Колкото по-усърдно го притискат и
смазват босите ожулени пети на съдбата, в
толкова по-горчиво и упойващо вино се пре
връща.
Или в оцет - престои ли в леност.
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За човеш кит е сл аб о ст и
Животът мами, мами, мами... Проверява
- ще се наредим ли сред измамниците.
За да се зарадват на чуждото щастие,
хората понякога трябва да изкривят душа
та си. Но да съчувстват на чуждото нещас
тие, правят го от сърце.
От туй не следва, че за да имаме съ
мишленици, трябва непрестанно да се оп
лакваме.
Мисълта може и да поразява.
Това, което човешката ръка е способна
да направи, понякога дори и Богу е трудно да
поправи.
За носителите на духовни знания опасни
са изкушенията на Егото.
То може да опропасти човека и жив да го
погребе. То - великият Строител.
Юдинска е гордостта.
Колкото повече имаш, толкова по-труд
но е да бъдеш.
Всяка светлинка е чудесна мишена.
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За сам от ат а
Човек не може да бъде сам - дори в самоналожено заточение. Висшите духовни съ
щества и тогава ни подкрепят.
Не се бойте от самотата - Мойсей, Исус
и Мохамед са "намерили” Бога в пустинята.

За сетивността
Нашите сетива не са пет, а седем.
Шестото е интуицията, ”шепота на духа".
Седмото е притежание единствено на
Христос.
Засега сме твърде откъснати от него.
Но някои люде след време...

За страданието
Само дълбоко изживяното се осъзнава и
оставя трайни белези в душите. Само из
страданото се усвоява и трансформира в
Еволюция.
Страданието - върховен учител.
Разочарованието - път към опита.
Добротата - жалон в мъдростта.
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За човеш кот о р азв и т и е
И в най-низшия има разум, мъдрост, час
тица от Отца.
Не може да не е допринесъл с престоя си
на земята поне с пращинчица напредък.
Всеки дух се стреми към развитие. Но
това не означава, че в следващо въплъще
ние непременно ще се издигне. Може и да се
смъкне надолу.
Пътят на духовната еволюция е мъчи
телно сложен.
Прихождаме многократно на земята, за
да се включим в сгърбено или гордо изправе
но битие по следите на криволичещи пъте
ки от миналото.
Да ги поутъпчем. Да проправим нови.

За хората на бъдещето
Кога то дадена душа много напредне, за
нея няма да е задължително да се храни.
Това, което й е необходимо, тя ще може
да го черпи от етера.
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За вегет ари ан ст в о т о
Щом не съм в състояние да вдъхна жи
вот на ни едно живо същество, нима имам
право да отнемам неговия?

За децата
Невъзможно е да се завърнем в плът
отново на тази земя, не придобием ли све
тостта на деца. Често пъти онова, което
те говорят, Господ го мисли.
А се превръщаме в старци, уморят ли се
и рухнат в нас децата.
Не погребвайте никога малчуганите в
себе си! За да не залезе в душите ви слънце
то - искрица в сълзата на дете.

За евреите
Сега сред така наречения ”избран народ”
много рядко се случва да има хора, които да
получават прозрения. Много рядко.

За движението
Човекът - вечен скитник.
Но нима Земята, Слънцето, а и микро
скопичните атомчета не са такива?
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За м и н ер ал и т е
Един скъпоценен или полускъпоценен ка
мък може да въздейства добре на някои, а на
други - не.
Това с годините ще е все по-популярно.
Ще се прилага от потомците, многократно
по-сетивни от нас.
Предусещайки, те ще се насочват към
най-благоприятните места за живот. С все
по-развита интуиция за местностите, под
ходящи за природното им естество.
Всяко камъче крие част от земното ми
нало. Това минало след години ще бъде раз
шифровано, благодарение на минералите.
Ще дойде време хората ”да четат” камъ
ните.

За категорията "време”
Изкуствено създадено от нас понятие. В
духовния свят времето отсъства.

За мигновението
Господарят Миг - земен цар.
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За д во йниц и т е
Планетата ни не е лишена от дубъл. И
той е "обитаван" от наши двойници.
Това не противоречи на идеята за уникал
ността ни в Космоса. В енергийно-полевите
двойници са част от кодовете към нас...
Защо са потребни дубли? - Ако светът
катастрофално се срине, да не пресъхва по
токът на живота с безценните му еволю
ционни завоевания, постигнати за милиони
и милиони години.
Земните двойници донякъде ни уподобя
ват. Ала само външно, на ниво физика.
В духовен план те съществено се отли
чават от нас.

За етерния двойник
Ако някой орган е отстранен чрез опе
рация, аз го виждам, че съществува, но като
нещо едва доловимо.
Затова когато се ампутира крайника на
човека, той продължава да го усеща.

За саскуоч (наречен още йети)
В известен смисъл за наш "двойник” би
могъл да се приеме саскуоч - снежният човек.
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Въпросното мистериозно създание е ре
алност.
Напомня за ранните образци в еволю
ционното ни развитие.
Същество, оцеляло в ограничени попу
лации сред откъснати недостъпни места.
Обитава дълбоки гори, където почти не
стъпва човешки крак.
Плахо. Спотайва се. Отбягва контакти.
Възникне ли опасност, скорострелно се от
далечава.
Предходниците ни са били такива.
Еволюцията рядко затрива завоевания,
постигнати с милиони години адаптация и
усъвършенстване.

За женската злоба
Страшна, страшна е жената, когато
мрази! Тя, обречената да дава любов и жи
вот...

За украшенията
Насочете се към златото. Излъчването
му е благодат за всички. Освен това то и
лекува.
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За М а д а р с ки я ко н н и к
Скалата с изображението на хана (по
всяка вероятност А сп а р ух- бел. ред.) е пропу
кана. Един ден тя ще се разтвори и тогава...
На Мадарското плато, виждам, е имало
тайнствена пещера, а в нея - зала за посве
щение на духовно избрани люде.

За формата на готическите храмове
Някога хората са считали, че от вряза
ните в облаците катедрали Висшата Свет
лина по-лесно ще проникне в молитвения
дом.
Били са убедени: остротата в архите
ктурните форми и остротата в междучовешките отношения имат сходни вибрации.
Те създават синхрон в контакта Бог-човек.

За промяната от готика
към закръглени храмови куполи
Архитектите постепенно изоставят
режещата готика. Насочват се към плавно
извити куполи.
Куполът е по-близък до природните фор
ми. Синхронизира със заоблените структу
ри във Вселената, в която ренесансовата
личност с интерес прониква.
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За тайнството на т ворчест вот о
В областта, в която работи, всеки ин
туитивно се насочва към съответния из
точник.
Виждам как творят гениалните компо
зитори Моцарт и Бетовен. "Приемат" мело
дии по ”музикалния канал".

За Атлантида
Пред мен е островът. Там процъфтява
високо напреднала държава. За разлика от
други древни цивилизации тя успява да дос
тигне изключително развитие, но поема по
погрешен път.
Не е чак толкова извисена, колкото се
приема. Била е. И... изчезва в океана.
Всяка цивилизация се изчерпва, не успее
ли да направи стремителна крачка към ду
ховността.

Имало ли е преди много години живот
на Червената планета
Някога на Марс, какт о виждам, също
като при нас процъф т ява живот в ра зно 
образни биологични форми.
Знам, тези факти ще бъдат научно до
казани.
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За Б ер м уд ски я т р и ъ г ъ л н и к
Колосален воден и въздушен капан.
Започва като гигантски водовъртеж от
океанските глъбини отдолу нагоре по часо
вата стрелка. Силата и устремът му про
вокират объркващи магнитни аномалии.
Понякога над него възниква торнадо, кое
то довършва всичко по пътя си.

За астрологията
Тя ще се актуализира и осъвремени, за да
възкръсне в дивния й блясък. Звезди и планети
отново ”ще заговорят” с автентичен глас.

За археологията
Археолозите ровят праха на мъртвите.
Без да съзнават, смущават покоя им.
А срещу археолозите, какво? - Нямам аз
нищо против тях.

За иманярството
Помнете, съкровищата са прокълнати!
Носят злини и нещастия.
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ЗА НЯКОИ ИСТО РИЧЕС КИ

личности

В този кратък раздел не ще бъде реч за
сивеещи и скучни същества човешки. Такива,
които в тълкуванията си биха могли да обез
личат дори блестящи личности като Слава
Севрюкова.
Навярно за тях тя ще въздъхне с тъга:
„ Има хора, чийто живот е толкова безин
тересен, че сякаш никога не са излизали от
смъртта. ”
Колкото до евентуалните несъгласия с ме
тодите и особено с нестандартните резултати
при проведените психотронни изследвания,
пророчицата изповядва:
„Когато гледам човека, аз съм безпри
страстна. Инак не мога да го видя.”

Ботев
За разлика от Левски той е непрактичен.
Като всеки роден поет, във висша сте
пен е идеалист.
Напетият войвода е с чувствителна и
нежна, ранима духовна настройка. Той, уви, е
лишен от пълководчески качества.
В мигове на свръхчовешко напрежение
Ботьов не съумява да потисне обзелите го
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крайно мрачни чувства и настроения. Оживя
ва поетът в него.
Фината му изящна душа допуска груби
тактически грешки.
Добре прицеленият куршум, отпратил
извисената душа на войводата в други светове, не е турски. На четник е - висок, едър
мъж...
Стане ли дума, че българин провали Ботьовата чета, вие ще възразите: „Турчин е."
Знам, не е турчин. Но да се затвърди вя
рата на младото поколение, да заобича по
вече своята Родина, кажете: ”Турчин преда
де Ботьова”.
След време го издигат в кумир. Това бе
допуснато, защото от величав пример на
саможертва се нуждае всяко племе.

Левски
Преди да надникне в съкровеността на
Апостола (интервю, вестник "Диалог”, брой
от 08.03.1991 г. - бел. ред.), Слава Севрюкова
съзнава голямата своя отговорност пред съ
народниците за неконвенционалната инфор
мация, която предстои да поднесе.
И внимателно вметва:
„Щ е ви кажа, пък вие внимателно
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преценете. Помислете, това може ли, нужно
ли е да се пише.
Защото така, както аз го виждам, не е
като в читанките. ”
Много близък е с един възрастен монах.
Виждам го - умен старец с големи кафяви
очи.
Дал му е известна насока за организира
не на революционните комитети.
Достигналият до нас образ на Васил
Левски през годините дълго и съзнателно е
филтриран от човешки черти.
Идеализиран е до степен на средновеко
вен светец.
Голям, надарен ум. Води го любовта към
племето. По-силна е дори от тази към род
ната му майка.
Две чувства го направляват - всеотдайност към народа и мъст към потисниците.
Движел се е всякога изрядно облечен.
Много добро впечатление оставя в обще
ството, особено пред непознати и случайни
хора.
Той никога не се е движел с бедни хора никога, никога.
Домовете, в които влизаше, бяха мно
го богати. Софрата - препълнена. Людете
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в скъпи дрехи - потури в тъмносиви, много
красиви гайтани...
Свише му се даде ритуалът на клетва
та в името на свободата - върху Евангелие
кръстосани пищов и кама.
Носел е една тъмновиолетова фъкана
кесия, пълна до средата. И все злато.
Той беше младеж особен, не богат, сред
на ръка, бих казала.
Но в него имаше едно "АЗ”. Аз трябва да
дам, аз трябва да се издигна.
В живота му присъства девойка, скрита
зад изящен воал. Имаше една жена, бегло се
мерна някаква кокона...
Идеята на мрежата за конспирацията не
я е измислил сам.
Аз виждам: трима-четирима. Там някъде
имаше шепа хора. Тя (идеята) бе на един от
тях - ето, гледам го - но не само негова...
Разискваха нещо подобно. После Левски за
почна да събира - оттук, оттук, оттук...
Той бе толкова дискретен. Другите не
биваше да знаят кой е, къде отива, какво
има в себе си.
Най-близкият му съратник - един калу
гер, много е кръстосвал България.
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Лице кръгло, червендалесто, не множко
више. Раменете - малко ей тъй напред.
Той само му помагаше да се настани и
отседне. В друго нищо не му помагаше.
„Предадоха ме онези, за които се борех...
(Споделя духът на Апостола при медиумен
контакт със С. Севрюкова - бел. ред.,) Завали
ите онези, които не успяха да изорат дори
една бразда на своята нива..."
На въпроса на прорицателката към духа
на Дякона: „Кой е изменникът? Поп Кръстьо
пи?'\ отговорът е категоричен:
„Мене не издаде попа, а оня, който тегли
браздата..."
Безкрайно честен, Левски е издаден за
пари.... Агата, с когото беше накрая, точно
му каза кой го е предал.
На въпроса към неговия дух:
„Има ли и днес чеда, достойни да довър
шат твоето велико дело, Апостоле?", отго
ворът е:
„Малко са... Но стигат."
(За повече информация относно послед
ните четири абзаца виж книгите "Прозрения" и
"Прорицания" от Хр. Нанев - бел. ред.)
След като го залавят и с рехава, почти
символична охрана повеждат от Ловеч към
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Търново, в ума на Левски се стаи разочарова
ние - нима организираните от него комите
ти не можеха да го освободят?...
Обзе го горчивина — дорасъл ли е наро
дът за Свобода?...
В изтляващия миг на живота съжали, че
не е довършил святото дело, че племето му
още не е готово.
Всеотдаен борбен дух, подкрепящ онеп
равданите. С тая мисия е на земята.
Така ще е и в следващата му поява в
плът.
На въпроса на пророчицата към духа на
Апостола: „Къде ти е гробът?", отговорът,
който получава, е:
"Там, където ме погребаха. Никъде не са
ме местили..."
Бесилото на Дякона е там, г'дето покъсно е издигнат масивният негов памет
ник в столицата.
Погребението е на около петдесетина
метра от бесилото. В една естествена ре
лефна вдлъбнатина. Изкопът в скованата
от студ почва е плитък.
Земната повърхност там по онова вре
ме е била естествено хлътнала и доста пониска от околния терен.
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След Освобождението при новия градоус
тройствен план на столицата, за да заравнят релефа и изправят улиците на София,
наложило се на същото място да се струпа
много, много пръст - повече от десетина
метра.
Така погребаният се е оказал на значи
телна дълбочина.
Аз, доколкото виждам, скелетът никога
няма да бъде открит и изваден на показ...
Защо? А дали народът, не направил серио
зен опит да освободи Апостола, заслужава
да знае къде са костите му?...
Виждам ги. Съхранени са части от чере
па и областта на тазобедрието. Не, никога
няма да бъдат изкопани и експонирани.
Навеки обаче ще остане делото му - ви
сша благородна мисия на извисен дух, с коя
то той идва на земята.
На въпроса: „Прероден ли е духът на
Апостола?”, прорицателката отвръща:
Не. След време и това ще се случи, но
вече в друго племе. И ще се сбъдне послед
ната му молитва преди страдалческия
ф изически край: ”Д а работя отново за Сво
бодат а!”
Бунтарска душа. И пак ще отдаде живот
за нея.
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Патриарх Евтимий
Историята, пресъздадена от Григорий
Цамблак, както ми се Ъткрива да видя”, е
реална. Житиеписецът не преувеличава.
Евтимий е природно надарен с титанич
на духовна сила. Има способност да упраж
нява власт над човешката воля.
Това не е случайно. Необикновените му
качества са кармично предопределени от
предходен негов живот.
Патриарх Евтимий е прероденият апос
тол Павел.
С падането на Търновград под османска
власт възниква опасност кървавият акт да
се повтори. Но това няма да стане.
Животът на апостол Павел, като рим
ски гражданин, някога завършва с обезглавя
ване. Тогава душата му е съжалила за въз
можността да даде още духовна храна и под
крепа на търсещите християни.
От тоз миг свише е предначертано да се
избегне подобна казън в новото въплъщение
на извисения му дух.
Преданата на правата вяра душа с усър
дие завоюва патриаршески сан. Така поема
отговорност да помага на един от христи
янските народи, този на българите, в изклю
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стоварването на османското владичество.
И отново да служи достойно на църквата.
Всяко негово земно съществувание е на
правлявано от неугасима духовна жажда.
Извисеният дух рядко се превъплъщава.
Извършва се все в периоди на върховни исто
рически и религиозни изпитания.
Такова е падането на България под ос
манско иго.
Завоевателите безмилостно ще разру
шат стотици църкви и манастири, но бла
годарение съхраняващата сила на вярата,
не ще постигнат власт над духовността. И
народът ще оцелее.
Тогава апостол Павел, превъплътен
като Евтимий, поема неимоверни труднос
ти. И извършва свръхчовешка дейност, сми
рено носейки кръста.
Реализацията на душата му не е по не
гов избор, а по поръка на Висшите небесни
сили.

Кирил и Методий
Виждам две одухотворени същества.
Младият е със закръглено лице. По-светъл.
За разлика от Методий, който е мургав и
дългобраз.
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С буден ум и висок дух, те са сред найелитните представители на славянското
племе в оная ранна средновековна епоха.
Учат в Магнаурската школа ведно с бъдещи
гръцки патриарси и императори.
Противно на общоприетото, Кирил стои
малко по-ниско в духовен план от брат си.
Виждам го - експанзивен, рязък, остър.
Високо образован философ, а е буен. Ос
вен това той има някои неугодни дела пред
Отца... (Отказва да ги назове - бел. ред.)
Виждам и Методий. Деликатен, такти
чен, не толкова краен в реакциите.
Превъзхожда Кирил в духовно отноше
ние. Широко скроена натура. Улегнал ха
рактер. Покровителства енергичния си помлад брат. Стимулира го да надмогне някои
несъвършенства.
Съзнателно сякаш се орисва да остане в
сянката на Кирил.
Голямото дело е извършено от Методий,
но той е по-смирен и търпелив.
Заслугите му за азбуката са толкова
значителни, че според мен, тя би трябвало
да се нарече методиевица. След време хора
та ще узнаят това.
Вярат а на М етодий е колосална. Ки
рил умира рано, едва четиридесет и две
годишен.
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Новосъздадената писменост предстои
да се разпространи от Методиевите учени
ци из славянските земи.
Преодолели неимоверни трудности, повелителите на писменото слово с усърдие и
достойнство развиват християнски добро
детели. Те с основание по-късно са канонизи
рани за светци.
...Последователите на първоучителите
въздигат духа на българския народ. Апос
толски му помагат за чистене на натрупа
ната със столетия карма, въвеждайки го в
смирение и богослужение.

Княз Борис I
Дълбоко вярващ християнин. Приел от
душа новото учение, след години той го въ
вежда като официална религия не само за да
обедини славяни и българи в единна сплав.
Дълбокото му вътрешно убеждение го
превръща в духовен пастир на народа.
Надарена личност, на много високо ду
ховно стъпало е.
Виждам го като млад. Възприема новото
учение от сестра си далеч преди ”върхов
ната промяна” Тайно прегърнал го, уверен
е - то трябва да стигне до всяко кътче в
страната.
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Значителна част от народа, особено в
Тракия, отдавна вече го изповядва. Но то
има и върли противници със знатни позиции.
Младият монарх предстои да реши: от
къде, с чия помощ официално да приеме и
проведе акта на покръстване.
Като всеки владетелски двор и неговият
е ”гнездо на оси” Предвиждайки съпротива
та на привържениците на старата религия,
трескаво търси решение как да даде въз
можност на християнството да се утвърди
по-безболезнено.
Узнава: в непристъпните дебри на Хемус
се подвизава монах-отшелник. Борис решава
да се посъветва с него. Цели да узнае какво
бъдеще го очаква и как да извърши покръст
ването.
Срещата е в пълно инкогнито.
За обезглавяването на разбунтувалите
се боляри Борис I не носи кармична вина.
Дело, подчинено на светла мисия - с по
кръстването да издигне духовните вибра
ции на народа си и да го изведе на световния
хоризонт.
След кратка пауза пророчицата допълва:
Но никой няма право да отнема човешки
живот.
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Боян Магът
Синът на цар Симеон, преди да навлезе в
ясновидски транс, е обличал плащ с вплете
ни в него паунови пера.
Считал е, че излъчванията на тази цар
ствена птица усилват неговите прогнос
тични способности и му помагат по-ясно да
откроява прозренията.

Черноризец Храбър
Той, доколкото виждам, е цар Симеон.

Цар Калоян
Получил е инфаркт.
Лекарите (тогавашните — бел. ред.) от
криват дупка в сърцето, но копие или стре
ла няма.
И заключение - убит е от невидимо ко
пие, от несъзрима стрела.

Ивайло
Един свинепас никога не би могъл да бъде
пастир.
А той, Ивайло, е бил всеотдаен до саможертвеност пастир на народа си.
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Орфей
Не е митичен герой, а реална истори
ческа личност.
С кръгло лице, набит. С чаровна усмивка.
С торбичка е ходел като малък.
Виждам го като конник. Виждам го и с
тояга. Виждам го с гусла. Виждам го с нещо,
като ямурлук...
Виждам го край някаква река до малък во
допад. Това е любимото му място в Родопи
те. На камък присяда.
Не го виждам някога да е бил цар. Бил е
като придворен. Като малък - седи в някакъв
двор, сред знатни хора. Сред тях е, на една
маса.
На трапеза го виждам. Доста е прими
тивна.
Оттам излиза и повече не се връща.
Силно и въздействащо е пеел. "Оглуша
вал” е онези, които са го слушали. Мелоди
ята при него идва от Висшия Космически
Разум.
Едва ли би могъл да се появи през насто
ящия век подобен извисен дух...*

Такъв е образът на митологизирания след години исто
рически герой, разкрит от прорицателката пред писателя

Антон Дончев.
П о-късно, като се осланя на някои от нейните описания,
д руг писател, Пламен Цонев , създава книга за певеца на Родопа - бел. ред.
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Александър Македонски
Добре сложен. Със загоряла кожа. Кесте
нява, с русоляви отенъци коса.
Благочестив властелин със специална
мисия - обединение на народите.
Човек с ненадминат размах. Невероятно
същество. Изпреварил е времето си.
Съкровеното му желание ще се реализи
ра след повече от две хилядолетия с идеята
за глобализация.
Безразсъдно смел мъж. Убиват по негова
заповед, той не.
Не изцапва ръце с човешка кръв. Създава
магнетично впечатление за лично участие в
битките. Включва се в тях, но те се разви
ват така, че никога не се стига до опасен за
него двубой.
...Виждам го все отпред. Предвожда вой
ската. Сърцато я вдъхновява. Духът му ся
каш се храни с предизвикателства и опас
ности.
Войната за него е начин на живот. Той е
таранът на своята армия. Храбро се хвърля
в остри рисковани схватки.
С невероятен късмет е. Неведнъж го ра
няват.
Виждам, лично не сразява никого. В плъ
тен обръч край него е желязната царска
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гвардия. Непробиваема защита. Затова
няма пряк досег с противника.
Вярно, Участ ва" на предния фланг във
всички битки, извисявайки духа на войската
си, но е изключително усърдно охраняван.
Така, както аз го виждам, той е овлас
тен дързък мечтател. Въпреки, че завоюва
света, не си въобразява да е негов център.
След време обаче гордостта у него взи
ма връх. И това му коства живота.
Злото може да спечели временни сраже
ния, войни - никога.
В бурния си живот Александър е оръдие
на Светлината.

Ханибал
С черна брада, блестящ шлем, масивно
лице, яки челюсти.
Гоамаден мъж, с широки полй и ходила.
Виждам го в червено одеяние. С броня от
лъскави метални плочки на гърдите.
На празнично увеселение на елита е. Там
са брат му Астробал и баща му Хамилкар.
Братът - също снажен, но не чак колкото Ханибал. Та той е почти исполин!
Широко скроена натура - като физика и
дух. Освен това - силно амбициозен.
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Царица Д и д о н а
За разлика от легендарната Клеопатра,
която не е Бог знае какво като жена, тази
е великолепна красавица. Изящно грациозно
създание.
О, колко чаровна е!... Пред мен се откро
ява в блестяща резедава туника. Елегантно
се спуска и трепти върху нежната й гъвкава
снага.

Нострадамус - любимият
предсказател на С. Севрюкова
Симпатичен и богат. От благороден
род. Дълбоко вярващ.
Пости и се моли. Упованието му излъчва
светлина.
От сърцевината на извисената си духов
на същност се стреми да прозре далечни,
незагатнати на хоризонта перспективи.
Интересуват го, за да подготви и подпо
могне човечеството в изпитните на бъде
щето.
Ето, пред мене е. Внимателно се съсре
доточава върху неизвестното. Горещо от
душа търси помощ от Всевишния. Прекланя
се пред Него. Моли за прозрение.
"Иска” информация с имена и числа. И
води праведен живот, за да я заслужи.
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Получи ли я, упорито се труди да заво
алира откроилия се пред него отрязък от
предстоящи събития в кратко иносказател
но стихотворно послание.
В по-късна възраст отново е пред мен всеотдаен аскет. Дотолкова религиозен и
целомъдрен, че допуска близост със съпруга
та единствено и само, желае ли да има дете
от нея.
Край него се мярка жена - не е в първа
младост. Отдадена на астрологията, все
отдайно го подпомага.
Изтънчен евреин. Най-често се носи в
сиво, но винаги спретнато одеяние.
Всяка вечер мие краката си и сменя чо
рапи, нещо необичайно за средновековните
навици.
Перфектен е в хигиената - на духа и по
стъпките, на тялото и бельото. И това във
време, когато хората са се къпели на дватри месеца.
Особняк, не всекиго допуска в дома си. Къ
щата му е хубава - на два етажа, с еркери.
Виждам го - коленичи, след като измива
краката си. Моли се за информация от Все
вишния.
Не ползва кристална топка, не получава
видения, взирайки се във вода.
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Съобразявал се е с астрологията, но се
е опирал и на цикличността в историята.
Вглеждайки се в миналото, разчитал ”напи
саното" за утрешния ден.
Воден в своите занимания свише, изпа
дал е в транс.

Леонардо и прототипът на Мона Лиза
Това не е експеримент на Леонардо.
Ни то поръчков портрет.
То е необикновено настроение на духа и
ума. Порив, вдъхновен от духовната мощ на
страдаща жена, надмогнала изсмукващото
силите й нещастие.
Продължавайки да обработва портрета
с години, гениалният маестро силно туши
ра леката пареза, изкривила лицето на пър
вообраза.*
Превръща прозрачната сияйност в из
лъчването на "случайно” срещнатата млада
жена във все по-загадъчно и обаятелно оча
рование.
Художникът запазва характерната й
поза. Тъй, както я е съзрял, когато са разго
варяли - внимателно поддържаща със здра
вата си дясна ръка леко парализираната
лява.
* За нея английският драматург Ноел Кауърд казва: „Мона
Лиза изглежда така, все едно е прекарала тежко заболява
не или най-малкото скоро ще се разболее ” - бел. ред.
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Любов от предходен живот кармично
свързва твореца и неговия модел. Тя е дълга
история...
Не друго, това кара да трепне сърцето на
Леонардо. Запленен, свръхчувствителен, по
пива я с поглед. Поема и запечатва образа й.
Доколкото виждам, Леонардо да Винчи
оттогава насам не е слизал като човек на
земята.

Микеланджело
Скулпторът се буди в ранни зори. Моли
се от душа.
И получава разтърсващо вдъхновение.
На вълни, на вълни...
Едва тогава ентусиазиран се хвърля на
работа. Няма време за сън, покой, храна. Ра
боти като спартанец.
За успеха се съди и по онова, от което
се лишаваме. Микеланджело не се бои от
труда, а диша и гори, гори с него. И обгаря
мрамора с извайващите пламъци на длани
те си...
В състояние на творчески екстаз сякаш
свише водят ръката му. Нека не се учудва
ме - геният работи в транс. Невинаги той
самият успява да проумее и осъзнае какво е
изваял.
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Шекспир
Шекспир не е това, което се знае за него.
Ето, пред мен се откроява спусната за
веса. Една ръка се подава иззад нея. Пише с
перо. Пише, пише, пише...
Лице няма. Лице отсъства. Плътна за
веса.
Не, това не е Шекспир. Друг някой стои
зад творбите му...*

Страдивариус
О, симпатичен е! А и душата му е... неж
на. Както забелязвам, с години се труди,
преди да постигне желаното.
Страдивариус е дълбоко вярващ. Моли
се да получи сила, та сътворените от него
инструменти да леят божествени звуци.
Такива, каквито само Висшата Светлина в
неподражаемото си величие би могла да про
изведе.
Горещо желае тонът на цигулката му
да въздейства върху духовния ”А з” на човека.
*През 2012 година в медийното пространство изте
че информация за близко сътрудничество, на основата на
съхранени редакции, на един от приятелите на гениалния
поет и драматург. Това би могло да се приеме за поредно по
твърждение на психотропното откритие на С. Сеерюкова.
И все пак литературната историография гадае: дали ис
тинският автор, останал в сянка е: Филип Сидни, оксфорд
ския граф Едуард де Вер, граф Рейтланд, графиня Мери
Пембрук или някой друг претендент - бел. ред.
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Да проникне в съкровената му същност. Да
го възпламени, облагороди. И въздигне към
Бога.
(Слава отхвърля мита, че Страдивариус е
ползвал в лака на цигулките си човешка кръв.
По нейни указания, бивш лютиер на цар
Борис /// успява да изработи цигулка, ползвай
ки метода на гениалния маестро.
За повече информация виж ”Прозрения” бел. ред.)

Дж ек Лондон
Този човек пише с невероятна лекота!
Мислите му се леят като река.
Пред мен се откроява - с широкопола
бяла шапка, светла карирана риза, ленени
панталони.
Талантлив, но не е вярващ.
На финала на жизнения си път е станал
душевно по-чист. Облагородил се е, защото
дотогава е бил доста саможив.
Към края на живота си той разполага с
немалко средства, но домът му никога не
тъне в разкош.
Бележитият автор на разкази и романи
не е умрял от естествена смърт.
Прецизно
извършено
престъпление.
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Ударен е с тъп предмет в тила така, че да
уподобява нещастен случай. Намерили са го
още жив, но лишен от способност да говори.
Тези, които брутално са го нападнали и
обрали, са били подкупени от други...
Има ли нещо по-измамно на този свят
от парите? Какво повече от тях пробужда
слепите уродливи желания на човека?
Касае се за уреждане на стари сметки. В
буйната си младост Джек Лондон е бил не
поправим авантюрист. Тогава си е създал
безмилостни, както забелязвам, страшни
врагове.
Отмъщение. Похитителите са подпали
ли къщата му. Както ми се дава да видя, след
години домът му е бил изцяло възстановен.
Една жена. Като икономка е. Знае за спо
летялата го насилствена трагедия, но я
премълчава пред органите на реда.
Бои се за живота си. И с основание.
Както ми се разкрива, след години исти
ната ще излезе наяве.
Недълго след края на Д ж ек Лондон него
вият вечно търсещ дух бързо се въплъщава
на земята, защото той е загинал при насил
ствени обстоятелства.
В по-следващия си живот ще се прояви и
реализира отново като писател.
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Душата му тогава ще е много по-усъвършенствана. Няма да допуска груби грешки,
както някога в бурната златотърсаческа
младост.

Лора и Яворов
Столетие след трагичната развръзка на
семейната драма на култовата двойка, чиято
съдба разтърсва България в началото на ми
налия век, тук-там под сурдинка все още про
пълзяват мрачни слухове и съмнения дали
Лора действително се е самоубила. Възможно
ли е Яворов да е посегнал на нея? Способен
ли е на това поетът, който както сам неведнъж
се изразява: ”плюя на обществото и на об
щественото мнение”?
За да разсее злокобните съмнения, Сла
ва Севрюкова аргументира свое психотронно
становище:
Те са били от два чужди свята. Затова
Лора е понесла много обиди от своите зара
ди него.
Обвинявала го е без основание в любов с
друга жена... Често пъти е била в сълзи от
тъгата си.
Яворов я е обичал и много е страдал от
приписваната му вина. На колене я е молил
да му вярва.
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За смъртта й той вина няма. Ръцете му
не са осквернени в кръвта й.
Последната вечер Лора е била с бяла
блуза и черна пола. Пред огледало със злат
на рамка, с изящни орнаменти.

Сталин
Първична жестока натура. Духовната
му същност е извратена.
Диктаторът не си отива от естестве
на смърт. Убит е.
Недълго след физическия си край Сталин
е прероден в бедна страна от Третия свят.
Неистово изстрадва своята мизерна корица
хлебец, като низвергнат, не обичан от нико
го хамалин.
Труди се от сутрин до мрак на едно прис
танище.
Докер, затънал в нечистотии - такъв е
сега. Оскотяло, недодялано, грубо и озвере
но същество. Никой в съвремието не му об
ръща капчица внимание. Мъчително се тер
зае от това. Чисти карма с хамалски труд.
Наказан? - ”Наказанието” е шанс за ра
бота върху себе си.
Нелек урок. Потребен е за духовната му
същност.
173

В настоящия живот на хамалин има мно
годетно семейство. Принуден е да го изхран
ва с непосилен, лошо платен труд.
Гоижи се за близките си, а някога, изку
шен от собственото си ”величие”, надменно
ги е пренебрегвал.

Хитлер
В него е въплътен тъмен дух, дошъл с
мисия на Земята. Това е духът на паднал
ангел.
Мрачната му духовна същност ще се въ
плъщава много пъти на земята през големи
времеви интервали. Все като пренебрегна
то нещастно същество.
И това ще е дотогава, докато с неимо
верни страдания изкупи натрупаните маси
ви от негативизъм.
Хитлер оцелява след края на Втората
световна война. Не се самоубива, а тайн
ствено се укрива в Южна Америка.
Живее до към средата на петдесетте
години (на миналия век - бел. ред.).
Акцията за "спасяване на фюрера" под
нова самоличност е тъй дълбоко законспирирана и перфектно проведена, че гробът
му никога няма да се узнае.
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След смъртта на диктатора неговият
дух още не се е проявил в плът на земята.
Това няма да е скоро.
Подхвърлено, дрипаво дете, в новата си
инкарнация Хитлер ще е един бъдещ Гаврош.
Няма да знае ни майка, ни баща.
Така е, защото е оставил на света мили
они деца сираци.
Ще преживява в мизерна оскъдица. Ще
бъде обиждан и бит. Ще му се присмиват и
пренебрегват.

Георги Димитров
Балсамираното
негово
тяло
след
10.Х1.1989 година е изнесено инкогнито по
сред нощ през секретен подземен тунел от
някогашния Мавзолей и тайно погребано.

Джон Ленън
Убиецът му Майк Чапмън не е воден от
звездна маниакалност, както тиражират
медиите.
Причината за покушението срещу зна
менития певец и композитор е необуздана
ревност при една от многобройните аван
тюри на великия Битълс.
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Гагарин
Първият пилотиран космически полет
около Земята не е на Юрий Гагарин.
Преди него руснаците са изстреляли ня
колко космонавта, чиито имена не са опове
стени. Завършили трагично, неудачните им
опити са засекретени.
Единадесет космонавти преди Гагарин
са летели в Космоса.
(След години, с разсекретяването на архи
вите това напълно се потвърждава. Виж ”Про
зрения” - бел. ред.)
Излитането на Ю. Гагарин в открития
Космос се е състояло два дни преди опове
стената в медиите дата 12.04.1961 г.
Картините на сполучливото негово изли
тане и приземяване с кораба "Восток”, пре
доставени на медиите - телевизия и преса
- са заснети и прожектирани като току-що
завършен научен пробив ден-два след като
той действително се е състоял.

Първите астронавти до Луната
и съпровождащото ги НЛО
НЛО отдавна следят вършените от нас
безобразия на все още съхранената родна
планета.
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Тя е прашинка на живота, рееща се из
Вселената. Небето е богато на не една
"Земи”.
Представителите на непознатата за
нас разумна Вселена дават недвусмислен
знак, че са дружелюбни и подкрепят земната
ни мисия. Посланията им са изразени така,
че да бъдат очевадно забележими:
- Човечеството трябва да внимава с про
хождането в извънземието. Не е изолирано
от Космическия Разум.
- Околоземните му експерименти се на
блюдават и контролират!
- Вселенската територия не е собстве
ност!...
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МРАК И С В ЕТЛ И Н А
ПРЕД БЪ ЛГА РИ Я

Страна на кръстопът
На кръстопътя свистят остри ветрове.
Трудно се живее в такъв район. Но пък
е страшно полезно за каляване на душите.
Брулени от ветрове, заякват.

За народностната ни карма
Някога сме отхвърлили един велик дух,
въплътен по земите ни.
(В някои разговори Слава Севрюкова дис
кретно подсказва - вероятно се касае за поп
Богомил - бел. ред.)

За политическата върхушка
и за народа
С малки изключения, лишени сме от зна
чими държавници.
Тук се въплъщават еволюирали, ведно с
най-пропаднали ниски духове. За да се раз
виват.
При нас по-бързо се расте в сравнение с
други народи.
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Нямаме, нямаме политици. *

За ”Промяната”
Първоначално въодушевени, после бълга
рите силно ще се отвратят, а някои от тях
и невротизират.

Кратки прогнози
Два пъти по ей толкова правителства
ще се сменят (сочи пръстите на ръцете си),
докато се яви човек, който да не мисли един
ствено и само за собствения си джоб.
Племето ни не ще погине в изпитанията.
Знайте, онези, които останат и които
ще дойдат после, ще се зоват българи.

Не бойте се, България никога няма да се
изгуби от света, за разлика от други държави.

Предупреждение за предстояща
национална катастрофа
Не мислете, че земята, по която стъп
вате, ще е все българска.
* За Уинстъп Чърчил: „България е страна на посредстве
ни политици, които с всяка нова генерация я водят към
нови провали”.
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Някога значителен къс болезнено ще се
изтръгне от живата й жилава плът.
Това ще са нелеки изпитания. Страната
ни ще е пред опасност от загуба на държав
ност.
Ударът обаче няма да се приеме толко
ва страдалчески от народа, защото грани
ците между държавите в ония години ще са
размити...
В тежкия период ще ни помогнат носи
телите на феноменални способности.
Единствено духовността ще ни възроди.
Едва след позорния акт на разцепване на
страната, загрижената за собственото си
благоденствие политическа класа изведнъж
ще се стресне и съживи.
Ще се осъзнае и замисли за позабравено
то отечество любезно.
Народностната ни карма ще приключи,
когато парче земя се откъсне от България.
Гзрчива орис.
Едва подир това ще настъпи известно
благоденствие за изстрадалия народ.
Докато Европа стъписана умува какво
да предприеме за осиротялата ни държава,
някои политици ще бъдат съдени за поред
ната, може би, най-страшна национална ка
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тастрофа. Мнозина ще платят с лихви гре
ховете си.
От тоз миг нататък властниците ще
станат изключително внимателни към съ
битията в страната.
В периода, когато същата тази Европа
объркана се двоуми как да реагира, сърбите
състрадателно ще ни подадат ръка.
Ще ги приемем като братя.

Мрачни и светли предсказания
за Родината
Ще дойде време населението в България
силно да оредее. Мнозина ще я напуснат. Но
по земята ни все ще има хора, зовящи се бъл
гари, говорещи родния език.
От най-старите народи в Европа сме,
няма да ни затрият.
Предстои да бъдем почитани в Европа и
по света!
От племето ни ще излязат умни съще
ства. Ще го прославят отвъд пределите на
страната.
Като прогонени от подивели ветрове,
ще се разпилеят разбойниците, с десетиле
тия грабили държавата.
Ще дойдат честни хора, милеещи за нея.
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...И ще дойде жена, която ще оправи не
щата. Това ще стане след 2017-2018 година.
България ще се изправи на крака едва
тогаз.
Държавата ни ще изпадне в критично
състояние на границата на оцеляване.
Когато е на ръба, духът на превъплъте
ния Давид, тогава неин водач, ще я спаси.
В негово лице България ще даде на све
та значим политик. Той ще направи много за
страната и за Европа.
Ще настане чудо през XXI век в Родината.
България ще я спаси не толкова възста
новената икономика, колкото възвърната
та Духовност.
Трябва да се стремим на бъдем център
на Светлината.
Ще имаме авторитет, но никога не ще
успеем да се издигнем икономически.
Предстои да станем като Швейцария,
та и повече.
Ще удивим човечеството. Родените сред
нас открития ще впечатлят света.
Тепърва ще се узнае за приносите ни в
историята.
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Щ е д а д е м н а чо в еш ки я р о д го л ем и ум ове.

Събудената мощ на духа на българина е
голяма. Родината ни ще се превърне в рай
ска градина.
Тези, които са я напуснали, един ден гор
чиво ще съжаляват.
България ще е резерват на духовност.

Нашата държава
и някои предстоящи световни изпитания
Тъкмо страната ни ще се оправи и светът ще тръгне на зле.
Но ние тогава ще сме на завет за онова,
което иде.

За сънародниците ни в чужбина
Не мислете, че земята, по която ходи
те, ще е все земя... Това ще стане от 2025
до 2030 година. Оцелелите ще са горе, по ви
сокото.
България - преобладаващо планинска
страна - по-слабо ще пострада при бед
ствията.
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Коя е м и сият а на народа ни
Мисията на народа ни е да подхранва ду
ховно и да дава крила на разпиления широко
по света славянски етнос.

Перспективи пред България
Светлина, много светлина!...
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БЪ ДЕЩ ЕТО НА ЧО ВЕЧЕСТВО ТО

За да доловите тенденциите на бъде
щето, внимателно проучете миналото.
Ще се сгромоляса една остаряла епоха,
за да покълне от пепелищата нова, по-съвършена.
Времето не пълзи, а крачи с огромен раз
мах, помнете това!
Засега човечеството борави едва с 1/10
мозъчни клетки.
С еволюционното развитие процентът
ще расте.
Задава се епоха, осветена от възхода на
човешкия дух.
Ще дойдат скоро люде с дарба. Ще се по
явят на различни места.
Те ще са като ”отворени врати” между
световете.
Идните поколения ще са свидетели на
психотронната революция. Тя ще разтърси
и обнови света.
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За ”п о сл ед н и т е в р е м е н а ”
Това са ”последни времена”. "Последни”,
защото прекалено много хора обитават
тая земя. Не останаха души Отвъд...
Все повече се въплъщават, за да се чис
тят плевелите в тях.
Много по-рано ще настъпи лошото, отколкото се предвижда и очаква.
Ще има много гладуващи и умиращи
хора...
Към третото десетилетие от начало
то на второто хилядолетие ще започнат
злокобните събития.
Предстои настъпление на страшни бед
ствия - епидемии, глад, мор, смрад.
Тогава онуй, което не е унищожено от
Природата, ще го довършат войните.
Ще има чудовищни прояви на човешкия
дух към зло, каквото досега не е било.

Задава се преломна епоха на кармично
разплащане. Милиони и милиарди души ще се
въплъщават. Д а се изчистят от тегобите
на миналото.
А после още по-трудна - на преминаване
обратно в Отвъдното. Масово и внезапно.
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Милиони и милиарди души бързо ще зами
нат от другата страна на мира.
Геопланетарни катаклизми. Но светът
не ще погине.
Пренаселени сме. За да се възстанови
балансът, милиони и милиарди трябва да
преминат в Отвъдното - бързо и заедно...
Мащабните природни катаклизми ще
предизвикат войни и глад.
Хората в идните времена ще са тъй ду
ховно извисени, че няма да гледат на смърт
та с нашия див ужас.
Ще имат знания за Отвъдността, за кармата и закономерностите на прераждането.
Много души в ония недалечни времена с
желание ще отиват в Отвъдното.
Ще оцелеят хората по високите места.
Пътувам с километри, докато открия
човешко същество.
И когато го намеря —виждам в него Хрис
товата душа.
Хармонията ще се възвърне след бед
ствията. Земята няма да бъде срината.
Животът ще продължи още по-бурно, ус
тремен към единение с Природата.
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Човешкият род ще надмогне задаващи
те се изпитания. И ще оцелее.
Дадени неща ще се преживеят. И тогава
вече ще настъпи Духовното при човека.
Това ще започне към 2025-2030 година.
След природните изпитания се задава
ера на Духовността.

За Русия
От Съветския съюз ще остане само Ру
сия.
Тогава предстои да избухне остро стълк
новение с Китай.
Мъчно ми е за руското племе...
Сибир ще бъде отнет от Русия... Далеч
е още времето.
Русия никога не ще рухне. През XXI век
ще възвърне световното си могъщество.

За славянските народи
Никога не ще изчезнат. Отредена им е
водеща духовна мисия в съдбините на чо
вешкия род.
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За И зраел
Еврейският народ ще се превърне в "оръдие”, за да пострадат много християнски
страни.
Събитието ще настъпи след геокатаклизъм.
Тогава ще последват мощни удари от
вси страни срещу евреите.
Евреите са наистина богоизбран народ.
Затова тяхната съдба е тежка.
Те невинаги са на ниво и невинаги осъз
нават своята мисия. И нелеки са страдания
та им.

За Ц/ЗА
Тежестта на световното развитие по
настоящем е в Щатите.
В тази могъща страна ще се извършат
едни от най-значимите световни научни от
крития.
Америка, "цивилизацията на залеза", ще
даде огромни познания на човечеството, но
земната кора ще претърпи промени...
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За страните на Д а л е ч н и я И зт о к
Изтокът предстои да обогати света с
големи умове. Д а го промени до неузнаваемост.
Оттам, откъдето изгрява слънцето,
ще се яви жълтият кон.
Ще донесе жадувана Надежда, Разум и
Мъдрост на хората.
Едва тогаз умореното човечество ще
заживее в мир.
След време, потопени в заливащия ни
"жълт океан", ние ще сме малцинство.
Жълтата раса ще вземе връх.

За Европа
Тя ще продължава да старее и бавно да
отстъпва на заден план.
Там задълго ще се настани духовността.

Поредно опасно изпитание пред света
Ще се яви един. И той ще иска, подобно
на Александър Македонски, да завладее Зе
мята. Не ще има континент, на който да не
се настани и намеси.
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Нямам право да казвам дали вече се е ро
дил, или тепърва ще се открои. Но ще е тол
кова алчно стръвен, че няма да може да се
засити с целия свят.

Тенденции в далечно бъдеще
Гпаниците на държавите ще избледнеят.
С развоя на цивилизацията се очертава
известно оредяване на представителите на
хомо сапиенс.
Този процес ще е за добро.
Човечеството е с бъдеще. Ще намалее
като количество, но ще се извиси като ка
чество.
Населението на земята ще престане да
се увеличава.
Ще се постигне траен баланс с планетарните ресурси.
Раждаемостта и смъртността с го
дините ще се уравновесят така, че да на
стъпи хармония между нашия мир и От
въдния.
Хората след столетие ще обитават жи
лища не по-високи от четири етажа.
Това ще е в синхрон с естеството на
природата и на човеците едни с други.
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Виждам, сградите са като от стъкло. С
равни покриви.
Прозорците им - матови, шуплести, с
пори.
По-късно ще има един общ език.
Името на племената (народите - бел.
ред.) ще се съхрани, а останалото - граници
и други такива неща - ще бъдат като днеш
ните махали и квартали.

Възход и отстъпление на техниката
Ще достигне такова съвършенство, каквото на този етап е трудно да си предста
вите дори в най-бурните фантазии.
Тя ще порази света...
Техническият прогрес обаче няма да е
безконечен.
След 21 век родът на сапиенса плавно ще
приключи с техническия уклон.
Това ще е началото на края на ”машинния
интелект".
Машината никога не ще измести човеш
кото в човека.
Подпомагайки ни, машинните придобив
ки не ще отпаднат, но все по-второстепенна ще е ролята им.

192

Към 2450-та година тези тенденции ще
се откроят в най-висша степен.
Техниката никога не ще изчезне.
Но тя не ще има водеща роля, както е
сега и в близките векове, когато ще е в апо
гея си.
По-късно (след 2 450-та година) машин
ните завоевания напълно ще отстъпят на
заден план. Те няма да играят такава значи
ма роля в човешкия живот.
Особено тогава, когато напълно се пре
установят откритията в тази област.
Науката ще завоюва изумителни успехи,
но... в съвършено нови области.

За духовния човек, който ще играе
водеща роля в новото време
Идните поколения ще поемат към духов
ния сезон.
Двадесети век принадлежи на Познание
то. Двадесет и първият - на Духовността.
От 2 100-та година нататък Духовното
ще предостави немислими за нас територии
по пътя към идното съвършенство.
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От 2100-та година ще настъпи ЕРАТА
НА ДУХОВНИЯ ЧОВЕК.
Към 2050-та година ще започне заражда
нето й.
Все по-голяма част от човешкото племе
ще са духовно зрящи.
В близките столетия все повече хора ще
развият свръхсетивност.
Психотрониката ще изживее духовен ренесанс.
На психотрониката принадлежи бъдеще
то. Тя ще е люлката на Духовността.
Ще дойде време хората ”да четат” камъ
ните.
В минералите, напоени с душевност, се
таи хрониката на живота... Във всяка песъ
чинка се крие историята, ведно с мислите,
чувствата и изживяванията на людете, кои
то са я докоснали или преминали край нея.
Бъдещето принадлежи на шестото се
тиво. То ще заеме полагащото му се място.
И ... тогава камъкът ще проговори.
Третото хилядолетие ще е първото от
хилядолетията, принадлежащи на Човешкия

Дух.
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След опознаване на последните бели
петна в областта на физическия свят, уче
ните ще се насочат към тайните на духов
ното в човека.
Наложените научни представи за тях за
сега са доста наивни.
Към края на X X X век свръхсензориката
ще е авангарден способ за приемане и преда
ване на информация.

Промени в още по-далечно бъдеще
Доскоро ползвахме земна енергия.
Тепърва в действие ще влезе космичес
ката.
Потомците ще черпят информация от
непознати КОСМИЧНИ ЕНЕРГИЙНИ КАНАЛИ.

Перспективи пред религията
С напредъка на човечеството храмът
няма да изчезне.
Ще оцелее, но ще е... неузнаваемо обно
вен.
Ще дойде време народите да изповядват
единна религия.
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За да се обединят нациите и вероизпове
данията, людете ще трябва да станат по
добри и духовно чисти.
Не е далеч времето, когато наука и рели
гия ще прегърнат идеята за реинкарнация.
Ще разберат - душата е странник от
едно съществувание в друго.
Тогава ще настъпи небивал възход.
Религиите ще се съберат в една, про
кламираща прераждането.
За него и за кармата ще бъдат създаде
ни учебници.

Далечни промени
при хората на бъдещето
Те ще се хранят повече с плодове и зе
ленчуци, отколкото с тестени изделия.
Ще се разбере - месото е канцерогенно.
Включително пилешкото.
То ще бъде изоставено завинаги.
От различния живот естеството на хо
рата ще се промени.
Виждам ги: с деликатно телосложение
- грацилни, нежни. Ще бъдат по-изискани и
пластични. Със слаба мускулатура и голяма
глава. С удължено, значително олекотено
тяло.
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За нас, от съвременна гледна точка, те
ще са мъничко грозновати...
Отношението към физическото тяло и
модата ще отстъпят на едно ново разбира
не - за Духа и Душата.
Ще настъпят забележителни генни му
тации.
Генерациите ще придобиват все по-завършен класически облик.
Ще стават по-светли. И тъмните (нег
рите - бел. ред.) дори ще изсветлеят.
Ще намаляват до пълно изчезване синео
ките и русокосите.
Ще нарастват людете с кафяви очи и
кестеняви меки коси.
Сред представителите на идната раса
ще преобладават служещите си еднакво до
бре и с двете ръце.
Ще се увеличават левичарите. Те пре
възхождат в известна степен другите, защото центърът на Духа е по-близо до лява
та ръка.
По тази причина вдъхновението при тях
се излива леко, спонтанно.
Енергията на онези изтънчени съще
ства ще се пренасочи към тяхното ментално и психическо усъвършенстване.
197

Хората на бъдещето ще са сдържани, не
толкова податливи на чувства.
Те много по-рационално ще се осъщест
вяват в живота.
Ще има много Светлина в човешките
отношения.
Представителите на бъдещето чрез
духа си свободно ще проникват в Безкрая.
Със силата на мисълта ще посещават
други планети и звезди.
След 2800 до 3000 година хората ще обо
гатяват знания по всички въпроси от КАНА
ЛИТЕ, ТРАСИРАЩИ КОСМОСА.
Бъдещето принадлежи не на глобалния,
завоювал ресурсите на Земята сапиенс, а
на космическия - понесъл Вселената в ду
шата си.
Мнозинството в ония години ще е духов
но зрящо и облагородено.
Единици ще са лишените от психотронни способности.
Те ще останат в тъма, за да се напомня
за онуй, което е било.
Щ е се разрасне броят на основните ни
полеви съставки с още две. От седем те ще
станат девет.
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Всяка от тях - с по седем подструктури.
Най-значимото, най-човешкото у нас ще
се съхрани.
Идното поколение ще е по-милостиво
от съвременното.
Земният път на нашите потомци ще
продължи да се увеличава.
При отделни индивиди животът ще дос
тигне до 170 години.
Човекът ще застане над стихията на
природата. Но това ще се извърши едва то
гава, когато постигне хармония с нея.
На хоризонта ще се открои непозната
ДУХОВНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
Щ е се ползват космически енергийни
източници, не замърсяващ и средата на
живот.
Междуличностните отношения ще се
обогатят със светлина.
Това ще е свят, за който човечеството
ще е готово, след като е разработило у себе
си всички добродетели.
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За далечния възход на човешкия род
Не предстои трайно колонизиране на
близки и далечни звездни системи.
Човечеството ще проходи в Космоса. Ще
стигне донякъде и ще спре своята инвазия.
Никъде не съзирам наши трайни планетарни колонии.
Извисеното човечество ще напредне
донякъде в това. После обаче ще поеме по
духовен, не грубо материалистичен, както
е сега, а съвършено различен път на раз
витие.
Подобни екзотични експедиции и да се
състоят, ще са временни.
Човешкият род внезапно ще спре напо
ристата си инвазия в галактическото свое
разрастване.
По-лесно, перспективно и екологически
чисто ще е да посещаваме други звезди, пла
нети и галактики от разстояние - само с
мисъл.
Докъм X X X век хиперсензорният обмен
ще е авангарден способ за приемане и преда
ване на информация.
Невидимите антени на изострените се
тива трайно ще са заменили радиот елеви
зионните.
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Оня тип същества с лекота ще си преда
ват мисли, без да са им необходими техни
чески уреди, независимо от разстоянията.
Проспериращият дух ще овладее и сво
бодно ще направлява физическото тяло.
Хората с лекота ще ползват левитацията.
Със силата на мисълта ще се храните.
Ще пътувате с нейна помощ навсякъде.
Новата генерация е стъпка към Косми
ческо братство.
За човека достигнал края на своята
еволюция, не ще съществуват невъзможни
неща.
Ония неузнаваеми хора вече няма да се
осланят на чудеса, обърнали с очакване очи
към небесата. Те самите ще ги творят.
Човечеството още милиони обиколки на
Земята около Слънцето ще надмогва зале
за си...
След хиляди и хиляди, и хиляди години...
виждам... безплодна, оголяла, запусната, Зе
мята ще напомня Марс.
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Това ще е тогава, когато за човешките
души веднъж и завинаги ще е отпаднала по
требността да се явяват в плът и кръв на
земната твърд.
Не се задава ликвидация на света.
С еволюцията ще настъпва плавна тран
сформация и извисяване на Разума.
Духът ще оцелее.
С него ще остане ВИСШАТА СВЕТЛИНА,
КОЯТО Е БИЛА, Е И ЩЕ БЪДЕ!...
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ДРУГИТЕ ЗА НЕЯ

За дарбата й
„На Слава й бе дадено да съзре в карти
ни целото Свещено писание. Да ни каже, че
зад тези символи, които виждаше само тя, е
скрита огромна духовна мъдрост на Всекосмичността. ”
Ванга
„Слава Севрюкова обичаше да отговаря
на въпроси, свързани с историята и науката,
а не толкова да разрешава, като Ванга, лич
ностни и битово-семейни проблеми.
Вероятно на това се дължеше по-слаба
та й популярност."
Стойка Кайракова
„Тя съхраняваше божествения си дар за
интелектуалния елит на народа. Съзнател
но не го сведе до битовизъм. ”
Недко Кръстев, скулптор
„Кбгато отивахме при нея, въпросите,
които мислехме да й зададем, от атмосфе
рата ли, с която ни зареждаше (дори да сме
мълчали), не след дълго започваха да изглеж
дат обидно незначителни.
Разделяхме се обновени. ”
Панчо Панев, художник
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„Севрюкова съзря неизвестни състав
ки на света, които науката един ден може
действително да види. ”
ст. н. с., БАН, Мария Мандаджиева
„Усещането при контактите с нея бе
като в храм. Влизаш с хиляди въпроси, изли
заш с отговори, без дори да си попитал."
Валя Стоянова, съседка
„С доброта превързваше наранените
души, без, при това, да ги обезличава и по
ставя в зависимост. ”
Мария Симова, съседка
„Изпълнена с благост и любов, тя при
тежаваше магнетична власт над хора и жи
вотни
Венцислав Евтимов, учител по йога
„С домашните питомци разговаряше с
лекота така, както с хората. И те безпо
грешно я разбираха."
Татяна Динева, племенница
„Леля Слава заемаше първо място по ясновидски способности. Втора след нея бе
Стойна Преподобна, а трета - Ванга.
Тя излъчваше вдъхновяваща човещина и
изключителен морал. ”
доц. Иво Лозенски
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„Тя бе от малцината, които растат
чрез... смаляваме.”
гл. асистент, СУ, Лилия Дражева
„Оцелеят ли в паметта ти словата на
Слава, все едно не си бил край пророчицата.
В присъствието й Вечността застива. В
благ унес, като хипнотизиран си. Потъваш,
а душата ти се възражда в примамливи пре
красни светове.
Как се помни в такова състояние?!”
близък на пророчицата, пожелал ано
нимност.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Слава Севрюкова

в последното й прераждане
Коя е руската графиня
Александра Киргхоф ?

Още за нея
Първа част

В задушевни разговори голямата пророчица загатва - известни са й нейните предишни
земни въплъщения. И подчертава: "Не са били
по нашите земи."
В досегаш ните изследвания вече стана
дума за някои от тях. Тук ще се спрем на
прераждането, предхождащо последното й
съществувание. Александра Киргхоф - рус
ка графиня от немски произход, приближе
на на императорския двор, живяла през
ХУШ-Х1Х век.
Слава неведнъж възторжено описва пред
близките си фасадата на масивната каменна
сграда, която в оня живот е обитавала и обри
сува в детайли съседните улици.
След време съдбата се оказва благосклон
на към нея - спохожда я щастлива възможност
да посети Санкт Петербург.
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Нашата героиня се вълнува. Осенена от
бликнали спомени от предходното съществу
вание, тя споделя за забележителностите на
императорския дворец, някога широко отворен
за нея. Възкресява забравеното величие на
стария Петербург. Назовава имена на буле
варди, площади, сгради; обрисува ги. Разказва
за аристократичния си дом и изящна карета.
Близките й са потресени. На старинна кни
га от отминалата епоха с лекота открива порт
рета, запечатал образа й от ”оня живот”. От
висотата на столетията достолепно от там се
взира в нас богонадарена руска графиня... Но
да не изпреварваме събитията.
Връзките в столицата и международното
признание на С. Севрюкова от впечатляващи
изяви на конгреси по психотроника (включи
телно в Русия) дават своите плодове. Двамата с
Иво Лозенски заминават за Санкт Петербург.
Подкрепяна от доцента, тя трескаво го по
вежда. Възкресила спомени от изтеклия жи
вот, ентусиазирано се запътва към старинния
квартал. Енергична, подмладена, лети...
В ролята на ”водач”, предупреждава при
дружителя си за потайностите и изненадите,
стаени зад всеки ъгъл на блестящата някога
императорска столица. Удивлява се на проме
ните, извършени в града на Петър Велики за
последните два века.
Не след дълго Слава се спира пред ма
сивен дом, съхранен в прелестното си вели
колепие. Неговото разположение и интериор
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съвпадат с описанията, оставени от пророчицата пред приятели години преди това за
нейната дворянска обител.
Емоциите растат.
По-късно жената-скенер поема из чудес
но експонираните в многовековната си пищност зали на Императорския дворец.
Познава го като пръстите на ръцете си.

Близка на Слава Севрюкова споделя:
„След нейното завръщане от Петербург
развълнувани тръпнехме. Разказите, грани
чещи с необяснимото, за преживяванията й
там изумяваха. Живо се интересувахме под
чие име нашата приятелка е била извест
на като пророчица в светските салони на
Санкт Петербург.
Лозенски издири няколко портрета на
популярни ясновидки от императорската
столица през оная епоха.
Леля Слава мигновено се спря на един от
тях.
Смирено промълви:
„Това бях аз...”
Зачетохме се.
Пред нас оживя образът на достолепна
руска графиня, задълго смаяла съвремен
ниците с необикновените си предзнамено
вания. "
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* * *

Александра Киргхоф. Коя е тя?
В първите години на XIX век сред отбрано
то общество на Петербург се е понесла сла
вата на тази ясновидка от знатен произход.
Ярки следи тя оставя сред артистичните и кул
турни среди на епохата.
Александра Филиповна. Поради рядко
срещаната асоциация на личното и бащиното
й име с това на двама древни македонски вла
детели (баща и син, единият обвит вовеки в
лаврите на историята), графинята с уважение
и респект е назовавана от съвременниците си
Александър Велики.
Всъщност, едва ли само за това. Тук ще се
позовем на самата Слава Севрюкова:
„Човек не избира името си, макар в него
да е закодирана част от житейския му път. ”
Как тая целуната от Бога жена да не бъде
сравнявана с Александър Велики? - С репута
ция на ”безпогрешен снайпер” тя вниква в "пе
чатите на човешката орисия”. И надмогва
пропастта, деляща съвременниците от мъг
лявините на бъдещето.
Разгадавайки криволиците на земната обреченост, графинята неведнъж се е доказва
ла като своеобразна ”владетелка на човешки
съдби”.
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Посещавана заради ясновидския дар от
привилегировани особи от императорския
двор и от бележити представители на века.
Сред тях историята е съхранила (за жалост
по трагични поводи) имената на ваятелите на
руското художествено слово Пушкин, Гогол и
Лермонтов.
Високо ценена заради способностите си, в
инцидентните съприкосновения с колосите на
литературата проникновената дама е разго
варяла ”на четири очи” с всекиго от тях.
Мнозина са били очевидци (след столе
тие) как в последното нейно съществувание
като Слава Севрюкова тя вдъхва особен рес
пект и уважение сред представителите на ин
телигенцията.
Логично е да допуснем: въпреки немско
то си потекло, Александра Киргхоф едва ли е
била лишена от цветистия изтънчен речник, с
характерната за дворяните от императорската
епоха култура.
Това не е откритие. В родословните ко
рени на Пушкин се прокрадва чуждоземна
(арабска) жилка, а как виртуозно владее ру
ското слово!
По-съществен за нас обаче е друг въпрос:
дали от онова време Слава Севрюкова не
носи необяснимия за мнозина, с оглед на ней
ното начално образование, обаятелен мета
форичен изказ?
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Както е известно, за 88 годишния си живот
през изтеклия XX век нашата пророчица, по
добно на аристократичната си предходница, се
среща (но вече в своята къщица, а по-късно и в
апартамента си) с бележити български творци
на словото и на духа. Сред тях са: Антон Дон
чев, Богомил Райнов, Димитър Делян. Едва
ли е необходимо да се изброява върволицата
от имена на посещавалите я наши и иностран
ни академични светила.
И тук се натъкваме на заслужаващ внима
ние факт: никой от тях, доколкото е известно,
не се интересува като Пушкин, Гогол и Лермонтов за смъртта си.
Защо тях толкова ги занимава тая смуща
ваща мисъл?
Нелицеприятната тема, свързана с ”фи
нала на земния път”, под влияние на роман
тизма, е била актуална през първата полови
на на XIX век. Какво пък, изкуството, то са
мото вечност, кога ли не се е изкушавало от
вечността...
Слава Севрюкова разговаря с Б. Райнов за
литература. Отворен към езотериката, той й
дава ценни насоки как да обработва своите
кратки разкази. А. Дончев я разпитва за тай
ните на българското минало (за богомилите,
за траките и Орфей). Д. Делян - за бъдещето
и разума в извънземието. С други думи, все
ки в своята област, в която работи, но не за
смъртта си.
211

„Животът на човека - твърди нашата
пророчица - е подчинен на цикли. Такива има
и между отделните съществувания."
Навярно житейският цикъл, свързан с до
сега на интелигенцията до проявленията на
ясновидството, започнал от Киргхоф, се
затваря така по-късно при Севрюкова. В по
следното си проявление дарбата й, както вече
отбелязахме, се реализира в необозрим широкопрофилен аспект.

* * *
Но да се върнем отново към дворянката
с божествен дар. Нейното име, изгряло като
комета на ясновидския небосклон, спира за
дълго дъха на елита в някогашния Санкт Пе
тербург. Тя в оная бурна епоха се проявява
като ”прогностичен фар”, предупреждаващ
за подводните рифове в изпълненото с изне
нади пътешествие на човешките души.
* Повече информация за паметните й срещи
с Пушкин и Гогол, потресли съвременниците,
читателите биха могли да открият в една от
предходните ми книги "Прозрения”. За онези,
които не са я разлистили, в резюме ще пред
ставя най-същественото от загадъчните съд
бовни посещения.
Александър Пушкин е предупреден от графинята-ясновидка:
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„Пазете се от човек на бял кон! Размине
те ли се с него, повече от седемдесет годи
ни ще странствате по широкия бял свят!...”
Скептичен към мистиката, гениалният поет
отхвърля опасността. Пренебрегва заплахата.
И... заплаща с живота си.
Фатален за него е дуелът с кавалерийския
капитан, французина на руска служба Дантес
- албинос, в бял мундир, единствен от своя
ескадрон яздещ бял кон.
Как да не бъде зачернен животът на поета
пред такава смразяваща белота...
По-късно блесналата като метеор съдбов
на драма с Пушкиновия дуел ще стигне до
Париж. А името на никому неизвестния до
тогава ”изпълнител на посланието на съдбата”, на френския пройдоха, чийто коварен
куршум ”преобразява големия поет в броде
ща сянка”, ще бъде дадено на, може би, найемблематичния герой на Александър Дюма.
На Едмон Дантес от знаменития негов роман
Т оаф Монте Кристо".
Но нека внимателно да проследим съби
тията оттук насетне, завъртели се покрай все
по-актуалната за съвременниците от импера
торската епоха ясновидка.
Гогол, посърнал от плъзналата мълва за
предсказаната трагична развръзка на своя
бележит приятел, получава разтърсващо пре
дупреждение. Отронено от устата на "петербургската сибила”, то взривява свръхчувст
вителната му душа:
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„Виждам те, жив ще се обърнеш в гро
б а!..:1
За да надмогне грозната прокоба, отда
деният на духовността писател оставя строги
заръки в предсмъртното си завещание. Този
по своему изключително интересен човек не
само приема, но и се подготвя за надвиснала
та сянка на заплахата, като ведно с това реа
гира адекватно. Неподвластен на конвулсиите
на страха, публикува добре обмислен инструк
таж в книгата си "Избрани писма от кореспон
денцията с приятели”. Там наставлява:
„Заръчвам тялото ми да не се погребва
дотогава, докато не се появят явни призна
ци на разлагане."
Уви, никой ”приятел” не се трогва от им
перативно строгата заръка. Взелият ”предох
ранителни мерки11 Гогол е погребан наскоро
след ”ненадейната му кончина”.
Гарваново черните кошмари, кръжащи
над писателя, както вероятно се досещате, не
свършват дотук. Когато след години верни ли
тературни поклонници на вече всепризнатия
комедиограф решават да есхумират и пре
местят тленните му останки от гробището в
Даниловския манастир, те се изправят пред
стресиращо изживяване. Скелетът на Гогол,
като в сага на ужасите, е обърнат странично,
в необичайна за източното православие поза.
Погребан е бил в състояние на клинична
смърт.
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II
И тъй, време е да се спрем на инцидент
ния, с години забулен в мистерия контакт на
ясновидката, неслучайно назована приживе
”графиня Александър, Велики”, с още един
владетел на руското изящно слово. Това е
младият тогава многообещаващ поет Михаил
Лермонтов.
Сбъдналото се загадъчно прорицание за
смъртта на поетичния му кумир Пушкин, ко
гото той дълго не може да прежали, стига до
далечния размирен Кавказ. Там той по онова
време служи като офицер.
Лермонтов носи чувство на сродно свето
усещане с него. За разлика от Гогол не е ду
ховно смирен. И както ще станем свидетели
по-нататък, прескъпо ще заплати за своите
пристрастия.
Дали за да не остане назад от Пушкин, или
подвластен на вихрещата се ”мода на своето
време”, лирикът с деликатно светоусещане на
свой ред е изкушен. ” Тайнството съдба” го
зове.
Кой поет не благоговее пред житейските
превратности, кой не тръпне пред "метамор
фозата живот и смърт”? Навярно само ли
шените от чувствителност са безразлични към
опасностите при земното пътешествие на тях
ната душа в добре познатото им тяло.
И Лермонтов прави решителна крачка посещава ”сибилата от знатен произход”.
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Едно уж делово рандеву, а всъщност несмирено докосване до ”потайните замисли
на Всевишния".
Към тази визита, без съмнение, го тласка
неукротимият интерес на романтика-творец
към неизвестното. Дали защото с очи на поет
той съзира света около себе си, но сега е за
интригуван да се домогне до закодираното вът
ре в самия него, за него...

- Вие, както виждам, сте перфектен стре
лец - по немски прецизно с първия словесен
откос разкодира част от спецификата на посе
тителя графинята.
За нея тайни земни няма.
Офицерът кимва с достойнство.
- Да, но както забелязвам, вас във висша
степен ви изкушава музата на изящното сло
во. Душата ви е нежна. Леят се стихове...
Разкрито е лиричното съкровище на буд
ния му дух.
Големите очарователно тъжни очи на Лермонтов се свеждат:
- Бихте ли споделили, открояват ли се за
страшаващи живота ми опасности?
- Заплахи?... - Ясновидката остро се взи
ра в красивия лик на младежа.
И:
- Съдба... Боже мой...
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Тишина.
- Опитни дуелисти, доколкото виждам, не
ви застрашават... Никакъв риск...
Тихо, като на себе си, шепти:
- Но над младия ви живот... нелека угро
за... Коварна заплаха...
Затаил дъх в очакване, Лермонтов в сублимния миг е като камбана без език.
Сибилата-графиня се умълчава.
Пронизително се вторачва в него, сякаш
да провери готов ли е да понесе смазващата
тежест на задаващото се изпитание:
- Млади господине, чуйте ме!... Но преди
това и аз ще се обърна към вас с настоятелна
молба. Искам да ми обещаете оттук насетне
да бъдете крайно осторожен... С пистолета.
Лермонтов с достойнство кимва.
- Добрите стрелци, вече казах, не застра
шават младия ви живот... Но майчински ви
съветвам - не приемайте рисковани предиз
викателства! Най-страшното ще дойде от оня,
който не умее да стреля!... - Срязва го гилоти
ната на очите й.
Взира се още по-изпитател но в него:
- Чухте ме ясно, нали? Пазете се от... чо
век, който не умее да стреля!...

След срещата със странната предзнаменователка Лермонтов си тръгва. Умислен,
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мълчалив. Не очарован, нито разочарован.
Смутен.
Всъщност, дяволски разтревожен. Земята
танцува под нозете му.
Опечален. И по своему облекчен. Узнал
е за коварната засада на мрачната сянка на
вече "не ненадейната негова смърт".
Нестандартната прокоба отваря кратери в
този свръхчувствителен дух.
Младият поет устремно препуска към да
лечния кавказки гарнизон. Дървесата нервно
пробягват. Над него вкаменено е небето.
Оттук насетне единствено и само от пла
менната натура на нежния лирик зависи как
ще позиционира живота си. И как ще съжител
ства с мрачната тайна.
Дали тя няма да подхрани несигурността
му?
Напротив, случва се тъкмо обратното. По
вярвал в щастливата своя звезда, от тоз миг
насетне той става отчаяно непредсказуем.
Все по-често заменя перото с пистолет. Извес
тието за смъртта е най-големият ускорител на
живота.
Участник в не един дуел, разтърсващото
пророчество изиграва повратна роля в би
тието на офицера-поет. Вдъхва му безраз
съдна неустрашимост. И добавя ракетно го
риво в бързолетния двигател на житейската
му драма.
В ония години дуелите - модерна форма
на рицарски двубои - са обявени извън зако
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на със специален декрет на императора. Но
височайшата забрана за някои безразсъдни
смелчаци ги превръща в по-неустоими.
Не след дълго, загърбил зловещо тегне
щата прокоба, поетът ще престане да мисли
за гнетящите тревоги. Смелостта е последно
убежище на Лермонтовата трескаво роман
тична натура.
Напук на очакванията на здравия разум,
той ще се впусне в изникналите предизвика
телства с див ентусиазъм. Т ероят на свое
то време” ще кръстоса оръжие с брилянтни
стрелци. Все по-уверен в силата на проро
чеството, неговата търсеща душа е нащрек.
Вслушал се е, както спящия у него ”демон”,
който лирически го терзае, в предупрежде
нието - само с най-добрите.
И както е предречено от пстранната оракулкап, воден от щастливата своя звезда, ще
оцелее в обречени сблъсъци със смъртта.
Живот на ръба.
До прокобното утро, когато го догонва ма
териализираната тъмна сянка на вече поизсветлялото предсказание.
Преди да почувства гальовния полъх и ко
варни стрели на славата, ще го застигне ”скверен куршум”, отпратен от невзрачен съперник.
Отявлен негодник, скаран с пистолета.
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Защо се изправя пред стълкновение с пре
дизвестен изход? Като Пушкин ли провокира
съдбата? Да не изостане от своя кумир?
Не, той е себе си. Не проявява нехайство
към младия си живот. Всъщност, едва ли е можел да съжителства с потискащата мисъл за
зловещо дишащата във врата му ”гостенка с
косата”. - Изпитание, на което кой ли би из
държал. Тегнещият предизвестен край за него
е подмолно рушителен.
Да стене траурно в душата ти последни
ят акорд на живота, да тръпнеш пред фина
ла - не, под достойнството е на един поет. Да
очакваш да бъдеш отстрелян от лош стрелец
- обидно.
Да застанеш лице в лице с предизвистената заплаха е по-достойно, отколкото цял жи
вот да се криеш като плъх от нея.
Затуй ли Лермонтов решително прене
брегва предпазливостта? Прежалва земните
изкушения и се впуска в обречено противоборство, за да приключи с преследващия го
кошмар.
Проблемът за него вече е: къде ще срещ
не и кой е негодникът стрелец?
Поел е риск да изпита фаталната част на
пророчеството.
Подобно на Пушкин, той демонстрира тем
перамент и своеобразна реакция. Какво пък,
при неговия нечовешки талант това доказва 220

бил е човек сред нас. Човек като малцина от
нас.
Или както пет столетия по-рано големият
персийски поет Руми с проникновен песими
зъм пише за неотменната прокоба на съдбата:
М о р и да виждаш ямата, не можеш да я из
бегнеш.”
И тъй, пред нас е краят и на това метежно
бурно съществувание, оказало се кратко, като
пламъка на мимолетна свещ.
Какво да се прави - посредствеността от
край време се е съюзявала срещу по-добрия.
Колкото по-нисши са хората, толкова те, без
да съзнават, са по-прилежни изпълнители на
волята съдбовност.
Или, както ще се изрази С. Севрюкова:
„Всяка светлинка е чудесна мишена.”
Ще си позволим да я допълним: дори за...
калпав стрелец.
Лесно ли се прощава гения?
Кой би ценил носителите на светлина, ако
животът е лишен от мрак. Но какво е мракът,
ако не мързелива съставка на светлината...
Такъв е тъжният предизвестен финал и на
този ярък мъченик на филигранното слово.

III
Срещата с ясновидка от класа крие неу
добства. Как да се реагира на предзнамено
ванията й?
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Пред всеки от тримата - Пушкин, Гогол,
Лермонтов - след досега с нея се очертават
контурите на живота им.
Да знаеш за ”дамгосалата те орисия”, да
се двоумиш как да я посрещнеш, това съкра
щава земния път. Уви, искрите, озарили за миг
бъдещето, могат и да го изпепелят.
Познанието за неизбежното - залог. Едва
ли е за всеки. Възможността да го избегнеш нищожна.
Неизвестното - масово изпитание. Под
готвен за нещастието, животът се превръща
в затвор на очакването, а хората - в негови
заложници. Стресът е двоен.
След среща със съдбовно пророчество
светът не е по-малко тъжно, нито по-оптимис
тично място.
Ето, че стигаме до върховния открай вре
ме въпрос: каква е цената да бъде открехната
завесата на бъдещето, за бога?!

По понятни причини с години са били забу
лени в непроницаемост тези мистични перио
ди от съдбата на големите творци.
Колкото до поетите, кой от тях не обича
тайнствените предзнаменования? Пушкин,
Гогол и Лермонтов посещават графиня Киргхоф , за ”да не живеят слепешком”. Интере
суват ги съдбовните изпитания и евентуалния
финал на ”тленната им п о в е ст”.
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Знатната ясновидка внимателно очерта
ва пред всеки от тях заплахата. Със страстна
загриженост се опитва да ги предпази от съд
бата.
Предизвестени за ”изненадата на смъртт а ”, творците имат възможност да проникнат
в безмилостните реални на живота си до него
вата фатална захапка.
Дали са носили смътни предчувствия?
Нерадостните предсказания на Алексан
дра Киргхоф рано или късно се сбъдват. И по
гребват прелестния чар на живота - неизвест
ността.
Пророчества, нахлули в душите на голе
мите творци, те самите с неукротимо въобра
жение.
Пред докосналите се до ”фаталната прорицателка" се очертава ясно фиксирана (при
определени обстоятелства) граница на ”стре
мителния им слалом”. Но е пробудено и съз
нание за спасителен изход.
Ваятелите на словото не са безразлични
към главоломните стръмнини на своите жи
тейски криволици. Пред заплахата да бъде
прерязана нишката на земния им път, всеки от
тях по своему (дръзко или деликатно) се опит
ва да отклони рамкиралата го орис.
С непредсказуемостта на гения те правят
своеобразен опит ”да редактират” бъдещето си.
Да сгрешиш в литературата - донякъде
простимо; да сгрешиш в живота - ти го об
ричаш.
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Пушкин и Лермонтов поемат предиз
викателството на съдбата. Надмогнали "ин
стинкта оцеляване”, едва ли са се справили
блестящо. Нелесно е да бъдеш и поет и праг
матик.
Ако тези гении на словото бяха по-малко
честолюбиви и по-проницателни за собстве
ната си участ, с какви ли нови творби щяха да
ни обогатят!
Не можем да не си зададем болезнения
въпрос: как ли свръхсет ивнат а граф иня е
посрещ нала смъртта им? С душа опусто
ш ена...
Духовно просветеният Гогол, вече узнах
ме, реагира най-адекватно от тримата. Пред
видливо поставя императивни условия в
своето завещание. Публикува го. Там указва
как да постъпят с вече "мъртвото му тяло".
Надява се да предотврати предреченото: за
вещанието „тутакси да влезе в законната
си сила, като обявено пред всичките ми чи
татели"
Е, свидетели сме доколко успешна е била
неговата инак добре обмислена съпротива
срещу властелина Съдба.
В това е житейската му трагедия. Един
писател може да си играе със смъртта, може
да се забавлява с нея, но как да я надмогне и
надхитри...
Уви, гениите на словото в повечето случаи
са очарователно непрактични спрямо себе си.

224

Втора част
Да приключим с нестандартните изпита
ния на руските литературни класици. Да ги ос
тавим на свистящия звук на отлетялото мина
ло. По своему щастливи, творчеството им ти
надживява.
Задава се среща от съвършено различно
естество. Предстои да преоценим онова, кое
то е оцеляло от разрушенията на безмилост
ния терминатор - Време.
Природата понякога може да изненада
с малки вълшебства. Такива са изложени
те пред вас две произведения на изкуството,
щастливо съхранени от безпощадната мелни
ца на разрушението.
Два цветни портрета. На две дами. От
две различни епохи. Именно те, извадени от
рамкиращата заключеност на времето, ще са
обект на предстоящото изследване.
Първият - на известната някога руска прорицателка, нейно превъзходителство гра
финя Александра Филиповна Киргхоф.
Вторият - на Слава Севрюкова (виж титул
ната страница).
Първият - масло, вторият - пастел.
И двата са рисувани от натура през XX и
XIX век. Художник на Севрюкова е Панчо Па
нев. На Киргхоф - неизвестен (поне за мен).
Образи на обаятелни дами с неоспорим
пророчески дар.
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Две жени, а духът, доверим ли се на С. Севрюкова - един и същ. Два портрета, запеча
тали вселената на един забележителен дух.
Мистично.
Нека се опитаме, от позиция на граждани
на XXI век, рационално да вникнем във въ
просния феномен.
Съзнавам, тези съждения може да пре
дизвикат съмнение и несъгласие. За повечето
хора явлението прераждане е табу.
Едва ли някой досега си е поставял подоб
ни цели. Дори сред духовно посветените, за
познати с великото тайнство реинкарнация. Е,
рискът си струва.
И тъй, съществуват ли реални доказател
ства за изложената теза: два портрета, уве
ковечили един дух? Ако да, кои са те?
I
Близки и толкова различни портрети. В
опит за вникване в съкровеността, стаена в
тях, за пореден път ще се срещнем с някои
провокации на съдбата.
Нека заедно с теб, читателю, да поемем
към това предизвикателство, в опит да се до
коснем до съответствията и различията меж
ду забележителните две прорицателки.
Силуетите на тези обаятелни, изумили
своите съвременници пророчици; имат да ни
кажат толкова много неща. С тяхна помощ ще
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се отправим към отшумяло им битие, като с
машина на времето. Назад, в предходния жи
вот на Александра Киргхоф и на Слава Севрюкова, за която ”време не съществува
И това ако не е парадокс?
Преди предстоящия физиономично-френологичен (и не само) анализ, ще се наложи
да припомним проникновените слова на Сеерюкова. Те ще ни дадат отправна позиция в
опитите да се домогнем до надеждна инфор
мация за предходна инкарнация:
„Всяка душа, която наблюдава своите
постъпки, околната среда, желанията си, е
в състояние да добие представа за някогаш
ния си живот.
Влечението към определени предмети
също така може да напомня за миналото. ”
От мои наблюдения и от спомени на съ
временници на голямата пророчица се набива
на очи фактът: Слава предпочита да се носи
изключително скромно, в непретенциозна, по
своему очарователна естественост.
„Понякога обаче, когато тя си сложеше
златно колие, гривна и пръстен - възстано
вява спомени приятелката й Пушка Златарева, - внезапно се преобразяваше. До неузнаваемост.
Засияваше, обноските й се променяха.
Ставаха изключително изтънчени, а сти
лът й на изказ респектираше.
Забелязали това, ние под сурдинка шеп
тяхме: оживява руската графиняГ
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Проникновени слова. Нека аналитично да
се съсредоточим върху като по чудо съхране
ното от историята в двуизмерното простран
ство на стоящите пред нас портрети. Непод
правено достолепие лъха от дамите, изобра
зени на тях.
Ще се опитаме да направим сравнителен
анализ на лицата от произведенията на изоб
разителното изкуство, касаещи ”превъплъще
нията на един и същи дух”. Нещо, по своему
уникално.
Взрени в маслото и в пастела, ще потър
сим отговор на въпросите:
Съществува ли и доколко реална е
евентуалната близост между тези две из
ключителни персони? Какво ги свързва? И
какво отличава?

II
1) Госпожите от произведението на изоб
разителната живопис ни гледат с достойнство.
Одеянията им са строги, респектиращи.
И двете са с маншети на ръкавите.
(Логично е да приемем това за естетичес
ки търсения в модата.)
Добре. Да проследим другите факти.
2) На един от пръстите на десниците и при
двете - златен пръстен.
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(Нищо особено - ще подхвърли скептикът,
- мнозина и сега са любители на подобни би
жута.)
Скептикът - да, но:
„ Съдбата е свързана с предишния живот,
защото има прераждане" - отбелязва Слава
Севрюкова.
Ами ако се касае за сходни навици, унас
ледени от миналото?
Да приемем снизходително, че и това е
плод на фриволно съвпадение.
Обективността ни задължава да не подми
наваме и някои различия.
Пръстенът на графинята е украсен с блес
тящ драгоценен камък в наситено тъмно ли
лаво. Колкото до Слава Севрюкова, благород
на инкрустация при нея отсъства.
Случайно ли?
Не. Пророчицата от двадесети век не вед
нъж с пристрастие е подчертавала своето на
блюдение:
”Излъчването на златото е благодат за
всички. Освен това то и лекува”.
3)
Десниците на изобразените дами леко и
деликатно са поставени над левите им длани.
Поза тип ”Мона Лиза”, чийто модел Слава ня
кога проникновено е изследвала. (В иж 5Л еген
дата-реалност” - бел. авт.)
(Налице са личностни предпочитания. Но
да отдадем дължимото на скепсиса, като при
емем и това за непреднамерено сходство.)
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4) Известни аналози биха могли да бъдат
откроени и в прическите: косите при двете не
са дълги.
При строгата графиня Киргхоф, въпреки
напредналата й възраст, те са тъмни (вероят
но боядисани).
Колкото до Слава, откъснала се от земна
та суета, тя не си позволява това.
5) На двете картини пред нас са достолепни
персони в синкаво-лилави на цвят одежди. При
Слава - в светло, при дворянката - в тъмно.
Роклите им са затворени в областта на
шията. Въпрос на личен вкус. При всяка от
тях според тенденциите на някогашната мода.
Общото е, че имат добре оформени якички.
Облекло - сдържано и строго.
Не издава ли цветът и изборът на одея
ние унаследени от живот в живота предпочи
тания? - Всяка от дамите е избрала с какви
дрехи да позира пред художника, а в облекло
то им - сходства.
Графинята придържа в лявата си ръка еле
гантна дантелена кърпичка. Подчертава стил.
Най-лесно е да заключим, че откроената
близост в облеклото е плод на случаен ана
лог. Да, но не се ли разрастват ”фриволните
съвпадения”?
Може би за някои това са дреболии. Но кои
дреболии не оформят съществените неща?
И отново ще се обърнем към добре позна
тата ни пророчица от края на миналия век. Тя
е категорична:
„Случайности не съществуват
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И пак ще я цитираме в подкрепа на очер
таващите се догадки:
”Влечението към определени предмети
напомня за миналото ”
(В нашия случай - пръстени, огърлици,
одеяния, характерна стойка.)
6) Колкото да са различни в спецификата
си, при лицеизраженията на двете достопочтени дами няма как да не бъдат откроени както
грабващи окото аналози, така и, разбира се,
несъответствия.
Приликата е в областта на брадичката.
При двете - добре оформена, подчертано из
пъкнала.
(Това говори за силни личности с харак
тер, които биха могли да се ползват с власт
над другите.)
Физиономична близост се забелязва и в
характерната форма и изражение на устните.
С тяхната по своему загадъчна усмивка.
Впечатляващи аналози се набиват от пръв
поглед и при ярко очертаните назални (разпо
ложени встрани на носа) лицеви гънки.
Поредни съвпадения в едно не ярко доло
вимо физиономично сходство? Или, както не
веднъж споделя Слава Севрюкова:
„Човек запазва дадености от предишна
та си инкарнация.”
7) От лицата на двете струи неподправена
естественост. Очевидно гримът не е средство,
на което да разчитат (вкусови съвпадения)..
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8) Косите на дамите са с такава форма, че
ушите им остават открити.
(Предпочитан тип оформяне на прическата.)
При внимателно вглеждане с лупа, ще за
бележим - ушните им раковини завършват с
дълга висулка.
(Знак, който според френологията, изда
ва персони, носители на ”стар дух”, премина
ли през немалко прераждания.)
9) Косите при двете са леко чупливи.
При графинята са събрани в изискан кок.
При Севрюкова - свободно пуснати.
(Формата на косата, според езотериката,
"говори” за състоянието на духа. А той, как
то неведнъж е подчертавала С. Севрюкова,
рядко претърпява значима промяна от живот
в живота.)
С някои от проявленията на този неукро
тим дух в последните негови две превъплъ
щения неведнъж вече сме се срещали.

III
За да бъде обективен физиономичният
анализ, не бива да пропускаме
нюансите в лицевите отлики и в общо
то въздействие:
1)
Излъчването на Севрюкова е по-омекотено. Издава спокойствие.
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При Александра Киргхоф лицевото изра
жение е доста по-изострено. Това е очевидно
за всеки непредубеден наблюдател.
2) Носът, твърди френологията, е "вто
рото лице на човека".
Графинята впечатлява с открояващ се
силно очертан нос.
(Физиономичен признак, издаващ личност
с изявен характер и ярка индивидуалност.)
Носът при Слава е скъсен, значително поширок в основата си.
(Това говори: индивидуалността при нея е
подчинена в служба на другите, а също така и
на идеите, осмислящи живота й.)
3) От по-късното свое превъплъщение гра
финя Киргхоф се отличава най-вече по пронизително острия си поглед.
Дворцовата прорицателка е с големи мас
линено черни очи, вбиващи се в нас, като ос
триета. Не очи, жив абанос. По тях пробягват
игриви светлинки.
Казахме, игриви, но това са зеници, които
като че са в състояние да гилотинират. Всъщ
ност, да направят хирургичен анализ на душа
та на човека до нейната сърцевина.
(Много е вероятно, подчертавайки горната
физиономична особеност, художникът-портре
тист да е целял да акцентира върху проникно
веността на нейния ясновидски дар.)
4) Ведно с нескритото напрежение, съче
тано с доза загадъчност, руската графиня
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сякаш таи в душата си някаква вътрешна екс
плозивност. Тя е мрачна, но как блести този
мрак!
Чувства се като самотна жрица, която съз
нава властта си в "храма на предсказанията".
Излъчва аристократичен респект, строгост,
мраморна хладина.
Последното едва ли се дължи единствено
на дворянското й потекло и немски произход.
„В предходния си живот парадирах с божия
дар” - с болка ще разкрие пред близък прия
телски кръг Слава Севрюкова.
Та не друг, а именно "пророчицата от им
ператорския двор”, както узнахме, е прогно
зирала края на жизнения път на изумителни
за своя век литературни колоси на Русия. И не
само на тях.
Леко изостреното й изражение би могло
да издава и друго - съзнание за изключител
ната отговорност на прорицателската мисия.
5) Напрегнатостта при графинята се до
пълва и от характерната за нея леко изопната
поза.
Уж е свободно приседнала, а лицето й се
издава напред. Сякаш да се вслуша във вас.
Или в онова, което "Небето и говори".
Тя носи устрем да довърши нещо и като че
е уловена в "работна фаза".
6) За разлика от нея, Слава Севрюкова е
свободно отпусната на стола.
Стойка, издаваща усещане на задовол
ство, увереност в себе си и чувство за изпълнен
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дълг. Това се чете от спокойното й израже
ние - естествено, предразполагащо.
Тя съзнава свръхдоверието, което прово
кира с прозренията си - не толкова страхови
ти и не на всяка цена ”дамгосани със смърт”.
При нея те са с изключително широка научна,
общочовешка, понякога дори с глобална насо
ченост.
Много от тях с годините вече се сбъднаха.
Други предстоят.
(За повече подробности виж книгата ”Прорицания” - бел. авт.)
7) Лицето на Слава е подчертано скулесто.
(Това издава - тя може да поема изклю
чително висока отговорност и да издържа на
голяма натовареност.)
Физиономичното й изражение е благо,
омекотено.
(Знак за еволюционен растеж.)
Въплътена в България, носителката на
прорицателски дар е крайно внимателна при
прецизиране на ясновидските си послания.
Особено при формулиране и поднасяне на
мрачни прогнози.
Взела своите поуки, тя съзнава - трябва
да облече предсказанията си в такива сло
ва, че и най-угнетяващите от тях да не трав
ми рат.
Знае:
„Човек може да греши, ясновидецът - не. ”
Предсказанието за нищо на света не бива
да всява стрес.
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8) Слава Севрюкова носи очила.
Книгите са нейни неотлъчни приятели и
съпътници. Те запълват малкото отрязъци от
свободното й време. Особен афинитет изпит
ва към класиците на руската литература.
(Да ви подсказва нещо този факт?...)
Отново ще я цитираме:
„Човек запазва навици от предишна инкарнация.”
И още един житейски фрагмент, който на
пръв поглед изглежда незначителен. Но той,
както ще се уверим, крие стойностни посла
ния за онези, които умеят да четат между ре
довете и да проникват в трудно доловимото.
Досегът с изкуството на Гогол, Пушкин и
Лермонтов за Севрюкова задължително е в
оригинал.

IV
Няколко думи за бижутата на двете зна
менити персони.
1)
Достолепните старици носят украшения
на гърдите си.
Слава гради издържан ансамбъл от огър
лица, обеци и пръстен.
При придворната Киргхоф бижуто увен
чава долния край на връхната й дреха (шал),
аналогична по цвят на одеждите й. Тя се спу
ска леко под нейния бюст. Там завършва с чет
въртита брошка от масивен благороден камък
(вероятно рубин).
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2) Аристократката-ясновидка е увекове
чена на портрета с още два скъпоценни камъ
ка (по всяка вероятност брилянти). Единият
- на пръстена й. Той е в изискан тон с оня,
който деликатно е инкрустиран на гривната на
дясната й ръка.
Както забелязваме, руската графиня, без
да прекалява с накитите, е любителка на би
жута, увенчани с красиви ювелирни скъпоцен
ности. Тя също така изгражда от тях изискан
ансамбъл.
(Пореден аналог.)
Златните украшения с благородни камъни,
няма съмнение, издават високия й ранг в об
ществото. Без да парадира с драгоценностите, тя, както вече бе отбелязано, е далеч от
превзетата натруфеност на висшата дворцова
среда. Не демонстрира благополучие.
Не е изключена и друга евентуална насока
на тълкуванията - скъпоценните кристали по
някакъв начин да са подпомагали графинята в
ясновидските й проникновения.
(Да припомним как Боян Магесникът, спо
ред нашата прорицателка, се е обличал в дре
хи от паунови пера, за да усилва още повече
виденията си. Виж ”Прорицания” - бел. авт.)
3) Огърлицата на С. Севрюкова е по-семп
ла и прибрана. Уподобява златист кехлибар.
Свободно се спуска над гърдите й.
4) И двете дами са с дискретни, ненатрапващи се на очи малки златни обеци (халки).
(Поредна близост.)
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При Слава те завършват с деликатни треперушки.

Портретите - информационен източник, в
чиято автентичност нямаме основание да се
съмняваме. В нашето аналитично тълкувание
отдадохме дан на съхраненото, в опит да се
докоснем до богатия спектър на една възви
шена душа. Проявена през различно време в
две различни тела.
Връзката между последните нейни съ
ществувания, надявам се, получи аргументи
рани потвърждения. А в началото на нашия
анализ преходът между световете изглежда
ше трудно обясним.
Ето, че достигнахме до някои от отговори
те на енигмата, затворена в четвъртити порт
ретни рамки.
Животът обича парадоксите.
Човек е склонен да забелязва еднаквото
или различното. Понякога - дори и същност
та. Ние откроихме стаената прилика в на пръв
поглед различното. И различията в някои до
ловими сходства.
Но нима с теб, уважаеми читателю, сто
рихме друго, освен да констатираме факти и
да обясняваме знаци, които са видими?
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От изложеното дотук след, надявам се, об
стойния анализ се налагат следните
ИЗВОДИ:
1) Съществува основание да се заключи
(с оглед на сродни предпочитания в: привич
ки, облекло, бижута, пози, прически, физиономични съответствия и общо излъчване) - от
кроява се ненатрапчива близост във външния
облик и в някои личностни предпочитания на
Слава Севрюкова и на Александра Киргхоф
2) Ако приемем, че С. Севрюкова действи
телно е била в предишния си живот графиня
Киргхоф, както тя убедено твърди, логичен е
изводът: разглежданите портрети са увекове
чили земните проявления на нейния високо
еволюирал дух.
3) Наблюдават се видими сходства и раз
бираеми отлики в спецификата на личността в
нейните две, разглеждани от нас, инкарнации.
4) Последното прераждане на Слава Сев
рюкова е по-извисено от предходното.
Като знае откъде идва, каква е била и как
во е постигнала, тя е изключително внимател
на, за да не повтори някои от грешките на ми
налото. И брилянтно се справя с това.
5) Битието на бележитата ясновидка
в нейното проявление на българска земя
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преминава в делнично по-принизена среда.
Но в духовен план то е много по-извисено.
Дали тя не се е водила от своето кредо:
„Колкото повече имаш, толкова по-труд
но е да бъдеш”...
6) Земният й път в България, обект на
поредица от шест четива, е изпълнен с неи
моверно повече изпитания. Но именно това,
както тя с благодарност изтъква, се оказва
многократно по-плодотворно за развитието на
нейната дарба.
В този си живот Слава пак ще държи ”клю
ча към човешката орисия”, но вече като пре
бивава не сред аристокрацията (каква ти арис
токрация у нас!), а измежду обикновени хора.
Или както тя самата споделя:
„Сила е потребна да се откажеш от лека
съдба и поемеш към трудностите - благо
словена опора в посоката Растеж. ”
7) Преди време Ванга бе направила след
ното признание пред Жени Божилова (съпруга
на писателя Н. Хайтов):
„Кога некой застане пред мен, първото,
което ми се разкрива за него, е годината,
месеца и деня на смъртта му
Тогаз аз се заемам за остатъка от него
вия живот да му помогна, доколкото мога, да
преодолее, ако е по силите му, надвиснали
те над него опасности."
Аналогична информация за своите по
сетители вероятно е получавала и графи
ня Киргхоф. Както станахме свидетели, тя
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внимателно предупреждава Пушкин, Гогол и
Лермонтов за угрозата от преждевременния
им край, като се опитва да ги насочи как да го
избегнат.
Нима ясновидството не е в това да раз
гадаеш какво се крие в тайнствената отсечка
между теб и смъртта?
„Всекиму е отреден часът на раждане и
смърт” - ще сподели на свой ред Слава Сеерюкова, но тя самата никога повече не ще ак
центира на тази провиденческа даденост. В
настоящия си живот при ясновидски контакт
ще набляга на нещо друго - на м ъ д р о с т т а .
Пророчицата работи върху това: всеки от
докосналите се до нея, доколкото е възможно,
да се промени. Да стане мъничко поне духов
но по-извисен.
8)
Насочеността на нейните прогностични
и творчески търсения в последното й същест
вувание се разпростира на изключително ши
рок фронт.
Осъзнава: ”Притежавам уникални спо
собности и не трябва да ги пропилея”.
И като превръща с неимоверен труд се
тивата си в ”научен прибор”, освен съдби чо
вешки, разкодира ”бели петна” в областта на
науката, лечението и духовността.
Така, ярко откроена сред своите ”колеги
по дарба”, тя по своему участва в преобразяването на света.
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9)
Осъзнавайки потребността от кармична
разплата, Севрюкова работи за нея. И като
утъпква ”пътеките на миналото”, с вещина
отваря нови хоризонти пред човечеството.
За това в изключителна степен й помагат
мъдростта и моралът.

Х рист о Нанев
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ПОСЛЕСЛОВ
Високо интелигентна, с респектираща еру
диция и нежна душа - така видях аз моята
леля Слава. В този план я дооформяха и ло
венето от хората, докоснали се до нея.
В петте тома дотук не пестих благодарност
на десетките и стотици нейни близки и позна
ти. Те, ведно с личните ми наблюдения, гаран
тираха автентичността на поднесеното в спо
мените за тази изключителна прорицателка.
Аз им вярвах, защото ги познавах. Това ми
даде основание да приема чрез тях и част от
нейните слова.
Познавах и нея. И най-вече духа й.
Той ме водеше в години на усърден труд.
С преклонение затварям последната стра
ница за Слава Севрюкова.
Верен на традицията, специална благо
дарност тук изказвам на госпожа Людмила
Генова за нейната всеотдайна любов, с която
тя през годините безвъзмездно се грижеше и
продължава да поддържа в перфектно със
тояние гробната обител на пророчицата.
Благодаря и за спомоществувателството
на господата Пламен Пенчев и Мануш
Комитски.
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ПРЕДСТОЯТ СЛЕДНИТЕ ЧЕТИВА
ОТ СЪЩИЯ АВТОР:

” Задевки на ист орият а” - публицистич
ни и художествени откровения.
Христо Нанев - за корените и плодовете
на живота. За земните измерения и техните
космически проекции... И за още толкова дру
ги неща - с усмивка и тъга.
След появилата се на книжния пазар
” П ророкъ т на народа. Д я д о В ла йчо” (книга
първа), предстои продължение.
Неизвестни моменти от съдбата на този
несправедливо премълчаван носител на фа
кела на духовността. Той самият - светлинно
същество.
И още непознати неща за тайнствения
прорицател на низвергнатите и унижените.
Четивото ще е съпроводено с документа
лен филм за големия ясновидец, държан по
понятни причини до края на жизнения му път
в сянка.
Авторът работи и върху ” П ророкъ т на
коронат а” .
Н еобикновената съдба на Л ю бом ир
Лулчев.
След десетилетия враждебна низвергнатост и тягостно пренебрежение - сноп светли
на върху обвитото в мълчание битие и на този
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странник, несправедливо анатемосан от тота
литарния режим като зъл гений. Представян
с десетилетия изключително тенденциозно и
обидно едностранно.
Но въпреки това - феномен.
Ами ако той е поредният звезден мъче
ник?...
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С В Я Т НА ЧУДЕСА

Всеки носи искрица космически гений. Но трябва
да се взре в себе си и да освети с нея пътя си.
Колкото по-обсебващо и мрачно е битието, толкова
по-потребни са духовни познания.
За да усетите звездността на душата,- трябва да
сте прелетели на тая Земя от звездите... или поне
да ги носите в сърцето си.
Насилието е силата на слабите.
Не реагирайте грубо при сблъсък с агресия!
Щадете майката Природа! Инак Вселената ще
закрещи от болка!
Едно стъпало нагоре - това е наградата за
непрестанното дълбаене навътре.
Занга за дарбата й: "Н& 3||1л||2|^'|||Ь|цц
Злава".

Зк0,4?-32-

Слова и видения на Слава
Севрюкова - Христо Нанев
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