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                   ПЪТУВАНЕ КЪМ УТРОТО 

           Хроника на една невидима реалност 

               Моите срещи с Мария Стоянова 

 

 „ Юлия, ти ще напишеш три книги. В първата ще се разказва и за 
мен.” Така ми каза  Мария Стоянова преди повече от 15 години. 

 Сядам да пиша първата си книга и тя ще бъде изцяло посветена на 
един от малкото феномени с истински стойности Мария Стоянова, заради 
неизчерпаемите  извори, до които стигам чрез нея, неизвестно и 
необяснимо как и откъде. 

 „ Ти си като едно възторжено дете, което иска да се хване за дъгата и 
да  разчупи същността й, да научи всичко...“Беше ми казала това по-късно, 
навярно прониквайки дълбоко в подсъзнателните ми нива, и след като 
беше изчистила голяма доза агресия, която дори не подозирах, че нося... 
Възможно е да съм я пренесла от предишни животи, белязани с нотки на 
жестокост. Но това са само предположения...  

 Тогава започнах да си задавам въпроси: Господи, коя съм, откъде 
идвам и къде отивам? Помогни ми да открия светлината! Искам да я 
докосна, защото знам, че само чрез нея мога да стигна до истината за 
съществуването на света и Вселената. Искам да осъзная участта, отредена 
ми тук и сега – на Земята. Искам  да позная себе си! 

 Беше началото на деветдесетте години на миналия век, началото на 
демократичните промени у нас  и бумът на така наречените  екстрасенси. 
Някаква вътрешна потребност и особено любопитство към непознатото, 
неизвестното, ме караше да се запознавам с тях, да ги разпитвам, да ги 



 

наблюдавам. Канила съм ги и   в  предаването „Добър ден, България” по 
Канал 1 на БНТ, в което бях водеща от Регионален телевизионен център-
Благоевград. 

 След време се разочаровах почти от всички. Забелязах, че 
манипулират хората, които се редяха на километрични опашки с надежда 
за помощ. 

 В такъв момент  благоевградския журналист и писател Федя Яков ми 
предложи да ме запознае с Мария Стоянова. Каза, че такова чудо не съм 
срещала. Не изпитвах особено желание, но той настоя да ме  заведе при 
нея. Първата ни среща беше в дома й в град Сандански. Вратата отвори 
дребничка, симпатична жена и още преди да ни допусне до дома си 
попита: ”Боки, Юлия добър човек ли е? Боки почука два пъти, което 
означаваше да. По-късно разбрах, че Боки наричат полтъргайста, който от 
известно време се проявяваше в дома на Мария. Тя не само чуваше 
почукванията, но за разлика от нас, разбираше какво иска да ни каже. 
Беше странно почукване, сякаш идваше от празното пространство. 

 Още преди да прекрача прага й, Мария ми каза: „ Идваш за пръв, но 
не за последен път. Многократно ще се връщаш тук.” Така и стана. 

 След това ме разлюля с енергията си толкова силно, че седнах на 
фотьойла. Някаква  сила ме блъскаше напред, назад, встрани, без никой да 
ме докосва. В мен беше вперила само дълбоките си тъмни, непроницаеми 
очи. Започна да разнищва родословния ми корен. Появи се баба ми 
Мария, майката на моя баща. Тя беше починала млада и никога не ме е 
виждала, но  ме разпитваше поименно за близките  си. Мария я виждаше. 
Описа  външния й вид. Говореше с нейния диалект. Баба ми е родена в 
Горен Порой, сега на територията на Гърция. Дълго време след тази първа 
среща, тя редовно се появяваше, когато отивах при Мария и 
продължаваше да ме разпитва. Разбрах, че се интересува от развитието на 
родословния си корен. Така  попълних някои пропуски в знанията за рода 
си, чрез въпросите на баба Муша, както я наричаха, и чрез обясненията, 
които ми дадоха моите родители. 



 

 

 

 

         БОКИ 

 Наричахме го полтъргайст, защото никой не знаеше какво е точно. А 
вече бяхме чували за Кики от Пловдив. Но с Боки имахме възможност да 
общуваме. Сякаш някаква невидима сила и енергия ни обединяваше, 
свързваше и развиваше... В началото този полтъргайст се проявява при 
Ани - племенницата на Мария от Пловдив. Когато тя гостуваше на леля си в 
Сандански, Мария усещаше енергийното си поле по-силно, информацията 
– по-точна. С годините имах усещането, че това същество остана  
постоянно при Мария. И не само то. Всички искахме да получим от него 
отговори на обикновени житейски въпроси, които ни вълнуваха. Връщайки 
се днес към тези разговори, разбирам, че колкото и невероятно да са  
звучали тогава, отговорите на Боки отдавна  са факт. Сякаш това прозрачно 
същество знаеше съдбата на всеки един от нас и ни даваше информация, 
независимо дали ни харесва, или не. 

 При едно от посещенията си в дома на Мария, за първи път бях 
свидетел на странното му поведение. На масата имаше чаши с   
безалкохолни напитки и най-различни лакомства. Ани раказваше как 
намирала обвивката на банан и шоколад непокътнати, но без 
съдържанието им. Разбрахме, че Боки обича много и кока кола, затова 
понякога чашата на някой от гостите просто се разливаше. 

 Чакахме да ни вземат с лека кола. Някой попита дали  шофьорът е 
пристигнал и масата започна да се клати. Вдигаше се  нагоре, без никой да 
я докосва. Съдовете стояха като залепени с магнит за плота, само 
течността в чашите се разливаше. Така Боки ни отговори, че ни чакат пред 
блока. И наистина беше така. Но преди да си тръгнем, помоли един от 
колегите, който чакаше в колата, да се качи и Мария да му изпържи яйца 
на очи. Само тя го виждаше и четеше мислите му. Ние чувахме странните 
почуквания и понякога усещахме присъствието му около нас чрез 



 

нелогичното му поведение. При една от срещите непрекъснато падаше 
стола на мъж от компанията. Беше циничен и вулгарен в разговора. Явно и 
на Боки това не му харесваше. Понякога проектираше прозрачното си тяло 
над превозните средства, с които се придвижвахме и пътуваше с нас. 
Толкова свикнахме с присъствието му, че се изненадвахме, когато Мария 
ни казваше :“  За известно време ще отсъства, защото има работа в 
Хеопсовата пирамида“ - най-стария архитектурен паметник в Гиза, или 
някъде другаде. Боки казваше на Мария, че Хеопсовата пирамида е тяхна 
и съдържа знания, заключени в лабиринт. Но знанията са само за жреците. 
Не се дават на всички. Времето и пространството за него не съществуваха. 
Там, откъдето идваше и се връщаше няма минало и бъдеще, всичко се 
събира в един миг, който обикновено ние пропускаме, живеейки със 
спомени или със мечти. Сякаш идваше от безвремието. 

 Няколко години поред й гостувах с моя син Филип. Шегувах се, че 
само аз не съм усетила присъствие на други духове в този дом. Легнахме в 
една стая Мария, дъщеря й Верето, аз и Филип. През нощта бях във 
въздуха, заедно с леглото си. Много се изплаших и се загледах в една от  
картините на Мария на стената – свещичка, която каза, че е нарисувала на 
празника на Свети Иван Рилски. По празници пръстите й пареха и това 
беше знак, че трябва да рисува. Не знаеше какъв сюжет ще излезе, сякаш 
някой друг избираше боите и рисуваше с пръстите й. “Тази свещичка 
сигурно символизира вярата на хората и ако това е символа, значи вярата 
е  недостатъчна и е белязана с агресия“, ми обясни по-късно тя. Но тогава 
си помислих, че при нея нищо лошо не може да ми се случи и постепенно 
се приземих. Успокоих се. Успях отново да заспя. Сутринта  Верето разказа, 
че е видяла образ на някаква баба, която седи до леглото ми и го подвига. 
И Мария беше усетила присъствието й. Емоцията беше предназначена за 
мен, за да разбера че това, което се е случвало и с други в дома й, не са 
празни приказки. 

 Не само Боки, всичките й невидими учители, сред които бяха Тачард, 
Чоки, Кени ... /така се представяха, за да ги възприеме по-лесно/ идваха , 
отиваха си, връщаха се, когато беше необходимо, и всеки път оставяха 



 

трайна следа в нейното развитие като интелект, лечител, творец, като 
неповторим и необясним феномен. 

 В началото тя ми разказваше сънищата си по телефона и ми даваше 
да чета тетрадките, в които чрез автоматично писане регистрираше 
посланията на тези учители. Тези тетрадки бяха и своеобразен дневник  на 
преживявянията й. В една от тях пишеше:  „Съществувах тихо и 
незабележимо, докато се появи „То“ - онова невидимо нещо, което 
показва на всички присъствието си с думкане, чукане, местене на мебели.“ 

 Няма да забравя колко разгневена беше и огорчена, че местят и  
чупят мебелите й, които с толкова усилия и лишения си бяха купили. 
Тогава им беше казала: “Защо ми трошите мебелите?! Ако ми дадете тази 
сила, аз ще я използвам само за добро!“ 

 Може би точно този обет от нея са очаквали невидимите й гости, 
които се представяха като извънземни от съзвездието „Кози рог“, защото 
след това всички размествания в дома й спряха, но постепенно започна да 
се увеличава опашката на страдащи хора пред вратата на дома й.  

     Многократно ми е разказвала за началото на новия  етап в живота си. 
Започва на Разпети петък. Годината е 1990- та. Разбира, че е хубаво на този 
ден да заведе детето си на черква и да се промушат под масата за здраве. 
Оказва се, че тя прави този ритуал по погрешка в четвъртък вечерта, а през 
нощта срещу празника сънува, че лети над земята. Води я светец с дълга 
бяла брада, бяла коса. Очите му сини, благи и веопрощаващи като извори. 
В тъмното застават на нещо като поставка. ”Погледни надолу”-  й казва 
Светецът.” Сега сме 3014  година. Виждаш ли светлинките? Това е Земята с 
душите на умрелите. Време е да ги приберем! Е, ти остани тук, аз вече 
трябва да се връщам.” Казва й, че трябва да стои там и да помага на хората 
и си тръгва. Часът е 3.15. И отново се връща в стаята на дома си, където 
спят мъжа й Атанас и дъщеря й Вера. Светецът с бялата брада я 
наблюдава, подпрян на вратата на хола около 10 минути. Мария  улавя, че  
наблюдава това в будно състояние. Тригодишната й дъщеря също е будна. 
Сочи с ръчички към вратата и плаче: „Мамо, чичкото, мамо...,страх ме е...” 



 

Тя отива да успокои детето си, а  откъм хола нещото продължава да 
свети... 

          Разпети петък  има специално място в живота на Мария. 

 - Случи се нещо, което нахлу в живота ми чрез сънищата и го 
промени изцяло. 

  До тогава Мария работи като  ТРЗ  в Завода за инструментална 
екипировка към МК „Струма“ , а съпруга  й Атанас е главен счетоводител 
на Горското стопанство в Сандански. Двамата работят 2 години в Ирак  и 
със спечелените там пари си купуват апартамента  в град Сандански. След  
този сън Мария започва да приема  хора, на които да помага като лечител. 

 Запазила съм обяснение за невидимото присъствие в дома й така, 
както  го беше записала в тетрадките си  под  диктовка: 

 „С чукане и местене изразяваме емоционалната сила, както и 
изживяванията и реакциите. Радостни и гневни, в зависимост от степента 
на импулсивност, се проявява местенето. Мисловният процес, когато не 
анализираш, и емоцията, се трансформират в енергия, в случая в чукане, в 
местене на предмети, но не мисли, че мисълта ви е толкова силна, че да 
мести мебелите ви. Това се ръководи от нещо, което е толкова мощно, че 
може да предизвика заметресение. Затова сила се дава на добрите начала 
и на добрата нагласа. Защото всяка енергия в мозъка на злия се 
трансформира в стихия. А стихията вреди, всичко по пътя си помита. И 
понякога унищожава. Биоенергията идва от земята. Някои хора , без 
значение на съзнателното им умствено развитие, умеят да извличат 
скритите сили на природата. Те се превръщат в доброволни проводници 
на биостимулатори, които не са съвсем безобидни.“ 

 В един от разговорите ни я попитах: Какъв е смисълът на емоциите в 
живота ни? 

-  Те имат  водеща роля в развитието. Емоцията е единственото чудо, 
дадено от Бога или природата, което подчинява човека на стойностите 



 

си, които са способни да елиминират разума в определени моменти. 
Под влияние на емоцията човек и обича, и страда, и полудява. 

- Емоцията може ли да ни накара да се вгледаме в себе си, да 
стопираме определен негативизъм, за да продължим в друга посока, 
по-полезна за нас самите? 

  - Обикновено емоционалните крайности заслепяват  хората, а разума е 
това, което би трябвало да ни кара да се вглеждаме в себе си. Емоцията 
сама по себе си е желание за полет, чудо, сила за живот, но разума е това, 
което  кара хората да стоят здраво на земята. 

-  Разумът,съзнанието и човешката душа едно и също ли са? 

- Това още никой не знае. Темата е океан. Колкото делнична, толкова и 
вселенска. Колкото исконна, толкова извън времето и понятийността. 
Никой не знае съзнанието дали е производство на мозъчната дейност, 
или мозъка е приемник само на някакъв съзнателен продукт. По-
склонна съм да вярвам, че съзнанието е нещо, което припокрива 
потребностите на човешкия ум. Може би сега търсим  истината там 
някъде в пространството и в извънчовешките възможности. Ако се 
опитаме да тръгнем навътре към човека, науката ще си отговори на 
много от висящитне във въздуха въпроси. Така в началото полтъргайста 
казваше, че има планети, където отиват душите на мъртвите. Това 
означава, че това са невидими планети. Казваше, например, че зад 
луната има планета на двойна осморка и там са душите на мъртвите. 
Когато те преминават пространството посредством явяването на път 
към земята, често минават през планетата на двойната осморка. Звучи 
като фантастика, но като не може да се докаже, защо пък трябва да се 
отрича. 

- Независимо от катаклизмите, които преживяваме, накъде ни води 
човешката еволюция? 

- Моите невидими гости казваха, че ние сме експеримент. Тогава 
задавах въпроси от типа на: “Откъде са дошли  древните египтяни? Те 
казваха, че са дошли от Марс. А марсианците са се самоунищожили. 



 

Лоши хора са били и една част от тях са дошли на земята. И  понеже 
няколко пъти повториха, че сме експеримент, аз казах: Тогава вие 
можете да ни унищожите!? Отговориха, че от нас зависи, от 
отношенията ни към живота, от това за какво ще употребим 
материалните ценности и притежания. Защото Земята може да изхрани 
стократно повече народ, ако материалните ценности не бяха в ръцете 
на единици. 

 Спомням си един от сънищата на Мария, които понякога ми 
разказваше: 

 „Сънувам, че с някакъв космически кораб слизаме екип от пет 
наблюдатели на планетата. И на мен ми е поставена задача да 
информирам за състоянието на България в настоящето. Слизам в хубава 
зелена долина. Оттам влязох в покрито помещение, което имаше 
кръгла централна площадка с много отклонения и коридори. Заставам 
на тази площадка и решавам да погледна в посоката, където е 
ситуирана България. Влизам в това отклонение и там  - комерсиалност, 
надиграване, хитрини надребно, изнудване и си казвам: Тука е 
страшно. Излизам от площадката и част от тази мърсотия се е полепила 
и по мен. Засегнала ме е и ми е взела част от силата, която  имам. 
Влизам в другия коридор. Там същата работа – правене на лесни пари, 
жертви на правенето на парите. Човешкият живот почти нищо не 
струваше. Само интереса диктуваше поведението на хората. Пак поех 
част от тази мърсотия. Върнах се на площадката. Погледнах на другата 
страна:  Там – проституция, търговия с жива плът, наркотрафици и аз си 
казвам: Господи, няма да мога да издържа тука, ще се върна там, 
откъдето дойдох. Помня си пътя. Влизам в кръглата площадка и отивам 
в долината. Чакам кораба да дойде да ме вземе. Чаках, чаках... и по 
някакъв начин същината ми проумя, че кораба няма да дойде, докато 
не си изпълня програмата. Тръгвам да се връщам. Мърсотията ме 
заблъска по обратния път. Беше страшно. Площадката беше хлъзгава 
като корубата на костенурка и лепкава. Падам, но с последни усилия се 
довлачих до кръглата площадка, откъдето наблюдавах  българската 
ситуация. Помислих си - отвсякъде съм заобиколена с мърсотия, няма 



 

да издържа. В един момент погледнах мъглата и видях Господ. Господ 
като нещо, което не разбирам – нещо като светлина, която прониква в 
теб и те съживява. Даде ми сила и аз се изправих. Даде ми сила да 
продължа. Тръгнах плахо, колебливо да погледна следващия участък. 
Там ставаше дума за жертвите на търговията с жива плът и децата ни. И 
пак погледнах назад. Там беше самият Господ – като енергия, като 
сияние, като лъчение, като озарение...“ 

-  Като дъга! 

- Не като дъга. Дъгата е зов за помощ. По-скоро като чиста енергия, 
която те стопля, като животворна сила... Сякаш самата светлина ми 
се  усмихна. Погледнах и си казах: Имам още едно много сериозно 
препятствие, но с тази сила не ме е страх, ще го преодолея. И се 
събудих“ 

  Мисля си, че беше сънувала истината и многократно в разговорите си с  
нея ще се връщам на темата за съзнанието, за смисъла на човешкото ни 
битуване, за стаените дълбоко в нас, неразкрити човешки възможности, 
за сценария на живота и за онова, което от нас зависи, за да го 
направим по-съдържателен и полезен. Но наред с разговорите, всички, 
които се бяхме докоснали до нея, стъпка по стъпка се променяхме в 
зависимост от желанията, интересите и стремежите ни за развитие. 
Защото тя винаги казваше: “Вярвам на фактите!“ И действаше така, 
както  смяташе, че е добре за всеки един от нас. 

 

 

 

       МЕДИТАТИВНАТА ГРУПА 

 

 Бяхме се събрали в една група все хора, които искахме  да се научим  
да медитираме и помолихме Мария да ни помогне. За нея медитацията 



 

беше естествено състояние на духа. Първият път  ни заведе на една река 
близо до град Сандански. Накара ни да усетим полъха на природата – 
вятъра, слънцето, водата.. Легнахме на тревата и започнахме да търсим 
образи, които ни показваха облаците в небето. Мария стоеше срещу нас и 
ни наблюдаваше. Попита ни  в коя част на тялото усещаме студ? Всички 
казаха - в областта на кръста. Тя реши, че трябва да поработи върху тези 
чакри, за да позволи на енергията свободно да преминава през телата ни 
и да освободи задръстените пространства. Видя светлосиня светлина над 
всички. И след това ни накара да се хванем за ръце и да образуваме кръг. 
Концентрирах се в едно камъче в средата на пространството и изведнъж 
този кръг за мен се превърна в своеобразен Космос... Още малко и щях да 
полетя. Всеки подаваше енергия на всеки. Подавайки на мен, Мария каза:“ 
За да издържиш!“ И наистина ми беше необходима за един не лек период 
от живота ми. Беше 6 септември 2000 година. 

 Никога няма да забравя срещата ни в една местност близо до Рупите, 
където ни накара всеки да си избере един камък, да се съсредоточи и да 
анализира най-съществените проблеми в живота си до този момент. 

 Мястото беше сякаш осеяно с отрязъци от скали. “Тук преди много 
години се разби космически кораб с извънземни пришъли“, заразказва 
Мария. “Оттогава са тези останки от скалите. Това място е извор на 
енергия“. Имах чувството, че и тя е била в този кораб. Започнах да усещам 
топлина през стъпалото на десния си крак. Дълго време след това  усещах 
тази топлина в ежедневието си. 

 Медитирахме като на 1 и 2 вдишвахме дълбоко въздух. На 3 
издишахме и започваше молитвата  да бъдат решени проблемите на всеки 
един от нас, такива, каквито ги откроихме като по- важни, вглъбени в себе 
си на тези каменни останки. И всички усетихме силата на колективната 
медитация, усетихме, че 2 е повече от 1, а след това с годините се 
убедихме, че когато сме искрени в мислите и желанията си, силата на 
колективното съзнание е толкова силна, че те се сбъдват. 

  Молитвата е тайнство! Тя е велико състояние на духа. Думите нямат 
значение, когато осъзнаваме желанията си, когато диалогът между 



 

съзнанието и собствената ни съвест разчупва вътрешните граници и ни 
приближава до първоизточника. 

 Думите са ненужни, когато по време на молитва усещаме как душата 
ни се слива с трептенията на природата и посланията на древността. И този 
емоционален приток сякаш отключва божествената  сила, стигаща до всяка 
клетка на тялото ни и се чувстваме свободни и леки в пространството. 

 Така се усетихме в  един от сеансите  на реката, която минава през 
село Зорница. Всеки медитираше по свой си начин, загледан в течението 
на реката. Мария ни задаваше   индивидуални въпроси. Чувствах се като 
намазана с мехлем и водата сякаш минаваше  през мен... плъзгаше  се 
леко и свободно.  

     -  Пробивна си, каза Мария, и пита: 

     - Би ли направила компромис за сметка на това, което искаш? 

     - Не! 

- Независимо от възможността да си спечелиш врагове?! 

- Да! 

 Ролята на този сеанс беше да изгради във всеки един от нас защитен 
имунитет срещу лоши помисли и пожелания. Те като бумеранг ще се 
връщат при автора им. 

 Следващият ми урок по медитация беше индивидуален. Току що се 
бяхме върнали от Роженския манастир. Легнах на масажната й маса. 
Отпуснах максимално всички части на тялото си... 

- „Когато си готова, събуждаш кундалини с въртеливи движения на 
ръцете от основната чакра към главата. Кундалини – това е енергията 
на живота. Хубаво е да медитираш с цел използване максимума от себе 
си в бита и в дните ти, за да взимаш по - качествени решения и да имаш 
по-качествено присъствие в живота. Защото медитацията е път към 
себепознанието...“ 



 

    Когато започнах , тя ме питаше какво виждам с третото си око и в 
същото време ми каза, че работи върху събуждането му, но че това 
става много бавно. 

 Виждах по-ясно с мисълта си, отколкото с вътрешното си зрение. 
Чувствах се така, сякаш цял ден бях в състояние на медитация. Тя каза, 
че е така, когато започва ново начало. 

 

 

 

     ДОКОСВАНЕ ДО НАУКАТА КИНЕЗИТЕРАПИЯ 

 В края на 1999 година с Мария завършихме шестмесечен курс по 
кинезитерапия към Югозападния университет в Благоевград. Бяхме в курса 
на проф.Иван Топузов  и последните ученици на Гюргелена Маркова, която 
на практика ни показа тънкостите на класическия масаж, такива, каквито ги 
беше усвоила през целия си професионален път. Нищо не скри от нас, 
предаде ни всичко, което знаеше. Когато получихме дипломите, отидохме 
да се почерпим в механа „Воденицата”. Моята чаша с бира преля и както 
обикновено в такива   случаи казах, че  сигурно и на някой друг много му 
се пие...-“Юлия, не сме сами, уточни Мария. Баба ти  стои зад теб и ти се 
радва, защото ти продължаваш традициите на рода. Във вашия род винаги 
е имало занаятчии и сега ти държиш диплом за един занаят, който е вечен. 
В едната си ръка баба ти държи ножици и шаяк, а в другата цвете – 
градински гербер. Каза да го засадиш на гроба й, за да не страдат повече 
жените във вашия род.„ 

 Баща ми беше шивач, чичо ми оглавяваше гилдията на обущарите, а 
аз трябваше да си направя кабинет за мануална терапия, за да прилагам 
лечебен масаж. Винаги съм масажирала близките в дома си, но никога не 
съм си и помисляла, че един  ден ще прилагам този занаят и за други хора, 
които ще имат нужда от подобна терапия. 



 

 Още докато изучавахме изкуството на масажа, Мария ме накара да 
застана на пет метра от нея – на стълбите на  първи корпус на университета 
и да я блъсна така, както тя блъска хората с енергия. Казах й, че няма да 
мога, но тя настоя да се концентрирам. Дори не зная как се случи, но 
почувствах някаква силна струя, която излезе през очите ми. Мария каза – 
„Не, през челото ти излезе“, и политна. Това се случи на празника „Свети 
Дух”. 

 Беше моето посвещение  навярно в едно тайнство, за което и до ден 
днешен нямам обяснение, но усещам въздействието му  физически и 
духовно. Тази енергия, ми каза Мария, може да се използва само за 
добро. Ако решиш да я прилагаш с нечисти намерения, тя се блокира. 

 В началото ми каза да я прилагам само в семейството си, докато 
защити слънчевия ми сплит. Аз обаче започнах да я раздавам на всеки, 
който ми се оплакваше от главоболие, неразположение, и се радвах когато 
ми  казваха, че чувстват облекчение и им минава. Беше неосъзнато 
вълшебство. Чувствах се полезна. Не знаех какво отключи в мен Мария, 
какво ми даде. Не знаех и, че зад гърба ми някои се подиграваха, когато  
се опитвах да им помогна, защото никой не разбираше това състояние, 
както и аз самата. Не знаех нито какво давам, нито какво получавам  при 
този енергиен обмен. 

 Мария се ядоса  и каза, че ми отнема енергията. Тогава много 
страдах, без да знам, че ме е излъгала, за да не злоупотребявам и да 
поемам негативи, от които още не се бях научила да се освобождавам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 За да ми помогне да се развивам в областта на масажа, тя идваше в 
кабинета, който направих в новия си дом в Благоевград по нейно 
настояване. Беше началото на юни 2003 година. Донесе две питки хляб 
като за освещаване. Помолих я тя да го направи. Веднага след ритуала 
започна приема на хора. Караше ме да стоя до нея, въпреки че изпитвах 
неудобство от хората, които искаха да разговарят само на четири очи. Но 
така започнах да вниквам в нейния неразбираем свят поне дотолкова, 
доколкото ми беше възможно и позволено. 



 

 Станах свидетел на много човешки съдби, които търсеха помощ от 
един феномен, чийто възможности никой не разбираше... Но всички 
изпитваха потребност  да се връщат към нея. 

            

            СЪБОТИТЕ В МОЯ КАБИНЕТ 

 Мълвата се носеше от уста на уста. Чакаха я още преди да е 
пристигнала в Благоевград. А тя вече знаеше как ще протече денят й. И 
докато имаше хора, не изпитваше нито глад, нито жажда. Хранеше се по 
веднъж на ден, обикновено към 16 часа. Гледаше хората като на скенер, 
сякаш бяха прозрачни.  Говореше им толкова компетентно, все едно беше 
прочела стотици медицински книги. Диагностиката за конкретния човек не 
идваше от книгите, а вероятно от онези дълбоки, вселенски нива, където 
се съхранява цялата информация за битието ни. Когато работеше, тя 
никога не беше сама. До нея винаги имаше от онези невидими учители, 
или лечители..., които й помагаха да бъде полезна. Казваше това, което на 
този етап е важно  за лечението на пациента. Понякога  не се получаваше 
контакт и човекът си тръгваше разочарован, но това не зависеше от нея. 
Сякаш силата, която носеше, избираше помощта за едни и недостъпността 
до други. Имаше хора, които многократно се връщаха в кабинета й, докато 
откриеше истинската причина за проблемите им. А те не бяха само 
здравословни.   

 Спомням си още в самото начало, когато се запознахме, я помолиха 
да погледне едно момиченце, което лекарите лекуваха от дюстабан на 
крачетата. Дълго време го наблюдава, накара го да се разхожда пред нея и 
накрая каза на майката, че проблема на детето е в главата, не в краката. 
Посочи им  клиниката, в която да потърсят неврохирург и по най-спешния 
начин да го оперират, за да спасят живота му. Момичето претърпя две 
операции и беше спасено. Диагнозата на Мария се потвърди. Детето днес 
вече е девойка. Жива и здрава  е и върви по своя си път. 

 Бях свидетел как върна към живота  още едно дете. Нямаше и 
годинка. Лекуваха го  от вирусна инфекция и накрая го изписаха от 



 

болницата. Родителите му я потърсиха за помощ, защото усещаха, че не е 
здраво. Мария им каза, че детето е болно от левкимия и процеса все още е 
обратим .Изпрати ги да потърсят проф.Бобев, най-добрия  детски 
педиатър, който има кабинет и в Сапарева баня. Послушаха я и спасиха 
сина си. 

 Ще опиша  част от срещите, на които бях свидетел. Почти при всички 
се явяваха близките им от отвъдното, за да отговорят на въпросите им и да 
дадат съвет за проблемите, които ги вълнуваха... Някои получаваха  
житейски уроци при тези срещи. Други знаеха възможността на Мария да 
общува с мъртвите и идваха, за да  осъществят контакт. Имаха потребност 
да си изяснят недовършени приживе взаимоотношения. 

 Най-неизвестното и страшно нещо  за живия е смъртта. Веднъж я 
попитах: 

 -  Ти виждаш човека и след смъртта. Какво означава това? 

    - Явяват се. Прекалено са индивидуализирани, за да може да се 
отрече. Прекалено лични данни ми донасят. 

 -   Това значи ли, че животът продължава и след смъртта? 

-  Сигурно. Една частица от това, което челото ми вижда да беше 
вярна, пак щях да твърдя, че животът продължава. Т.е. животът не 
продължава във вида, в който сме свикнали да го приемаме, но 
живеенето, съществуването по някакъв начин продължава. Защото 
отвъд смъртта не е живот, а е съществуване. Но знае ли човек 
докъде са границите на това съществуване?... Може би някъде 
душите се усвояват от следващото поколение жива материя и то 
ония, които трябва да изживеят определени епизоди за развитие на 
еволюцията. Но така категорично, сигурно, никой не може да каже 
какво е. 

 - Как разбираш кой от образите, които виждаш е жив и кой мъртъв? 

 - Невинаги е толкова лесно да се обясни, защото аз самата и 
мъртвите ги виждам като живи. Разликата е, че едното го гледам с 



 

челото си, другото – с очите. Има  отличителни знаци, но понякога е 
сложно да разбера дали, това, което гледам с челото си е от другия 
свят, или от нашия. Става преплитане на реалностите. Нали реалността 
за всеки човек е това, което той вижда, в което се вмества! Прекалено 
безотговорно ще бъде да кажа, че моята реалност е неистинска, 
недействителна. Защото мъртвите, когато се явяват, си казват имената, 
споделят удивителни подробности от начина на живот, който са имали, 
така че да не може и дума да става за измислица и да не можеш да ги 
сбъркаш. Всичко това означава, че не се губим безвъзвратно и 
безнадеждно в пространството. Някъде там има нещо, което ни 
пресътворява след всяко раждане. 

 -   Продължава ли еволюцията на душата след смъртта? 

 - Сигурно. Освободена от обвивката  на телесното, тя няма 
закрепостяване, няма задържащи фактори. 

  Потвърждение на всички тези размишления откривах и в случаите, 
които описвам в тази книга: 

 Една от многото жени, които я потърсиха в кабинета, питаше   дали 
синът й ще се оправи. Много пие.... 

         Появи  се духът на починалата й снаха. 

  - Не иска да говори. Сърдита е, казва Мария... И я изпрати да си ходи. 
Разбра защо е сърдита, но не й го каза, премълча... 

 Не зная дали жената осъзна, че нейното отношението към снаха й 
приживе е причината за състоянието на сина й. 

   Помислих си, ако човек е достатъчно проницателен и може да 
прочете в мълчанието й отговора, сигурно ще бъде по-доволен, 
отколкото, неудовлетворението, с което си тръгва, че не е получил това, 
което е очаквал. С времето Мария се научи да премълчава голяма част 
от отговорите, които чуваше, за да спести  неудобствата на човека. Но те 
го приемаха като грешка . 



 

 Когато моя позната жена веднъж я попита за болния си мъж и Мария 
и отговори, че  съжалява и не може да види нищо, аз разбрах изхода от 
заболяването. След половин година премълчаната й диагноза се 
потвърди. 

    В други  случаи  е казвала: - “Остават ти три години живот. Процесът е 
необратим. “Тогава съм питала – защо  го казва, не е ли прекалено  
стресираща подобна информация?  Отговори, че тази  жена не бива да се 
отпуска. Трябва да се мобилизира, да подреди  правилно приоритетите си 
и да завърши делата си тук на земята, защото от това има нужда сина й, 
който е в затвора. Длъжна е да бъде силна и да направи това, което зависи 
от нея, за да не оставя дългове след себе си. Ракът не е заболяване. Ракът 
не е диагноза. Ракът е биология. В кой момент ще полудеят клетките и ще 
започнат да изяждат здравите, никой не знае.   

                                              

 Самотна жена питаше за късмета си в живота.... Мария видя малка 
приземна къща на баир. 

  - Там е живял дядо Г. Бил е самотник. Има конфликт със стара клетва и 
затова нито ти, нито брат ти сте си намерили трайно партньорство. Да 
отидеш на селото на баща ти, да вземеш пръст от мястото, където е 
колибата и в нея да посадиш цвете в саксия. Цвете, каквото сърцето ти 
подскаже. След това ще изсънуваш бъдещето си. Трябва да  разбереш 
откъде идва конфликта между дядо Г. и фамилията на баща ти и нещата 
ще се подредят. Това е клетва, по-силна е от магията. Ще трябва да 
разбереш причината. 

  Мария и този път премълча самотната съдба на жената.Може вече 
сама да се е убедила в това  чрез сънищата си. 

 

 

 



 

 

        В кабинета са две етърви и две момчета. 

 - Баба М. и дядо Д. са тук, казва Мария. В книгата на съдбата имате 
още 3 години духовна война. Ако устоите, ще спасите семействата си. В 
предишния си живот ти си била агресорът, казва на едната жена, а П. е 
бил  потърпевшия и сега се изчистват старите отношения. Змиите в 
имението ви не са случайни. Колкото по-бързо ги изтребите, толкова 
по-бързо ще  изчистите агресията. Но П. се страхува от тях и не иска да 
ги убива, а бие теб. Жената кимва в съгласие. “Трябва да се научите да 
се толерирате. Ако това място се изчисти, има шанс да се създаде 
здрава династия. Защото сега хлябът от фурната на П. е зареден с 
агресия. Силата на парите не е всичко... 

    Много книги се написаха за човешката съдба, или карма, но след 
разказа за последните случаи ми се иска да цитирам  мислите по този 
въпрос, които Мария записа на един от духовните си учители Тачард:  

  „ Какво означава Карма? Карма е това, за което Душата наказва 
Духа. Тя е нещо, което е трябвало да изживееш, но не си и затова го 
изживяваш след смъртта  и след раждането в ритмично три 
последователности. В деведесет и девет на сто законът на кармата не 
се променя. Само Бог може да промени кармата, никой друг, при 
никакви обстоятелства. Жесток, но справедлив закон. Тя включва много 
въплъщения и е сферично понятие. Кармата влияе на всеки човек, 
независимо от сана, материалното състояние и количеството знания, 
натрупани през срочността на живота си от датата на раждане до датата 
на смъртта. Кармата е даденост за живия организъм. След биологичния 
живот, Духът  / ако не е съумял да подчини ума на развитие към 
светлите нива/ бива съден по други показатели, защото минава през 
етапите на разбирането.“ 

 Веднъж заведох една моя приятелка при Мария. Беше решила да се 
развежда. Усещаше отношенията с мъжа си непоносими. Не виждаше 



 

смисъл да продължат заедно, но не можеше да вземе решение, за да 
прекрати брака  си с него. 

 Разказваше живота си и плачеше. След като я остави да излее мъката 
си, Мария й каза, че в предишния си живот е убила този мъж. Живяли 
са заедно в една от северните страни. Описа я с  бяло, почти прозрачно 
лице, облечена в животински кожи и й разказа как се е случило по 
време на ловуване. 

     Жената се уплаши и попита: 

 - Сега той ли ще ме убие?! 

 - Не, но не трябва да се разделяте поне още пет години. Дори да го 
направиш и да срещнеш друг човек, ще изживееш в още по- неприятен 
вариант това, което ти се случва сега. 

 Тя послуша, не се разведе и с времето успя да  трансформира доста 
детайли от характера си, които й създаваха дискомфорт и неудобство. 
Все още са  заедно и всеки намира своята полезна ниша в  живота си. 

 

    Майка носи снимка на починалия си син. Мария започна да    
съобщава информацията, която духът на  мъжа  й даваше. 

 - Пита за внученцето ти и назовава името му.... Работил е по цял   ден 
с компютър... Починал е от емболия. Съсирекът  е запушил  артерията. 

 - Така казаха и лекарите. 

 - А кой е А...?  

 - Братовчед на сина ми.... 

Разговорът не можа да продължи . 

 - Сега е в тъмна дупка и му е трудно да общува. Може би полето му 
ще се изчисти след месец... Тогава ела. 

 



 

 Момичето едва беше прекрачило прага на кабинета и Мария 
директно попита – Кой е И... ? Така се казваше приятелят й. Позамисли 
се и й препоръча да направи четири минерални бани - вана с хвойна в 
Огняново. И  след това масаж – раменна яка и гръб. И да приспи на 
манастир. Защото от малка урочасва. Много лесно улавя лошите мисли 
и се чувства некомфортно. Става й зле. Има влияние върху нея. 
Страховете са от това въздействие. Каза й, че ще позащити 
пространството й, но тя трябва да си изчисти полето. Едното й 
излъчване внушава доверие, а другото – съмнение. Затова момчето е 
ревниво. 

 Видя добра кариера в бъдещето й. Тръгна си зарадвана, защото й 
каза. “Ще пътуваш много и ще бъдеш щастлива.“ 

  

 Бащата подаде рисунките на момчето, което плахо пристъпи към 
Мария. Тя ги беше поръчала при предишния му преглед. Има доза 
талант, но вижда само ужаса в хората. Такива бяха и образите на белия 
лист. 

 - Олекна ли ти като ги нарисува? 

 - Малко. 

 - Да рисуваш повече. Светът не е толкова недействителен. По-
простичък е. Една, две процедури при хипнотерапевт ще му бъдат 
достатъчни, за да се оправи напълно. 

 Голяма част от проблема на това момче вече беше решен .  

   

 Влизат майка и дъщеря. Ж. подава снимката на сина си с надеждата 
Мария да й помогне да се освободи от жената, която живее с него и която 
никой в семейството  не харесва. Мисля си, че е обсебен от нея, споделя 
майката. 



 

 Енергията й е много силна и след общуване с нея, той сякаш е облечен 
в нейната дреха. Представете си го така – едната половина е той, 
другата му половина е тя. Настройва го срещу вас. След една година 
връзката ще се изконсумира и въздействието ще намалее. Стойте 
настрана. Нищо не можете да промените. 

 На дъщерята препоръча също да стои настрана от приятелката на 
брат й, за да не развали и нейното семейство. 

 

- Сънувах днешния си ден. Ще свърши в 13.30 часа. 

 Когато Мария ми каза това, погледнах часовника. Последния 
посетител излезе точно в 13.30 . 

 

  „Дори и Бог не е лекувал всички, а само тези, които заслужават”  - 
пишеше в тетрадките й. 

 Въпреки че виждаше причинно-следствените кармични зависимости 
и невъзможността да се намесва в определена съдба, Мария се бореше 
докрай, за да помогне на човека. И в повечето случаи успяваше да 
извоюва отстрочка и да отмести линията на съдбата в полза на 
дееспособността и на възможността на човека да извърви пътя си 
докрай. 

 В   началото  споделяше с мен, че няма обяснение защо може да  
помогне на една възрастна жена, а не може да излекува тумора на младо 
дете, което  заслужава да живее. Една баба от  Македония й беше донесла 
китеник от благодарност, защото  я беше излекувала от заболяване, което 
според  съвременната медицина няма лек. Била е изписана от болницата 
като безнадежден случай  на раково болна. Тази жена и днес е жива и 
здрава и изпраща при Мария всичките си близки и познати. 

    Мария казва, че вижда с челото си. Сякаш там е вграден телевизионен 
екран. Впоследствие се явяват и разговорите. Постепенно се научава да 



 

различава думите на хората от думите на нейните космични учители. 
Последните са многозначими и това, което чува от тях, прелива от явления 
и картини. Има екранност.  

 „Представи си милиони разпръснати звезди и един конус, който ги 
всмуква с широката си част. На върха на конуса има многоцветно топче. 
Когато си готова, ще влезеш в конуса през топчето на кристала излъчвател. 
Вътрешната страна на конуса има различни нива на значимост. Всяко 
съдържа някакъв слой на влияние. Всеки слой сам по себе си е необхватен 
за човешките сетива и възможности, но постепенно ще се научиш да 
вникваш в състоянието му. Всеки слой е свързан с по-близко стоящия и по-
далеко разположения с различни власинки. Това са хилядите 
импулсатори. Те са свръхчувствителни, но не според вашата понятийност.” 
Това е записано от името на Чоки, както беше  озаглавила една от 
тетрадките си. 

   Обяснението е за явлението „екранност” в същите тези тетрадки, които 
тя по - късно изгоря, защото  никой от хората, на които ги даде да ги 
прочетат не ги разбра. „Те съдържаха обстоятелства и факти, които сега се 
случиха“, отговаря в едно интервю Мария. “Ако съм била ученик на нещо 
извън правилата, не мисля, че е било редно да се гордея с преподаваните 
уроци, а би трябвало да  усвоя отразената и научена истина чрез 
практиката си“. 

 В продължение на няколко години  Мария беше ученичка в 
училището на Агарта, училището, откъдето тръгват всички духовни 
учители. Ето как Тачард й го описва: “Училището е в зеления планински 
град – високо в планината. Там имаш дом, там, откъдето тръгват 
учителите, но още не държиш жезъла. Първо ще овладееш до 
съвършенство нивата на подсъзнанието. Ще минаваш през тях, за да 
отстраняваш негативните влияния. Ти още не си стигнала до това, но ще 
трябва да разграничаваш зоните на влияние. Съществуват различни по 
степен на значимост и влияние зони. Например, така наречените 
страховити места, места за покой, места за вникване в простора, за 
усещане на широта и т.н. Истината е, че всички зони са разположени в 



 

шифъра на подсъзнанието. И се предават обогатени и попълнени, 
следвайки несиметричния строго установен ред. Защото и в несиметрията 
има ред. Не търси последователност – няма такава. Други преди теб също 
са я търсили и не са  я намерили. Високо в планината ти помниш лятото и 
дъждовния ден. Помниш свежата трева и нещо чакаш. Помниш 
пречистването от дъжда. Винаги си обичала летния дъжд, защото никога 
не си се насищала на чистота. А този, който жадува чистота и сам е чист и 
бял. Като ухание на нежен аромат. Дървото на познанията – колко плодове 
от него си откъснала, колко плодове с упорито постоянство. И запомни – 
не се гаси туй,  що не гасне!“ 

 

     Мария  обича дъждовното време. Когато тръгвахме заедно на път, 
задължително заваляваше. И тя винаги казваше, че  това се случва, за да 
изчисти пространството пред нас. Дъждът, капките, росата са и детайлите, 
които присъстват във филмите по нейна поезия и по нейни песни. 

 Уроците, за които пише Тачард отдавна са усвоени, както и много 
други. За първи път в кабинета на Мария  видях как  се прави истинска 
психоанализа. Потърпевшата беше известна столична журналистка. В 
големия й хубав дом непрекъснато горяха електрическите крушки и се 
пръскаха над главата й. Страхуваше се да не й се случи нещо и не можеше  
да открие причината. Мария я накара да гледа в един ъгъл на една от 
нейните картини и да разказва какво има там. В този ъгъл нямаше фигури 
а само наслоени сиви тонове. Но така ги виждахме ние, защото жената  
разказаваше приказките на своя живот. Това бяха епизодите, които й 
причиняваха неудобството. Когато спря да говори, Мария й каза, че е 
измъкнала причината за състоянието, което преживява. На  тръгване  каза 
на журналистката, че й дължи кашонче с електрически крушки. Защото 
през следващите дни те започнаха да се пръскат  в собствения й дом. 
Нямат научно  обяснение  механизмите, чрез които Мария стига до 
същността на проблема и начините, по които го изважда на повърхността, 
за да го отстрани, не да го отложи във времето. 



 

 Когато поставя  човека на масажното си легло, тя вижда светлини на 
болните участъци и третира точката дотогава, докато започне  да излъчва 
светла енергия. 

 Ето и обяснението в тетрадките й: 

 “Очите ти са регулатори и насочват към болния участък. И в този  
момент ние, които вливаме енергия в теб, отклоняваме индивида, 
накланяйки го по посока на мисълта, като временно ограничаваме достъпа 
на микроорганизми и болестотворни, а в някои случаи ги заключваме в 
обвивките му. Така че лъчите служат за неутрализиране на микробите, но 
в тялото на индивида срещу теб, не извън него. Понякога се налага да се 
активизира дейността на определен орган за сметка на засегнатия, защото 
човешкото, пък и животинското тяло в много случаи приличат на бунище. 
Така въздействат и лекарствата. Ти виждаш клетката в човешкото тяло. 
Колкото по-гладки стени има, толкова е по-здрава. В момента на 
делението, тя заема неправилна форма, но това е само за момент. След 
това е отново в първоначалния си вид. В мига, в който ти показваме 
клетката, ние насочваме енергията на лъча към засегнатия участък, за да го 
третираш разумно, защото мисълта ти насочва лъча. И още нещо – ти ще 
упражняваш всички възможни начини, без хирургическа намеса. Защото 
човешкото тяло може да преодолее всичко в разумни граници.“ 

        Жената, която влезе при Мария беше обиколила доста лекари за  
алергията  в устата. Но здравословните й проблемите не се решават, а се 
увеличават. 

  - Алерголозите ти дават лекарства, но те увреждат костната ти система. 
Имаш наследствена обремененост. Трябва да търсиш алтернативни 
методи на лечение. 

   Препоръча й да потопи живовляк в оцет и през половин час да си  
слага от сместта на гърлото. След тази процедура отново се налага да я 
види. 

 



 

 В кабинета й влизат  баща и син - мохамедани от Гоцеделчевските 
села. Синът се оплаква от болки в кръста и едва сяда на масажното легло. 
От три години си търпи болките и научава за нея от един съселянин, който 
е много доволен и вече здрав. Имал е проблеми с дископатията. 

 Мария му предлага  масаж, без да му обещава чудеса. Обяснява му, 
че заболяването може да се отстрани по хирургичен път, но ще се опита да 
му помогне. Казва, че трябва да разбере какво вреди на правилното 
функциониране на мускулите на краката. Младежът потвърди и факта, 
който тя току що му беше съобщила, че единият му крак е по-слаб . 

- Така е от една година. 

След масажа му препоръча да се маже с йод и около час да полежи на 
стърготини от пресен дъб, което ще му помогне за задравяване на 
костите. Веднага след като третира повече от половин час подходящите 
точки  по тялото му, младежът вече можеше да седи, да кляка и да се 
движи изправен. Мария си даде телефона, за да я държи в течение за 
състоянието си. Защото няма да му мине като с магическа пръчка. Ще 
трябва да се полекува . 

След многото хора, които минават през нея с проблеми в опорно-
двигателния апарат  забелязвам, че при нито един не се повтарят 
препоръкате й. Те са различни и строго индивидуални. Така че, ако 
човек  се лекува, използвайки опита на другите, не винаги има шанс 
да постигне добър резултат. Това се отнася за всички видове 
заболявания. Трябва да разбереш състоянието и потребностите на 
твоята душа, на твоето тяло. Те наистина са единствени и 
неповторими. 

 

      Влиза  много красиво момиче, облечено в съвременни дрехи и майка й 
в мохамеданско облекло. И те са от Гоцеделчевските села. Майката е 
притеснена за голямата си дъщеря, която се е разделила със  съпруга си, 
без да разбере защо  я е напуснал. 



 

    -  Защото иска да има повече от другите. По-алчен е и ще иска нещо 
от вас. Ще се върне и ще разберете какво иска. Става въпрос за пари. 

 Мария казва, че с челото си вижда къща на високо място с дървена 
порта, в края на селото. Видя, че ще се съберат, но на този мъж никога 
няма да му стига това, което има. Винаги ще иска повече и  попита  дали 
зълва й си е отишла. 

  Жената кимна в съгласие и каза, че иска да се махне от тази къща, в 
която усеща, че атмосферата е отровена . 

 - Ще имате  и друга къща. И два месеце след като се настаните  в нея 
ще стягате  сватба и на малката  дъщеря. 

     Обърна се  към момичето : 

 - Много си хубава и приятеля ти те ревнува. Но няма да ти сложи 
фередже и кола ще караш. Ревнува те, защото иска да те запази само за 
себе си. Но  след сватбата ще се промени към добро и той ще  ви гледа 
всичките. 

 Няколко дни  по-късно  при Мария дойде и бащата на момчето, за 
което се интересуваха двете жени. От разказа му  се разбра, че синът му  
наистина се е разсърдил за финансови проблеми. 

 Беше дошъл притеснен за проблемите на младото семейство, а 
разбра нещо важно за себе си. Мария му препоръча да си направи 
коронарография, защото има стеснение на сърдечните съдове и ако не 
вземе мерки, след три години може да се стигне и до  бай пас. 

     Беше на един от празниците на Голяма Богородица, когато се обадих на 
Мария и я попитах дали е ходила на черква. Тя ми каза. „Не, днес си 
проводих енергията в една голяма джамия за помощ.“ И понеже тогава 
това се случваше за първи път, беше изненадана, че за нейната енергия 
няма граници, нито религии. Има само хора, които се нуждаят от помощ. 

      Заведох едно семейство, които водеха детето си  в инвалидна количка. 
Здраво, жизнено, на две години, след ваксинация изгубва жизнените си  



 

рефлекси. След като бяха обходили всички възможни клиники, лекари 
специалисти, и вече не знаеха къде да търсят надежда за изцеление на 
сина си, получиха следния отговор. 

 „Те му избраха това тяло, за да не може никога повече да взима 
решение за самоубийство. Всичките си превъплъщения в живота  досега  е 
прекъсвал със самоубийство.“ 

 Дотогава и аз не разбирах, че всяко едно страдание Бог ни изпраща с 
любов. И нямах отговор като много хора защо едно малко невинно дете 
преживява подобно нещастие... Днес знам, че няма случайни връзки, 
случайни срещи, че природата ни ситуира  в най-подходящата среда, за да 
извървим правилно пътя си. Но за да стигна до този извод, трябваше и аз 
да преживея не малко препятствия.   

    В началото често я питах за решаването на битови проблеми, които ме 
вълнуваха в ежедневието. Всичките внуци на баба ми Тонка, майката на 
моята майка, започнахме да строим  кооперация на дарения от нея 
парцел, което се проточи дълго във времето. В началото бяхме заедно, 
единни и амбицирани да построим нов дом. След това се   изпокарахме  и 
то поради появилите се съмнения, недоверие един към друг и желание за 
разпределение до милиметър на  пространството. Обикновено Мария 
мълчеше. Въпросите ми нямаха отговор, когато аз исках да чуя. Отговорите 
идваха, когато трябваше. 

 

 

      МОИТЕ РОДИТЕЛИ 

 

     Беше Петровден. На този ден моят баща имаше двоен празник – 
рожден ден  и имен ден. Мария пътуваше за Благоевград  и ми каза, че в 
автобуса  моя татко й се е явил. Казал й  да отидем двете на гроба му и да 
запалим свещички. Бях много ядосана, поради проблеми в строителството 
и се настройвах  да се карам с близките си на имения ден на племеника, 



 

който  носи името на татко -Петър.Беше късно. Черквата не работеше. 
Откъснахме два картопа, сложихме ги на гроба и аз се помолих да получа 
знак, че татко е там. В средата на гроба имаше високи зелени стръкчета с 
бели камбанки. Беше топло, лятна мараня,  нищо не помръдваше. 
Изведнъж тези четири стръкчета започнаха да се люлеят в кръг. Мария 
каза: ”Баща ти е тук. Искаш ли да знаеш какво иска да ти каже? ”Разбира 
се, че исках. „Казва  никога  да не се караш със сестра си. Ако има проблем, 
ти да си тази, която да направи крачка назад и ако трябва да има разговор, 
да бъде на следващия ден. А сега пее една песен – „Расти боре”... Баща ми 
пееше много хубаво, но тази песен не беше от репертоара му. Мария каза 
– трудно му е, но трябва да я изпее... Тя го чуваше, аз само виждах 
движенията на цветята. Когато песента свърши, стръкчетата престанаха да 
се въртят. Татко  помоли да се почерпим с червен сок за празника. 
Тръгнахме си, без да намерим червен сок. Изпратих Мария  до автогарата. 
Когато отидох на имения ден на племенника ми, на масата имаше червен 
сок, с който ни черпеше  за първи път. Той сам беше избрал менюто за 
празничната трапеза. А у мен беше изчезнало всякакво желание да се 
карам с който и да било. Напротив, преливах от любов и имах желание да 
откъсна по парченце от себе си и да се раздам  на всички. Никога няма да 
забравя как гневът се трансформира в любов  вътре в  мен, нито 
посланието на баща ми от отвъдното. А то беше възможно благодарение 
на Мария, която многократно ме е свързвала с  него. Нейната работа сякаш 
беше невидима, но ефектът от нея винаги имаше видим резултат. И той се 
забелязваше в постъпките  и в отношенията ни с другите. 

 Мария  не познаваше баща ми.  По телефона ме държеше в течение 
на заболяването му. След първия инсулт ми каза: ”Ще живее, Юлия”! И 
това ми беше достатъчно, за да се успокоя. Но след втория инсулт, който 
получи две години по-късно,  думите й бяха категорични –  „вече нищо не 
може да се направи”. Описваше ми го с подробности. С бялата коса на път, 
със сините очи, дори виждаше спуканите капилярчета  на бузите му. 

 Беше пак  Петровден. Връщах се от фестивал в Крушево-Република 
Македония и с оператора Боби Бързачки  минахме през Сандански да я 
видя. Тя ми каза, че цял ден звъни на  домашния ми телефон, който й дал 



 

татко, за да ни поздрави за празника. Тогава отново се беше появил от 
отвъдния свят, за да й каже, че  поезията и песните й му харесват и ще 
бъдат полезни на хората. Приживе татко не вярваше в подобни явления. 
Чрез Мария ми благодари за хляба, който съм раздала за него на 
„Бодрост”, където имахме вила и почивахме през лятото, и помоли да не  
нося на гроба му червени цветя, а бели. 

 На погребението на татко беше един от най-горещите дни в 
годината. Беше 21 юни 1993 година. Изпитвах ужас, че   ще лежи под тази 
тежка пръст. И когато бяхме коленичили за последно сбогом, аз вдигнах 
глава и видях как едно голямо огнено кълбо се издигна над ковчега му. 
Никой друг не го видя. Това беше знак за мен. Аз се успокоих и разбрах, че 
това беше душата на татко, че той ще бъде с нас и в бъдеще, само че в 
едно друго,  невидимо за нас измерение. Съдбата ми даде знак, че  то 
съществува. След това започнах да чета окултна, или така наречената 
езотерична  литература, с помощта на която постепенно си обяснявах част 
от една истина за живота, която трябваше да осъзная по своя си път. 

 Много книги прочетох и винаги впечатлена от поредната разказвах 
на Мария фактите, които често приемах за чиста монета. И веднъж тя ми 
отговори: “Виждаш само лустрото, не забелязваш изрезките, които остават 
зад кадър, зад сцената на представлението. Виждаш само спектакъла.“ 
Говорехме за реинкарнацията в книгите на Долорес Кенън. “Ако аз имах 
до себе си човек като Сашо, няколко стъпала нагоре да съм се изкачила“ 
...Направо ми се караше. “Потърси хармонията между духа и тялото. 
Потърси истините, а не онова, което остава в книгите, или във филмите, за 
да служи на определана идея и идеология“. Душата ме теглеше към това 
знание, но явно до знаенето  се стига трудно и бавно. Тогава все още ме 
притесняваха битовите проблеми.  

 Видение имаше Мария, свързано с отговор на моите въпроси за  
довършването на къщата ни. Гостувахме  на дърворезбаря Христо 
Бараковски. Изведнъж тя  ни направи забележка да замълчим, защото   
беше усетила друго присъствие. Каза, че там са дядо ми Димитрия и 
неговия брат. Казвали сте му Чикото. ”Край на войната във вашия род, 



 

Юлия”, започна Мария. След като чрез невидимите гости предаде полезна 
информация за здравословното състояние  на домакинята, дядо ми 
помоли да си намеря златния бадемов пръстен с розички и да го нося. С 
този пръстен ще синхронизираш отношенията в рода ви. И ще сложите 
покрив на къщата. Това отдавна е факт. 

 Пръстенът ми беше подарен от майка за завършване на средното  
образование. По-късно разбрах, че е направен от пендарата, пренесена от 
прабаба ми Венда при бежанските преселения от Порой в Горна Джумая. 
Била е последната  пендара, оцеляла в рода ни. Като момиче я е носила 
леля Софка и, когато татко се  сгодил, дядо ми  поискал да я подари на 
снахата Филка, на майка ми. Леля каза, че много  обичала татко и с любов 
я е дала. Знам, че златото съхранява и носи информацията за родовите 
драми и сигурно  има значение с каква мисъл и с какви действия го 
пренасяш във времето, за да го пречистиш или обремениш още повече.   

 Майка беше изключително жизнен човек. Никога не се оплакваше, 
за да не ни притеснява. Но когато навърши 70 години Душата й се разболя 
и започна  да губи сили. Не можеше да  намери решение за здравословен 
проблем на внука си и позволи на болестта да влезе в нея. Дълго време 
лекарите я лекуваха от анемия. Мария ме предупреди да я заведа на 
хирург, да изчистят хематома на главата и да се прегледа. Д-р Таковски 
откри най-страшното заболяване -тумур на дебелото черво. Беше 
изненадан, че лекарите не са го видели на ренгеновата снимка преди две 
години. Той съобщи диагнозата само на мен. По външния ми вид майка 
разбра лошата новина, усмихна ми се и каза: “Няма страшно.  Гледай 
напред! Всичко ще бъде наред! “ И когато нещо трябва да се случи, нещата 
се подреждат мигновено. Изплашена и объркана търсех решение. Тогава 
моят колега Краси Кушев ми даде телефона на един от най-добрите 
хирурзи  за това заболяване, който той познаваше повече от 20 години. 
Професор Момчилов се обади при първото ми позвъняване. На 
следващият ден ни  прие в болницата „Света Ана“в София. Оперира я на 29 
септември 2002 година. Предупреди ме, че сме закъснели, но не напълно. 
И все пак каза, че всеки ден от тук нататък й е подарен. 



 

 На 27 септември пътувах с Мария до Рилския манастир. Помолих се 
за здравето на майка. Когато тя заставаше пред олтара, винаги се случваше 
така, че да отворят мощите на Св.Иван Рилски. Отвориха ги и този път. 
Молеше милост за един човешки живот: “Ако и този път ми помогнеш да 
спасим леля Филка, ще те благославям докато съм жива.“ Чух Мария да 
казва това, люлеейки ме с енергията си пред олтара. 

 Отидохме на чешмата в двора на манастира. Всички хвърляха 
стотинки в коритото й, а ние си взехме ... Понякога нестандартните 
постъпки имат по-голямо въздействие... Занесох паричката в болницата и 
когато влязох в реанимация, видът на майка беше здрав. Тя се възстанови 
много бързо. Когато я изписаха,  ми разказа съня си, продължил дълго 
време под въздействие на упойката. Чувствала се е леко и ефирно в 
пространството. Татко отишъл да я покани на обяд и с нетърпение й казал: 
“Откога те чакам да дойдеш при мен!“ Майка му казала: -“Ще обядваме, 
но преди да сготвя имам друга, по-важна работа. Трябва да изчистя дома 
си и тогава ще бъдем заедно“... Тя живя точно  три години след тази 
операция и този сън. И наистина изчисти дома си от всички задръствания – 
натрупани дрехи, съдове, покъщнина – всичко раздаде на когото сметна за 
добре. До последно  не се отказа  от грижите по лозето, от домашната 
работа и от желанието да бъде полезна на всички ни. Само два месеца 
беше на легло и имаше нужда изцяло от нашата помощ. Последните й 
усилия да се  държи изправена бяха на моя 50-ти рожден ден. Това беше 
най-тъжният ми рожден ден. След това влезе в онкологичното отделение 
на Благоевградската болница. Редувахме се със сестра ми, за да има 
непрекъснато близък човек при нея. “Колко е хубаво до теб да бъдат 
любимите ти  хора, казаше тя и се усмихваше „... 

 Не помня кой ден беше. Не можеше да седи в леглото. Опитах се да 
я преоблека. Тя обърна очите и тялото й започна да се вледенява. Извиках 
целия медицински персонал – събудихме я с викове и шамари. Видях 
образа на смъртта на ръката си. Мислех, че халюцинирам. 

 Мария ми се обади по телефона и ми каза да намеря начин да отида 
при нея. Изчаках сестра ми Тони да ме смени и тръгнах за село Зорница. 



 

Трябваше да  направим колективна медитация. Това се случи с група 
приятели на Рупите. Всички се държахме за ръце и се молихме искрено за 
решеването  проблема на всеки един от нас. Когато влязох в кръга, на 
Мария й прилоша. Просто пое от мойто състояние. Всички се помолихме 
за здравето на майка и за освобождаването й от болката. Върнахме  се да 
оставим Мария в дома й, а тя ме накара да се изкъпя в нейната баня. 
Настояваше да го направя. След това ми олекна и образът на смъртта от 
ръката ми изчезна. 

 На другия ден майка седеше в леглото все едно нищо не се беше 
случило. Разказваше ни  вицове. Даваше кураж на всички в болничната 
стая. Тя умееше да прави това ... 

 Напуснахме болницата. Майка искаше да си бъде вкъщи и да поседи 
в градинката на двора. Няма да забравя колко щастлива беше, че успя да 
слезе по стълбата  и да откъсне от доматите и чушките, които сама беше 
посадила... До сълзи се трогна, когато най-големият й внук й каза: “ Ще се 
оправиш, бабо, напълно ще се оправиш! Ти заслужаваш да живееш!  Ти 
трябва да живееш. Бъди силна, поискай го! Всички те обичаме!“ - Същият 
внук, чийто здравословен проблем тя не можа психически да преодолее... 

 Мечтаеше да полежи на тревата край вилата ни  в местността  
„Бодрост“. Бяхме там една седмица. Радваше се на всяка своя стъпка и на 
всичко, което сме успели да направим сами. Намери  сили да разгледа 
новата постройка, измерихме  дължината на корнизите и вече знаеше 
какви пердета ще ни ушие. Всеки ден й правехме чай от арония.  
Обожаваше го... Радваше се на въздуха, на слънцето, на водата, на  
птиците... Запечата сякаш завинаги този миг на щастие, все едно едва сега 
откриваше колко е красива Природата наоколо... 

 Мария пожела да се помолим отново за майка в храма „Света 
Неделя „ в София. Беше 29 август. Църквата отбелязваше „Отсичане 
главата на Йоан Кръстител. Когато застанахме пред иконите, тя изведнъж 
каза – тука няма нищо, Юлия, това са само картинки, искам да я видя. 
Когато влезе в стаята, майка се просълзи и започна да й целува ръцете, 
толкова й се зарадва. “Богородичке моя, й казваше, благословена да си!“ 



 

Мария се притесни от тези думи, но отново й даде кураж и сила да 
продължи... Препоръча й отвара - корен от трън – за облекчаване на 
болката в червата... 

 На 21 септември  майка си  отиде  от този свят. Мария я беше 
сънувала.“ Дойде  при мен да поиска кураж, да премине отвъд...“ 

 Няколко дни преди това непрекъснато ни повтаряше, че вижда 
модела, който вече е готов за пипане... И когато я питахме за какъв модел 
става дума, майка сякаш се връщаше от някъде и започваше да  говори за 
друго. Мария ми обясни, че  татко й е ушил тоалета, с който да я посрещне, 
защото всички дрехи, които й бяхме сложили като багаж за  последния й 
път, са  били широки. 

 По-късно разбрах, че тази отсрочка до последния й час, беше 
необходима, за да чуе тези думи от внука си, да  се убеди, че новата ни 
вила на Бодрост е факт, да се порадва на последните мигове, които 
животът й подаряваше... 

 

 

 

 

          В ЛАБИРИНТА НА СТРАДАНИЕТО   

 Преди моите преживявания, Мария вече беше загубила своята 
майка. В деня на  Рождество Богородично - 8 септември. Ето какво пише в 
тетрадката й: 

 „ Майката е на почетно място в природата. Утробата, която ни 
създава и отглежда, за да се родим такива, каквито  сме. И ето как усетих, 
че с майка ще се случи нещо. Датата бе пети срещу  шести септември. 
Търсих изход от някакъв лабиринт. Аз, напред ,Атанас след мене. След 
дълго лутане, намерих изхода, но бе зарешетен с метална врата. Отключих 
я, излязох и тогава върху мене се нахвърли  едра жена. Тя изкаше да 



 

остави Атанас в подземието и яростно задърпа ключа ми. Аз също се 
нахвърлих върху нея. Набих я, заскубах я за косата, взех ключа, отключих 
вратата и пуснах Атанас на улицата. След това едрата жена се ядоса и 
отиде в къщата на майка. Аз тръгнах след нея, по-точно, направо прелетях 
след нея, но щом стигнах там, от утробата ми потече кръв. Свих се от болка 
и се събудих. 

    На сутринта казах на Атанас: 

 - Днес при майка ще се случи нещо лошо. 

 - Какво лошо ще се случи? 

 - Не знам, но до два часа ще се разбере. Повече не коментирахме. В 
четиринадесет и тридесет телефона ми звънна. Беше сестра ми. 

   - Како, обаждам се по неприятен повод. Майка умря! 

   Атанас ме гледа и казва -Как така усети, че нещо лошо ще стане.?!“  

   В действителност повярвах на съня си. На другия ден бях в Пловдив 
.Майка излязла да провери дали орехите имат ядки, задавила се от 
една и паднала в двора до чешмата. Така и неможахме да се 
сбогуваме.“ 

  И двете загубихме майките си и всичко, което преживявахме, Мария 
възпя в една от своите песни. Кръсти я „Очите на мама“... „В бялата 
къща тихо и тъжно е,  само сивеят стените. Някъде горе  между 
звездите греят на мама очите... “Песента звучи тъжно,но рефрена й   
носи топлина от близките ни, зареяни в студеното безкрайно 
пространство. 

 Бяхме затворили една страница от живота си, както обичаше да се 
изразява тя. Пътувахме към   Мелник. Мария ми разказа един от сънищата 
си, в които сме заедно. Срещу Малка Богородица. Били сме на един хълм. 
Видяла ме стъпила на едно въже. Казала ми да се връщаме, защото я 
дострашава от височината. Пожелала съм да остана там още малко. 



 

 Мисля си, че още  не разбирам смисълът на тези сънища, но съм 
сигурна, че това е друг вид училище и за мен. 

 И колко ли височини имам още да изкача, за да осъзная тази друга 
реалност, която се опитвам да опиша в тази книга. Моят син беше на десет 
години, когато ми каза: “Това, което виждаш срещу теб не е реалността. “ 
Попитах го какво за него е реалността? А той ми отговори: “Небето и 
всичко отвъд него. Когато го помолих да ми я обясни, той ми каза: 
„Виждам я, но не мога да ти я разкажа“. Седяхме срещу черквата в двора 
на Роженския манастир, докато екипът снимаше музикален филм за 
народния певец Иван Дяков. 

 Един  ден всички си тръгваме  с определен  код от тази земя  и 
добавяме ново съдържание към пространството, откъдето всичко започва 
отначало... Сигурна съм, че това начало не  само е вечно и безкрайно, но и 
продължава да се разширява. Децата  до определана възраст носят  
знания, които по-късно  забравят, за да извървят пътя си. Мария ми е 
казвала, че отвъд човешкото съзнание в схемата на неговия жизнен 
сценарий има и друг свят, този, който контролира човешкото съществуване 
и е много по-свише от това, до което се докосват хората.“  

 След всичко, което преживях покрай родителите си, вече знам, че 
смърт няма. Има просто преминаване от едно състояние в друго. От едно 
измерение в друго... И баба Тонка преди да умре на 90 години 
халюцинираше, защото вече се пренасяше в това другото измерение и 
казваше: “Виждам новия си дом, но не знам как ли ще е там...? “ И пред 
себе си често виждаше три икони. Когато я питахме кои са образите на 
иконите, тя ни отговаряше - Как кои ? – Това са трите ми деца“. 

 „Много често „умиращият човек“ с последната си глътка въздух 
запечатва шифъра за връзка между него и живите му обични близки, като 
последните не разбират какво се е случило. Такива шифрови връзки са 
необичайно трайни и се проявяват дори след много поколения. Те носят 
духовно богатство на живите“, прочетох тези обяснения на Тачард в 
тетрадките на Мария. 



 

 Всеки получава знаци  по един или друг повод от близките си, които 
вече са в отвъдното. А чрез Мария многократно съм разговаряла с тях. 
Дори не я питам. Понякога, когато ги вижда, тя просто споделя с мен. 
Масажирах я, когато  ми каза. “Виждам леля Филка на една височина, има 
завой и в близост дом за сираци.“  Това беше завоят, през който  майка 
многократно  минаваше, за да стигне до лозето ни в местността 
„Баларбаши“ на Благоевград.  “Наблюдава  много внимателно всяко 
движение на ръцете ти... И казва, че след нейната смърт, входната врата на 
родната ти къща е хлопнала зад гърба ти.“ Така беше. Ходех често там, за 
да я виждам, сега пътищата ми са други. Друг  път Мария ме кара да  
тръгнем от едно място до друго без особена причина, а после ми каза, 
“Това пътуване го поиска леля Филка, за да бъде малко повече време с 
нас...“ Бяхме на една творческа среща, организирана от Димитър Спасов в 
Сандански и присъствахме на коктейла. Свириха хубави македонски хора и 
Мария ме караше да се хвана на хорото,  а още не беше  минала една 
година от смъртта на майка. Играеше ми се, но не го направих, а после тя 
ми каза: “Извинявай, не се съобразих, но родителите ти ме караха да те 
приобщя към хорото, казаха ми, че обичаш да играеш...“ 

 Няма разумно обяснение тази различна реалност на един човек, 
който едновременно е и ясновидец, и  лечител, и творец, но тази реалност 
е част от действителността, която ни заобикаля. Тя е факт. “Ясновидството 
е сън в будно състояние“, ми е казвала Мария. “Следваш нещо, което не 
винаги зависи от тебе и не винаги си  в състояние да контролираш. Сякаш 
челото ми се отваря и започвам да гледам разни картини... Просто съм 
човек с по-различни способности.“ Често забелязвам, че когато 
разговаряме, тя е някъде другаде и с мислите си и с духа си, там, където 
продължава да търси решение за нечий проблем. 

 На автогарата очаквах жена, която отдавна изследваше 
паранормалните явления. Бях я поканила да участва в телевизионно 
предаване. По телефона тя ме пита как ще се познаем. Отговарям й, че е 
популярна личност и я познавам от екрана. Когато слезе от автобуса беше 
изненадана. Каза, че ме е видяла в съня си. Помогнала съм й да тръгне по 
по-лекия за нея път. 



 

 И както често ми се  случваше, от дума на дума й разказах за Мария. 
Тя поиска да се срещне с нея. 

         Имаха чувството, че отдавна се познават. 

   Мария я попита деликатно: - Нали няма да ми се смееш, ако ти кажа 
какво виждам!? Един правоъгълен надгробен камък. Там е М. 

  - Да, майка ми. 

 - Казва, че не ти е сърдита и иска да си спокойна. Приживе сте се 
скарали. Имало е напрежение. Казва да оправите наследствените 
взаимоотношения със сестрите ти за къщата. Има повтаряемост в 
житейските ситуации в рода ви. 

 Дъщеря ти е на прага на нов път. Трябва да се докаже. Промяната е за 
добро. 

 - Да, тя е лекар ендокринолог. 

 - Синът ти е надалече, но ще се върне като победител. 

- Той е българския посланик в К. 

- Кой е Н.? 

- Племенник ми е. 

- Умрял е при катастрофа. Били са много близки със сина ти. Майка ти 
плаче. 

 - Няма да те натоварвам излишно. Сега имаш нужда от малко повече 
енергия, защото тялото ти е изтощено след боледуване. Трябва да те 
науча как да се пазиш, за да не измръзваш при срещите си с някои 
екстрасенси. 

 В. потвърди измръзванията си и необходимостта от  засилване 
защитните механизми на тялото си. 



 

 Когато се разделяхме ми  благодари  за тази среща и разбрах, че 
чрез срещата й с Мария съм й помогнала  да намери по-лесния път за 
решаване на проблемите си. 

     

 

          ЖИВОТЪТ Е ДВИЖЕНИЕ...  

        Пътувахме към местността Друма над село Петрово. Търсехме пътя 
над черквата. 

-   Друм не е ли път? 

- Не, друм е равнина високо в планината, високо широко планинско 
плато. 

 Изкачихме се до мястото и Мария ни накара да се вгледаме в 
мраморните кариери в подножието на Алиботушката планина. 

- Това нещо горе, което прилича на път е границата. Какво виждате в 
скалите? 

 - Рисунъка отсреща ми напомняше скалните манастири в Метеора. 

   - А. каза – прилича ми на заграден манастир. 

  - Мария разказа, че го е сънувала и  решила да ни доведе заедно да 
проверим дали съществува. Създава илюзорно отношение за 
манастирски комплекс със зидове, заграждения, с колоната от хора, с 
покривите, с кипарисите... Исках да проверя доколко съня ми има 
покритие. Но исках и вие да го видите. 

       Видението беше пред очите ни . 

    Винаги ще има неща, които не могат да се обяснят, както и 
реалността на този сън. 

    Докато бяхме там, природата замириса на тамян. Моят син си намери 
два лева и Мария го зарадва. 



 

 - Това е хубав  знак, ще реализираш мечтите си. Образованието ще 
ти е полезно в работата. Ще се занимаваш с кино, или телевизия. Знаеш 
ли татко ти колко се гордее с тебе и вътрешно колко е доволен?! Не го 
слушай какво приказва!... 

    -   Докато стояхме там , усетих как ми изтръпна езика. 

  - От енергията е, която се проявява с въртеливи движения на това 
място. 

  - Вече усещам как ще се науча да правя безконтактен масаж. Вече съм 
сигурна, че ще ме научиш! 

     -  Още малко ти трябва! 

 За да ми помогне да се усъвършенствам   в областта на мануалната 
терапия, и не само в нея, Мария често ме водеше на места, които според 
нея имат необходимото излъчване за пречистване, трансформация и 
духовно  развитие. Когато трябваше да пътуваме, винаги се появяваше 
човекът и транспортът, с който да осъществим намеренията си. Беше ме 
предупредила, че до 15 август 2004 година ще знае следващото място, на 
което да ме заведе за регулиране на лечебната енергия и на моето 
развитие в масажа. Трябваше да се науча да усещам човешките органи. 
Тръгнахме към Роженския манастир. Запалихме свещички за здраве  пред 
чудотворната икона на Богородица. На излизане Мария си намери 
четирилистна детелина. Просто погледна тревата  и я видя, сякаш някой й 
я показа. Това беше хубав знак и отговор на въпроса, който беше задала 
пред иконата. 

 На пръв поглед нищо не се беше случило, а се чувствах, сякаш за миг 
от вечността бях на урок при Бога. Докато бяхме в храма, ръцете ми 
изтръпнаха и мравки полазиха по цялото ми тяло... Не разбирах какво 
точно става, но когато се помолих на чудотворната икона на Богородица, 
имах усещането , че ме прегърна. 

 Върнахме  се в кабинета й на село. Трябваше да провери какво съм 
усвоила. Това беше първият ми практически урок по безконтактен масаж. 



 

Наблюдаваше ме как правя масаж на една от пациентките й. Поставих 
ръцете си на стъпалата. Пръстите ми изтръпнаха, същото усещане се 
повтори  на колената й. С полагане постепенно на ръце върху различни 
части на тялото трябваше да проверя излъчването на органите. Усетих хлад 
при бъбреците. “Изтръпването, казва Мария, означава, че има родова 
обремененост на заболяването, а усещането на хлад – че съответния орган 
има нужда от енергия, която му даваш като леко движиш ръцете си около 
него, докато енергията се хармонизира. Когато от даден човек ти става зле, 
поставяш ръцете си на главата му, и така стопираш изтичането на енергия 
от теб. Жената усети някакво блъскане и раздалечаване, когато ръцете ми 
бяха на краката й. Имаше вътрешна реакция, което означаваше, че има 
ефект от масажа. 

     Вторият етап на урока беше да масажирам самата Мария. Легна по гръб. 
Когато поставих ръцете си на стъпалата, тя усети затопляне, което пълзеше 
по левия крак и стигна до стомаха. На  коремната част и на сърцето й, ми 
стана много топло. Получи се взаимен обмен на енергия и топлина. Мария 
излъчваше само топлина. След кратка почивка започнах масажа по гърба. 
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стигна до кръста. Докосвайки главата й, тя ми каза, че трябва да усетя себе 
си. Енергията пулсираше в ръцете ми като плътна маса. Разбрах, че винаги 
сме работили в един екип, били сме заедно във всичките си 
превъплъщения. Заедно сме  и сега и със сигурност ще бъдем ... 

 Трябваше да развия този масаж до две, три седмици. 

       

 

              ВТОРНИЦИТЕ В МОЯ КАБИНЕТ   

      Първият беше на 26 октомври 2004 година на връх Свети Димитър. 
Влезе жена, която не идваше за първи път. Мария я накара да поговори 
за виденията си. 



 

- Виждам аурата Ви, тя е светла и цялото тяло е светло, сянката Ви 
също свети в бяло. Когато затворя очи, виждам образите и 
предметите светещи. Планините също светят. Има моменти, когато 
аурата се променя като цвят. 

- Погледни Юлия, какво виждаш? 

- Също бяла аура. 

Всеки предмет е светлинен и се движи за части от секундата. Когато 
ходим на море, виждам химичните формули във водата, във въздуха 
и ги виждам така, както са написани в учебника по химия. Виждам 
хиляди частици във въздуха и всяка си има определена траектория. 
Движат се красиво. Други са като пръчици, сякаш вали сняг. При 
такова видение се нажежава атмосферата и се  случва нещо 
неприятно. Виждам етерни облачета. Ето, лампата е сякаш етерно 
изпълнена... 

- Как се чувстваш сега? 

- Добре. 

- Защо все ти се плаче? 

- Плача непрекъснато. Не спирам да плача... Е, по-спокойна съм след 
първото посещение при теб на село... На път за Гърция в автобуса 
видях на две седалки пред мен хубава глава – отрязана, но се 
усмихва и ме гледа... Постоя мъничко и изчезна. Преди празника 
„Света Петка“ сутринта, докато бях в леглото, до мен се появи една 
нежна ръка. Помислих, че е ръката на светицата. Беше като кадифе, 
по-хубава даже, и толкова истинска... с изрязани нокти. Красиви 
неща се явяват пред очите ми. Понякога  гледам през бинокъл, 
сякаш  виждам клетките под микроскоп. Приличат на улици, на 
добре подреден  град. Те са светлинки, които светят над главата ми 
във въздуха. От очите ми излизат светлинки в определено време и 
след това се прибират. Кога, не знам. Като видя косъм – и него 
гледам под микроскоп – клетки в много сложни форми. 



 

 След като я изслуша Мария сложи ръката си на челото й. 

  - Трябва да подчиним тази енергия на полезността. Сега се 
съсредоточи и ми  разкажи усещанията си. 

  - Топлина, бяло около мен... И нещо много важно... 

 - Усещаш ли как контролирам мисълта ти... Спомена за нещо важно 
и прекъсна... Дебелата гъркиня много те е обидила! 

 - Не мога да издържам... 

 - Опитай се да се хармонизираш в пространството, в което те 
насочвам. 

  - Топлина и отпускане... 

 - Това със светещите фигури може да означава всичко, но може да 
означава и нищо. Ти се моли да оползотвориш енергията, която 
носиш. Днешната молитва ще е решаваща  за теб. „Свети Димитър „ 
е. 

 - Искам да помагам на хората , с каквото мога. 

 - Не го казвай. Хората ще те разкъсат. 

 - Имам чувството, че не съм направила достатъчно. 

- Тази енергия трябва да я подчиним на собствения ти комфорт и 
удобство. Да не позволим на хората да те унижават, да я подчиним 
на здравето ти... И да се освободиш от ревността. Тя няма място в 
живота ти. А що се отнася до светлината, тя е пространствена. Не е 
разположена само равнинно. Когато отидеш в квартирата си в 
Гърция, ще ме повикаш. Нещата ще се разведрят и с теб всичко ще е 
наред. Още малко трябва да постоиш там, за да реализираш идеите 
си. 

  - Видях току-що знак и го описва като триъгълник... 



 

 - Руната на победата си видяла и Мария й я нарисува... Ще имаш 
периоди, в които челото ще те боли. Няма да си протягаш ръката в 
такива мигове, за да обръщаш атаката срещу човека, който ти 
причинява тази болка... Всичко е движение в природата.Е, и ти го 
виждаш. 

                        

 

 Следващата жена има силно главоболие. След три последователни 
масажни яки, препоръчани от Мария тя се чувства по-добре. 

 - Няма да имаш сега това натрапчиво главоболие. От дясно имаш 
още малко съсирек. След 15 дни ще направиш още един масаж. 
Реакция има, но резултатите идват постепенно. 

   Жената пита за племенника си, който  се е развел. 

   Във вашата фамилия разводите се повтарят от поколение в 
поколение. Преобладават моментите на несъвместимост, но не е нещо 
фатално. Вторите партньорства са сполучливи. С първите се създават 
децата, но с вторите се живее. Същото ще се случи и с брат му. Самият 
празник Димитровден  ви носи неудобства. Ако се съобразявате с това, 
по-леко ще ги преодолявате. 

  -   К . какъв ти е? 

 - Съпруг, по-точно бивш. 

- Много пие, по-гора ходи, от хижа в хижа... Няма излизане от дупките... 
Иска църква да прави, но и тя вони на ракия... Иди да запалиш 
свещичка на Свети Димитър за мир и хармония между теб и децата ти.. 

  Ти си пребивана и имаш страх от мъжете. Време е някой да се погрижи 
за теб. Писано ти е в съдбата. Не прегръщай самотното живеене. 

     За преглед чакаше и сестрата на тази жена. 



 

- Имаш студен възел до щитовидната жлеза. Няма да мине без 
операция, защото расте. Не му е там мястото, трябва да се махне. 

   Но ти не си дошла за това. По-тежкият ти проблем сега е друг. 
Синът ти и съпругата му не искат да живеят с теб. Искат да са 
самостоятелни. Ако синът ти не направи компромис, защото жена му 
не иска да го направи, ще се разделят. Твоето дете си изживява 
собствените неудобства и нещата му се изплъзват от контрол. 
Посъветвай го да отиде да живее при тях. Жена му диктува 
обстоятелствата. Тя не отстъпва, а той не е категоричен в 
отношенията си спрямо нея. Ако зимата са заедно, напролет ще 
надраснат себе си. 

  Мъжът ти е много загрижен за А., защото е на прага на безпътицата. 
Преди задушница ще ти се появи в съня, защото чрез мен няма да 
може да отговори на твоето усещане. Не може да преодолее 
преградата. Слаб и болен е – починал е от рак. Не страдай, че не го 
сънуваш. За твое добро е. Има някакво несъответствие и появата му 
е свързана  с неприятни случки в живота ви. Но срещу задушница ще 
мълчи и ще ти покаже нещо... 

   Тук отново ще цитирам Тачард: “Вие хората не разбирате тия, които 
обичате. Напротив, упражнявате тиранията си върху тях. И бързо ги 
прогонвате с въздействието си, защото създавате крепости. И затваряте 
чувствата си там и обекта към  когото са насочени. И страдате. Ще се 
върна и ще ти покажа свободата, ако искате да се научите да се 
освобождавате от непотребностите“. 

 В разговорите си с хората Мария успяваше в няколко изречения да 
им каже как да прилагат тези уроци в дните си. 

- Прекалено се развадаш и обсебваш партньора си с грижи- каза на 
една моя позната. По този начин го лишаваш от свободата да 
преодолее вътрешните си прегради и да се разкрие пред теб такъв, 
какъвто е. 

 



 

    К. емоционално разказва за проблемите на двамата си сина и търси 
информация как да излязат от ситуациите, в които са се набъркали. 

- И. иска да живее по-добре от теб. Влияе се от хората, няма 
собствено мнение по много въпроси. Но ще се оправи. Ще излезе от 
ситуацията, в която се е забъркал с предупреждение, с обица на 
ухото си. 

  Ти малко преувеличаваш проблемите. Исхимична болест ли имаш ? 

   - Да! 

 - По-малкият ти син е оправен. Писано му е да има уравновесен 
съюз. Но сега има разочарования в любовта. Това е тяхно право на 
избор. Не ти създаваш обстоятелствата. 

 - Леля М. и баба В. какви са ти? 

 -  Свекърва и сестра. 

 - Имаш наскоро път до София – широк и сравнително удобен. Три 
четвърти от проблема ти ще бъде решен при това пътуване. Така 
казва баба В. Ти произхождаш от добро родословно дърво. Духовете 
ви са благи. Те правят всичко, за да има сплотеност в поколението 
ви. Поборници сте имали в рода си, не  престъпници.  

 

 

 

 

       Жената, която чакаше за преглед едва сдържаше нервите си. 

- Напоследък не мога да се владея. Сякаш не съм аз. 

- Ще ми донесеш калъфка от възглавницата, на която си спала. 



 

 Половин час трябваше на жената да се върна с калъфката от  
възглавница си. И прегледът продължи: 

- Има нещо, което застава между теб и съпруга ти нощно време. 
Нещо, което идва от другата страна на границата. И не е свързано с 
дъщеря му от първия брак.Тя е слънчево момиче. Има тъмна сянка и 
тя те провокира да си пребиваш децата. К.кой е? 

   - Сина ми. 

 - В събота ще дойдете на село да решим как да изчистя проблема. 
Трябва да намеря кварц – неутрализатор. До събота няма да 
повишаваш нито тон, нито ще вдигаш ръка. Ако се опиташ да биеш – 
главата ще те цепи. Нещо се опитва да убие децата ви, а после и вас. 
Това се предава и на родителите ти и на брат ти. Стяга го сърцето. В 
мъжа ти има пренебрежение и обида. Това влияе на всичко. Всеки 
шамар по децата ти наранява и теб. Като бясно неконтролируемо 
поведение. С калъфката, на която сега ще спиш ще те измия на село. 

 Майката на жената също сподели, че има напрежение и в 
нейното семейство. Че съпругът й е кълбо от нерви. А освен това се 
беше и схванала. 

 Мария й приложи масажна техника, с която намести 
разместването в таза. Чу се изпукване в областта на кръста и болката 
от прищипания нерв изчезна. Накара я да направи гимнастика, за да 
се убеди, че може. За главоболието й препоръча да си слага 
торбички със сол на главата, а лапи от хрян и топло шалче да увива 
около кръста си. 

        След тях влезе стара пациентка,на която Мария прави сеанси за 
задържане развитието на множествената склероза. Жената  сподели, че 
самите лекари се изненадват на резултатите след тези  процедури. 

 



 

          Влезе Д., която работи като дилър в частна фирма. Разказа всички 
видове лечения, които е провела. Дори се е подложила на очистваща 
терапия чрез гладолечение. 

  - Миомата е колкото бебешка главичка, по-точно миомен възел от 
дясната страна. Расте ти в корема. Не е злокачествено, но трябва да 
се махне по хирургичен път. Отлагането означава риск.. 

     Добри деца имаш, ще си ги отгледаш, не се притеснявай. Но сега 
говорим за вярната пътека на твоето оздравяване. Потърси качествен 
хирург. Два месеца след операцията ще се видим пак, за да 
предотвратим и най-малката възможност за появата на такива 
образования. Тогава мога да ти дам повече от сега. 

- Това ли е всичко. 

- Повече от всичко е това. 

 

 

    Жената, която седна срещу Мария  страдаше  от безсъние. 

 - Ти сънуваш будна, достатъчно цветно и актуално. Майка ти е   имала 
починала сестричка и ти и нея виждаш в съня си. 

-   Сънувам я често, все ме гони, не иска да ми говори. 

-   Ако ти беше проговорила, няма да е истинската. 

-   Била ли си скоро във вашето село? От какво те е страх? 

- Страх ме е да вляза в къщата на родителите си и от гробище се 
страхувам. 

- Отпусни се, какъв имен ден имате днес ? 

- На наш близък приятел. 



 

- Още три масажа ще направиш. Като си лягаш вечер, си слагай бяла 
хавлийка на очите. Тя ще поеме вълните, които се излъчват на сън и 
в будно състояние – за да излезе причината. Да изсънуваш  будна 
кое ти пречи да заспиш.  Ще отидеш в къщата на майка ти не с твоя 
мъж, а с някой друг, може и с брат ти. Да вземеш пръст от градината 
и в нея да посадиш цвете. Когато цветето цъфне, съня ти ще се 
възстанови напълно. Там, в оная къща се е скъсал момента на твоя 
сън. Там си забравила съня си. Виждам сив облак от друго ниво, 
който идва към теб  и ти се оказваш под негово въздействие. Като с 
магическа пръчка няма да възстановиш това, което си загубила там. 
Това е излизане от релсите. Не е боледуване, но е неудобство. 

- Кога ще започнеш да правиш активен секс? Това е една от 
физиологичните причини за безсънието ти. Приеми го като терапия. 
Ти дори не можеш и да плачеш... Виж колко последици има факта, 
че си забравила съня си... 

 

       Г.иска да прави бизнес с руска козметика. Пита дали си заслужава 
да инвестира в него. 

Мария й каза, че става дума за евтини и качествени продукти. Но на 
съдружничката й звездата е спадова. Късметът й е нулев. Тя не иска 
и да чуе за магазин, но  вече е стигнала до извода, че трябва да 
печели от нещо. Виждам една самотна фигура в пространството. Има 
улица, но не е чиста. Ти не можеш да спреш Т. да чете лекции и да 
пише книги. Новаторствата са трудни и шамаросвани във всички 
времена. Няма да й се разминат нито от семейството, нито от хората, 
които идват при нея. Има недоверие отвътре в семейството. На нея й 
е необходима двойно повече енергия, за да се справи с тези битови 
трудности. Трябва да уравновесите везните на партньорството си с Т. 
Тя е една светлинка в тъмното пространство. Ако сключите договор 
за взаимно партньорство,ти ще трябва да компенсираш нейния спад. 
Стигнете ли до равновесие, всичко ще тръгне добре. Когато си 
изравните нивото, нещата от самосебе си ще се оправят. 



 

 -Твоят мъж не е против всичко, а против излишното набутване с 
пари. 

 - Кой е А? 

 - Не познавам такъв. 

 - След шест месеца ще познаваш такъв човек и с него ще те свърза 
професионално партньорство и обич. Никой не е казал, че ще си 
разваляш брака. Просто на пътя има и любов. 

 - Кой е Д.? 

 - Малкият ми син. 

 - Сам е. Тук учи, а в чужбина работи. Много е чувствителен. Пази го 
от обиди. Това може да го доведе до крайности в живота. 
Поведението му е само демонстративно. Пази го от груби удари. 

 - Как да го опазя? 

 - Дръж се топло с него и му давай  цялата си майчина обич. Ще 
завърши, ще се реализира добре, но го пази от грубостите. 

 - Ти от О... ли си? 

- Живяла съм дълго там. 

 - Студено е и кокошки с перушини продават, нали? 

-  Да! 

 - Ти не обичаш перушините по кокошките. 

  Тя разказа как като студентка е била разпределена на стаж в 
месокомбинат. Собственикът казал, че няма да издържат на 
натоварването там и ги изпратил в птицекланица. Дълго време е 
трябвало да изкубва перушините от кокошките и да ги закача 
одрани. Затова мрази перушините. 

 - Защо не си се оженила за първата си любов? 



 

- Родителите ми не позволиха. 

- Това с А. ще е нещо като компенсация за първата ти любов. 

 

         Момичето, което си чакаше реда беше твърде младо. Още не беше 
навършило 18 години. 

- Лекарите ми препоръчаха дианксит за депресията. Спрях хапчетата 
изведнъж и сега се чувствам зле. Имам световъртеж. 

- Това лекарство се спира постепенно, но ти ще се справиш и без 
него. 

  Взима жълтата калъфка за очилата и я кара да гледа концентрирано 
в нея. 

  - Майка ти докога ще бъде в чужбина? 

  - До края на годината. 

- Родителите ти са здрави. Приятелят ти също ще си дойде. 
Неподготвена си била да останеш сама в къщи. Казваше на майка си 
да върви, че ще се справиш,.. Даваше на нея кураж, а се уплаши. 
Куражът е в самите нас. Трябва да го извадим точно, когато ни е 
необходим. 

     Купи си хмел и си го сложи в торбичка, за да го вдишваш до 
възглавницата, когато спиш. Успокоява нервите. Може да взимаш и 
по една лъжичка мед с гореща вода, за да се възстанови съня ти. 

  Разделите дори и за добро, пак са си раздели. Казват си думата.... 
Но пък на бала ще бъдеш с много хубава рокля... 

 Сега ще си създадеш порядък, ще се научиш да се контролираш 
сама. 

   Казваше това на момичето с цялата си отговорност, защото знаеше  
че е  успяла да  я освободи от страха. 



 

 

 Ж. благодари за помощта на Мария при операцията й. 

- Тази операция е променила характера ти. Втори живот живееш. 
Мъжко внуче чакаш. И ще се роди на личен ден. 

- Така казват и акушерките. /Момченцето наистина се роди на 
Ивановден/. 

- Големият ми син няма намерение да се жени. Има връзка с едно 
момиче, но и тя ще се разпадне... 

- Има си късмет момчето, но ще е по-късно, в напреднала възраст. 
До характер е. Не е свързано с външни въздействия. А малкият ти 
син две деца ще има. В бизнеса по се оправя. По-находчив е. Повече 
тича. По-големият ти син е бохем. Печели и му се изсипват между 
пръстите. На малкият  му е писано да бъде богат и да има солидна 
социална база. Ще има и верига от заведения и няма да западне. 
Той рискува, за да направи състояние. Булката му е добра и те обича. 
И ти я обичаш. Той ще има хубаво жилище, по-точно, палат ще има. 

Големият ти син е добро дете, но така му е писано, повече да дава. 
Няма да стане много богат, но няма и да е гладен. Малкият има по-
различна психична система – знае какво иска и как да подходи. А 
даването на големия е компенсация. Даването от него трябва да е 
естетично и добро. И той така го прави. 

Не се притеснявай, имаш си живот – сега внуче, после и внучка и 
втора сватба... 

Е. плаче, този път от радост. Вярва й, защото досега никога не я е 
излъгала. Всичко, което й е казала се сбъдва. Разказва за срещата си 
с нея, преди да отиде на операция. Мария й казала, че операцията 
ще се отложи, въпреки, че всичко е било насрочено за ден и час. И 
наистина ме върнаха, заради кървящата язва. След един месец 
лечение язвата се капсулира и ме оперираха. 



 

-  Ти, винаги ми даваш сила, Мария! 

- Не аз, природата и Бог ти я дава... Вярвай в него и му благодари. 

- Много лоши думи идват от зълвата... 

- Думите са като вятъра, шумнат, шумнат, пък  утихнат.. 

 

        Пациентката е много притеснена. 

    -     Две умрели жени са до теб и ти създават усещане за страх, й казва 
Мария. 

Беше видяла черна лента и я накара да купи бяла, с която направи 
ритуал, като я поставяше на главата, около кръста, коленете, глезените 
й... Мария заговори на някакъв странен, навярно древен език, а накрая 
пееше... за да я освободи от страданието. 

- Те плашат и  детето ти... Довечера ще се изкъпеш в градската 
минерална баня. Ще измиеш напрежението. Изсънуваният сън 
означава изваден проблем. 

Две юди се представят за ваши близки и плашат и теб и дъщеря ти. Това 
са така наречеите тулпи – мъртва материя,това е термин от 
езотеричната литература. Те намират приемници и така живеят. 
Развързах черната лента и проблема от теб ще изчезне. Трябва да 
направя същият ритуал и на дъщеря ти. Кедрови клонки ще сложиш в 
спалните. Тези енергии бягат от кедъра. 

-   Те ме караха да се усещам малка. 

-   Аз не ти обещавам чудо. Искам резултат. 

 

     Влиза  дъщерята, която от години изпитва страх да се движи по 
улицата. Пие хапчета, но подобрението е временно и страха отново 
побеждава. 



 

- Вкъщи не изпитваш страх, а само навън. Страхуваш се да не те 
блъсне  нещо. Причината е нестандартна и ти стигаш до състояние на 
лудост. Очаквам да те освободя от това състояние. Сега ще се опитам 
да ти направя защита, а след това ще дойдете на село. Там имам 
работа още час и половина... 

 Дръж белия колан от едната страна... 

Ритуала с колана, както и при майката, е придружен с древен 
речетатив, който Мария произнася, премествайки бялата лента на 
различни места по тялото на момичето. След сеанса я съветва да си 
връзва колана няколко вечери на кръста и да записва сънищата си. 
По-точно, да записва това, което я впечатлява извън рамките на 
обичайното й поведение. 

- След около две седмици ще продължа на по-дълбоко ниво. 

- Ще полудея ли? 

- Няма да полудееш. Ти нямаш патология. Говорим за връщане на 
равновесието. Ще се наложи да повоюваме. 

 След всичките процедури жената хвърчеше по улицата, все едно 
нищо не се беше случвало. Наблюдавах я от прозореца на дома си 
всяка сутрин. От там минаваше пътя до работното й място. 

 Мисля си за двата паралелни свята, които сякаш съществуват 
заедно и невидимият при определени обстоятелства влияе на този, 
който имаме възможност да  докосваме. Сигурно мъртвите 
съществуват паралелно с живите. Затова на  моменти имаме 
усещания, които не могат да бъдат разгадани на физиологично ниво. 
Но това не означава, че трябва да  елиминираме информацията, 
която идва от необяснимото пространство. Веднъж исках да 
осъществя контакт с баща си. Попитах за него Мария, а тя ми каза: 
“Сега е зает. Успокоява едно малко момченце от рода ви, което  е 
умряло от задушаване. Задавило се е от костилка. Плаче  
непрекъснато и баща ти е до него. Майка му  е пропуснала да отиде 



 

на задушница на гроба му. “Когато съобщих на бабата на 
момченцето новината, тя се разплака и каза, че дъщеря й не е успяла 
да се прибере навреме  от столицата. В други ситуации 
информацията от отвъдното идва в съня ни. В един от тях се 
зарадвах, че виждам майка. Исках да й благодаря, че ме е спасила 
при катастрофата, която преживях на едно кръстовище. Тогава 
Мария ми беше казала, че тя е отклонила силата на удара на колата 
и така оцелях само със сътресение и синини. Но в съня ми, една  
светеща ръка ми даде знак да замълча и да не говоря за това. И аз 
казах на майка - “Не ми разрешават да ти разказвам“... -За да не я 
безпокоиш, разгада съня ми Мария. Понякога срещата с мъртвите в 
сънищата ти носи жизнена енергия, а понякога   ти отнема и тази, 
която имаш. 

    Хората се страхуват от болестта, от смъртта, от отвъдното, от 
всичко, което е несигурно и неизвестно. Спомням си един случай с 
една жена, която беше донесла сено от възглавницата си. Чрез него 
Мария изтегли причината за страховете, които я притесняваха. 
Идваха от гангрената на баща й. Жената си тръгна ведра, а на Мария 
и стана зле. Прилоша й. “Тази жена отнесе част от мен“ - ми каза тя 
уморено. “Открадна ми възможността да се зарадвам на вечерта. “ 
Легна си рано. Знаеше, че така ще се чувства до 14 часа на 
следващия ден. И аз видях промяната . 

  Отново търся обяснение в тетрадките на Тачард: “Отвъд границите 
на физическите възможности, не съществува понятието страх за 
тялото. Има само енергиен сблъсък между доброто и тъмното. 
Колкото повече светли петна има, толкова повече завоевания има 
доброто в човешката психика. Това става на молекулярна основа. И 
обратно - колкото повече тъмни петна има, толкова по-зле се 
чувстват хората. Отвъд границата на физическите възможности, 
доброто и злото съществуват без да си вредят.“ 

 Понякога си мисля, че Мария прави това, което зависи от нея да 
се увеличат светлите петна при хората, които идват  за помощ, но 



 

много често цената заплаща тя самата. Веднъж по телефона ми 
звучеше като пияна. А не съм пила и грам...-заоправдава се тя... 
Знаеше, че така ще бъде още два часа и след това ще й мине, но се 
притесняваше през това време да не я потърси дъщеря й и да се 
уплаши. Говореше забавено, с удебелен език, сякаш току - що е 
преживяла инфаркт. Това е част от нейните всекидневни битки със 
злото. Тя го поемаше от болния, за да го филтрира. Действаше като 
пречиствателна станция, но умееше и да се освободи от него, да го 
уталожи в пространство, където да не вреди на другите. 

    Доброто и злото е една вечна тема. В живота ни надделява ту 
едното, ту другото. “Зависи от емоциите на хората“, ми е казвала тя. 
Те не изчезват. Някъде в пространството има нещо, което ги 
акумулира и в зависимост от това кои надделяват, позитивните или 
негативните, побеждава  доброто, или злото. Все трябва да ни 
шамароса някакво зло, за да променим гледната си точка . 

- Значи има смисъл и злото? 

- Да, има смисъл. Нали цели територии са били затривани ей така, 
все с идеята, че тия които ще ги населят, ще са по-добри от 
предишните обитатели. Подозирам, че никой не знае какво точно е 
зло и какво точно е добро. Защото и двете имат някакво значение. 
Например отровната змия – от нея всички се страхуват и в природата 
се опитваме да я убием, но ако отровата й компетентно се вземе, тя 
ще послужи за спасяване на живот.“ 

 Питам се дали пък всичко това не идва като информация от така 
наречените Акашови записи, за които Мария ми е обяснила, че са 
един вид компютър, който знае всичко за всичко. Там  някъде в 
пространството този компютър съхранява всичко, което остава след 
нас. И това е базата за утрешното развитие на човешкия ум и 
интерект. 

    Бях впечатлена от книгите на Мулдашев и си говорихме колко 
добър разказвач е. Не можех да си обясня как изглеждат тези 



 

центрове, в които се съхранява генофонда на човечеството. 
Изведнъж Мария ми каза: “Няма сомати пещери, Юлия. Има една 
черна кутия, тя е в пространството и аз съм влизала в това ниво. Там 
си част от цялото – знаеш всичко за всичко. Няма нужда от думи и 
обяснения. Просто го усещаш“.  

 Никой не знае какви намерения е имал Духът, реейки се в 
пространството и търсейки варианти за новото си превъплъщение и 
затова не можем логично да си обясним ситуациите, в които 
попадаме. Въпросът е да се научим да  разчитаме знаците в деня си 
и  когато  страдаме, да се опитаме да открием причината за 
преживяванията си. Когато тръгвах с някой познат към Мария, тя 
често му помагаше като му посочваше тези знаци. Обикновено ги 
виждаше в сънищата си . Ето какъв сън разказа  при едно от 
посещенията ни: 

  „ Бях по едни развалини. На висок баир. Прозрачна фигура ме 
заведе дотам. Стигнах до „Светата Троица“. Този, който ме посрещна 
беше скромен човек и попита: “Ти какво търсиш  на това място. Тук 
не пускат никакъв земен човек. Кой те доведе?“ Казвам : Някакъв, 
който слезе от гората. 

   После ми показа пътя, по който да се върна. Той минаваше през 
една височина в планината. Каза: “Ще минеш през  пещерата. През 
отвора й ще слезеш до едно място. Погледни надолу, нужна ти е 
помощ. 

  И къде ще слезна? – в Сандански. И от тук тръгнах към Македония. 
Бях наблюдател на събитията. Видях мъж, който застана пред един 
клас и започна да пропагандира сегашната политика в България. В 
един момент двама от учениците не поискаха да го слушат и аз им 
ударих по един шамар. Изгоних ги, защото училището по някакъв 
начин е било мое. И му казах да продължи да обяснява структурата 
на някакъв вид политика. Ставаше дума за бъдещата царска  
политика. Когато започна отново да обяснява, другите  се вдигнаха и 
решиха да излязат. А той, за да се спаси от ситуацията каза: „Добре, 



 

нека да е муждучасие.“ Пусна децата и аз го заведох в Скопие. На 
височината имаше мост – древноримски, както в родното ми село 
Калиманци. Зидан мост. Той застана от едната страна и в един 
момент ми казва: “Сега започвам да се плаша.“ 

-  Защо се плашиш? 

- Защото там стои английската кралица Маргарет и се страхувам. 
Тя е призрак. 

Тогава го сложих на рамото ми и го  преведох през моста. Той видя 
призрака. Аз  махнах с ръка и казвам: „Няма страшно, нали е само 
призрак, нищо страшно няма...“ 

 Оттам тръгнах по древен град с широки улици. До мен имаше 
старец с бяла брада на 140 години и казва: 

- Ела да видиш къде трябва да заведеш това момче. И го водя в 
някакъв мохамедански храм. Влизаме в храма и момчето казва: 
“Аз бях до тук. Ти сега си задай твойте въпроси.“ 

Съдържателят на храма ме посрещна свойски, като че ли съм част 
от ситуацията там : 

- Ето виж, на него му е писано точно на 140 години да умре. В 
същото време, старецът, който беше до мен чу това и му стана 
зле. Защото  навършваше 140 години. 

 Под купола на храма  пророк Мохамед ме погледна и каза: 

- Така е, нали знаеш, че става това, което трябва да стане. 

 Излязох от храма по една улица – чиста и светла. Градът 
приличаше на древен Рим. Когато напуснах този град, се видях в 
нашето си време с детето ми. То беше поотраснало. Помагаше ми 
в нещо и аз  й казах: “Айде, мама, да тръгнем да се оправяме, 
защото нещата са много преплетени.“ 



 

  Всъщност,  спасих това момче от духа на Маргарет. Вечерта чух 
по телевизията, че кралицата е получила инсулт. 

Преодолях една пропаст, минах през един тунел и бях при 
умрелите тази нощ. Никой не пуснаха на светофара. За мен 
имаше зелена улица. Ставаше дума за политици, за 
правителства... Спасих момчето, защото те щяха да го разръфат. 
Опитваше се да им разясни политиката. Нали всяка идея има 
право на приемственост и трябва да бъде разяснявана. Другояче 
стои въпроса дали ще я приемат, дали ще бъде изпълнена, или 
не... Историята знае кое да остане, кое да бъде погребано в 
забравата на миналото. 

     Мъжът, който беше при нея разбра, че не трябва да се 
набърква в политиката. А такива бяха намеренията му. Беше на 
кръстопът. Колебаеше се по кой път да тръгне, кой ще бъде по-
полезен за бъдещето му. 

     Мария добави в подкрепа на съня си: 

   - Елементарният човек има собствено пространство  и се 
развива точно в това пространство. То е негово, без право на 
посегателства. За него там нещата са ясни, но са и малки като  
мащаб и като обем. Ти си малко между пространствата на по-
елементарните хора, ако щеш на средностатистическите 
талантливи хора. И ако има сблъсък – то е от движението на 
сферите между двата вида пространства. Но те не спират твоето 
усещане, че извън тоя сблъсък и извън тая преграда има още 
нещо, което  не познаваш. Като утихне сблъсъка, ще преодолеш 
този участък и ще стигнеш  до следващото знание.  Опитвам се да 
ти обясня какво става в главата ти и защо не е права онази жена, 
която ти е казала, че природата ти е отнела нещо. Тя не ти го е 
отнела. Просто те е поставила в по-различна ситуация и ти е дала 
шанс да натрупаш още малко  опитност. Един сблъсък, ако щеш. 
Не се замесвай в политиката. Сложно ще ти е да се подчиниш на 



 

дадена система. Казвам ти го с цялата сила на отговорността, 
която мога да поема. 

   Разговорът отново ни върна към невидимите  гости на Мария. 

- Помниш ли ,че Боки, Кики, Тачард и Роки твърдяха, че са от 
съзвездието „Козирог“. Ние не можем да го докажем и го 
подлагаме на съмнение. Почваме да си мислим, че това, което 
нашия мозък излъчва касае нас и че ние сме от система, която 
създава собствен паралел. Нещо като акумулатор на енергията, 
или като мощен компютър на потенциала. Имаме седем секунди, 
в които трябва да вземем решение. Но тези седем секунди касаят 
времето, тук извървяно  и са актуални дотолкова, доколкото да 
припокрият плановете ни. Питам се, обаче, оттам нататък, 
изкривяванията на какво са продукт? 

 - Каква е ролята на собствената ни воля и на възможността по 
някакъв начин сами да развиваме себе си? 

- Има ли такава? 

- И аз това питам? 

- От нас какво зависи? Какво да ядем, какво да облечем, да се 
направим по-красиви, или да изглеждаме по-неглеже... 

- Красотата не означава очарование... 

- Можеш ли да промениш миналото си? Не, защото то вече се е 
случило. Бъдещето можеш ли да промениш? Не можеш, защото 
не знаеш какво ще ти се случи. Ние съществуваме и живеем в 
едно настояще. Само то ни принадлежи. Значи можем да се 
вместваме в рамките само на това настояще. 

- Но нали точно в това настояще от нас зависи кой път да 
изберем? 



 

- Ние можем да планираме, но дали ще реализираме плановете 
си, дали ще осъществим идеите си, съгласи се, че зависи и от 
нещо, което е извън нас. 

 - Тогава много малко неща зависят от нас! 

- Да се надяваме, че постъпваме правилно, да се надяваме, че 
сме в хармония със самите себе си, а колко често се разминаваме 
и с хармонията... 

 - Как да стигнем до себе си? Знам, че няма рецепта, но все пак 
има опитност, която може да бъде споделена. 

- Да си правдив човек,  да не си вредител. Да не ти се върти в ума 
как да заграбваш все повече и повече, елиминирайки по този 
начин правото на оцеляване на другия, та бил той и инакомислещ 
от тебе. 

- Нали точно това се опитваме да научим и нали това е смисъла на 
всички тези разговори. Да живеем един по-достоен живот с 
осъзнаване на непреходните стойности. 

- Да, ама я погледни България, колко скрибуцащи елементи има 
тази наша днешна ценностна система. Все още е валидно 
правилото – хляб или свинец. Много малко хора се замислят дали 
нараняват някого като постъпват грубо. Егото често се оказва по-
силно и си казва думата. Какво ми пука като наранявам някой 
друг. Нали на мен ми е добре... Ще постигна моите си цели. А че 
някой ще страда и ще плаче.... 

- Ти и друг път си ми казвала, че решението на всеки да постъпва 
по определен начин се възмездява от природата. И е важно да 
знаем, че това, което правим и мислим сега не е случайно. Че то 
не изчезва в празното пространство. Че има отговор.... 

- Звучиш ми като Конфуций. Животът е  съвпадение от 
случайности, в които няма нищо случайно. Нищо ново под 
слънцето. Аз още не знам какво е случайност, защото по някакъв 



 

начин това мое състояние ми отне правото на изненади. Така се 
случва, че това, което говоря за сериозните неща, които са имали 
важно отражение върху начина ми на мислене и поведение, аз 
съм го виждала преди, било като сън, било като прозрение. И  
започвам да мисля, че в някакъв отрязък от време има една 
съдбовна линия, която е с предварителен сценарий и много 
малко от този сценарий ние можем да променяме. Часът на 
смъртта е предопределен. Той е кодиран още с датата на 
раждането. Така се обясняват многото ни загуби на различна 
човешка възраст. 

 Когато страстите се уморят, на човек какво му остава? Едно 
поле за размисъл. Някъде там – на везните на делата – 
непременно някои натежават повече от другите. Но дали добрите 
или лошите, това донякъде зависи от човека. Струва си да се 
замислим, кое от този житейски сценарий можем да 
променяме!?... Селото, в което живея вече пет години, ми даде 
достатъчно време за размисъл. До каква дълбочина в човешката 
природа мога да стигна, не знам. То е нещо като поезията. Иде ти 
отвътре. Пишеш го, но не си задаваш въпроса нито защо го 
правиш, нито какво ще бъде бъдещето. Единственият  показател, 
който ме крепеше през това време са фактите и резултатите, 
които получавах от работата си с хората. Защото като излекуваш 
някой и той идва с цветя, това е нещо , което ти дава сили. Казваш 
си – хубаво е че съм го направил. Но в интерес на истината, ще ти 
кажа и нещо друго, случвало ми се е и вероятно ще ми се случва – 
десет човека излекуваш, на един не можеш да помогнеш и все 
това безсилие пред единицата тревожи ума ти. Не ти дава мира. 
Та научих, че хилядите благодарности не могат да ти компенсират 
безсилието пред единицата. Особено когато става дума за 
невинно дете, което не е имало време да се изцапа и да се 
умърси в този свят, дете, което има право на живот. 

   В кабинета на Мария влиза майка с двумесечно бебе. Усмихва 
се и започва да ми разказва, че първото си дете е родила след 



 

като Мария я изпратила пред чудотворната икона на Богородица 
в Роженския манастир. Оттогава всичките проблеми с децата си 
споделя с нея. И сега бебето плачеше от колики. Догато  го 
държеше за коремчето, каза, че е имала проблем с кърменето, но 
Мария  тогава видяла, че не му достига въздух, погъделичкала го 
по ноздрите. Там е видяла проблема и оттогава суче 
нормално.Майката постави детето на кушетката за поредния 
сеанс. 

 

  Родителите на следващото  дете бяха притеснени от факта, че 
синът  им в определен момент започва да заеква и да се страхува 
да не бъде заключен в стая. 

 Мария им каза да отидат до манастирчето на светите 
безсребреници Козма и Дамян в град Сандански и със светената 
вода от аязмото да мият детето всяка вечер. Препоръча на 
бащата да не му се кара в гръб, защото се стресира още повече. 
Да го гледа в очите, когато му прави забележки. За да постигне 
резултат, Мария по своя си начин намали дължината на 
отрицателната енергия  в бащата, която беше по-силна от 
положителната. 

 

    И двамата родители бяха  допуснали дъщеря им да се отдалечи 
от тях. Отчуждението между тях ги водеше в кабинета на Мария. 
Тя видя черно петно между мъжа и жената. Изпрати ги на Рупите 
да се измият и отново да се върнат при нея. Задължително 
изпращаше и част от енергията си с тях. След ритуала  на чешмата, 
черното петно беше изчезнало. За да синхронизира енергиите 
помежду им, Мария ги накара да се хванат за ръце. Тя подаваше 
от своя заряд ту на единия, ту на другия, толкова, колкото им 
беше необходимо, за да се справят с проблема си. 



 

   Разпиляваше енергията си на всички, които в един ден 
изпращаше в храм, или в местност, където да се помолят и 
пречистят. Макар, че бяхме заедно и си говорехме, тя работеше 
едновременно на няколко места. И понякога, когато през това 
време в кабинета й влизаше друг пациент, ми  казваше: “Работя  
не с пълния си капацитет...“ 

    В едно телевизионно предаване я попитах как протича едно 
диагностициране  на заболяване и самото лечение? 

- Идва човека и ми казва от какво се оплаква. Изправям го 
пред мене и провождам енергията, която нося. В същото 
време в главата ми нахлува нещо, което не винаги зависи от 
мен и не винаги съм в състояние да контролирам. То е като да 
сънуваш буден. Челото ми се отваря. Покрай люлеенето, което 
се получава, челото ми вижда картини – като се започне от 
името, та се стигне до причинно-следствените зависимости, 
поради които човекът е попаднал в такова положение. 

  При мене хората идват с какви ли не страдания и аз се 
опитвам да правя това, което от мен зависи. Много често 
енергията си казва думата и получавам благодарности, в 
резултат на усилията, които полагам. 

- Как успяваш да стигнеш до дълбоките нива на човешкото 
подсъзнание и да разбереш точно от какво има нужда 
индивида срещу теб? 

 - Това е като едно пътуване през времето и пространството, 
както извън човешката същина, извън природните 
закономерности, извън причината и следствието, така и 
навътре в човешката същност. Това, което съдържа човека го 
има във Вселената и в пространството. Едното е навътре, 
другото е навън. Така го усещам. 

    - Как се променя това, което е навътре? 



 

        - Никой не познава дълбоко и величаво силата на тайнството. Аз 
също! 

 

       Отново е вторник. Денят е 19 октомври - “Успение на Свети     Иван 
Рилски чудотворец“.  Пред входа на кабинета ми в Благоевград чакащите 
стават все повече.      

     

            Влиза жена на средна възраст. 

     - Нямаш основание за безпокойство, наблюдавам завидна хармония 
в семейството ти, която рядко се среща днес. Споменава имената на 
сина и на съпруга й. Виждам село от другата страна на реката... Струма 
или Места. 

     - Места. 

- Алергията към прахта не е в крайна фаза. Поносима е. Не е 
фатално. Активира се пролетта и есента... Ти си дошла да ме питаш 
за неща, на които сама не обръщаш внимание. Левият ти крак 
тръпне, имаш вътрешни разширени вени. Прави си компреси на 
краката със спиртен извлек от конски кестен. Има и гел на билкова 
основа – троксавизин и лиотон. Ще ти препоръчам простичка 
методика да спреш набъбването на лигавицата: Инхалация – 
вдишване изпаренията на вода със сол... Прекъсва се процеса на 
набъбване. Очите те болят от кръвното налягане. Сближаваш 
границите. Когато се повишава имаш усещането, че очите ти ще 
изкочат, а когато се понижава – очите ти потъват. Мравучкането в 
главата е от кръвното налягане. 

    Радваш се на хармония и прилично здраве, на фона на това, което 
виждам при хората.   

  От лявата ти страна стои една жена с  кестенява коса, преживяла 
операция. Идва като дух. От гръцко е. От корените на мъжа ти. 



 

Цялото село е изгоряло и хората са прогонени. Тази жена е 
притеснена за М... 

 Човешките мозъци са като гъбите, като архиварници – какво ли 
не поемат.  Появата на тази жена е свързано с въпросите, които си 
задаваш. Умряла е от рак .Има връзка с проблема, който те 
притеснява с децата ти. Те  първо искат да имат уют и хармония и 
после да поемат отговорност за семейство. 

- В средата на гърба и в рамото ти има проблем... 

- Какво си работила? 

- Химичка бях. 

- С какво ти помогна химията? 

- Като наука тя е навсякъде. 

- И това е химия, което правя в момента. Природните дадености си 
взаимодействат. Имаш запушени енергийни канали. Ще поработя по 
тях. Седни на стола, оптусни се и постави ръцете на коленете с 
обърнати длани нагоре.  Прокарвайки енергията се съобразявам с 
разширените ти вени, с алвиолите на белите дробове. Въпросът е да 
живееш дееспособно. А ти имаш голямо сърце и си белязана с 
белега на добродушието. Смисълът на живота и стойностите му са 
свързани с даването на добро. Хората с по-висок интелект и по-
добронамерените по-трудно си намират средата и себеподобните. 
Гледай себе си и оценявай децата си. Те са като теб. 

 

 

     Влиза поредната  пациентка. 

- Мъжът ми ме притеснява – груб, темерут, смущава ме дори 
присъствието му... 

- Обичаш ли го? 



 

- Не! 

- Ако му покажеш огледалото на неговото поведение, как ще 
реагира?.. Някога държала ли си се като човек с лични 
потребности?... Нарушено ти е оросяването на мозъка – имаш 
миниероподобен синдром. 

- Ако се разболее, какво ще направиш за него? 

- Ще се грижа за него.... Имаше любовница. Винаги съм се питала 
дали има дете от нея? 

- Имал е дългогодишна връзка, но сега  не са заедно. Няма я обаче 
топлината между вас. Преди тази връзка е имал друга, по-
маловажна. Били сте на ръба на раздялата. И в един момент той е 
поел отговорност към децата и към теб. Запази си добрия тон към 
него в името на децата. Това, което той усеща към онова минало с 
нея, ти не можеш да заличиш. Този мъж не е бройкаджия. Имал е 
истинска задълбочена връзка. Стъпила си на верната пътека – да се 
държиш внимателно. Но над всичко днес е въпросът, че трябва да си 
направиш ендокринологичен преглед. Иначе ще ви бъде. 

- Вземах  хапчета, но вече месец получавам силно сърцебиене... 

- Леко уголемена е щитовидната ти жлеза. От това е сърцебиенето. 
Не мога да ти помогна. Ти си за ендокринолог. От проблема с 
щитовидната жлеза е сърцебиенето, разтреперването и 
подкосяването на краката. Вътрешният процес не мога да променя. 
Имаш стеснен съд. 

      Много хора идваха с интимни проблеми. Мария ми е казвала, че в 
началото не е разбирала тези хора  и ги е упреквала за  преживявания, 
когато  човекът споделя своите чувства  извън семейството си. Но с 
времето нейните  невидими учители я накараха  да им  поставя 
правилна диагноза. Разбра, че всеки носи в себе си една драма. 



 

         В кабинета й влезе жена, която Мария беше изпратила в 
Роженския манастир. Беше политнала назад, при молитвата за помощ. 
Иконата й даваше знак за още препятствия. Искаше да си върне мъжът. 

Мария й каза, че има друга жена и тя трябва да издържи две години, 
докато му мине. Имат три деца и не иска да се развежда. Но трябва 
да запази спокойствие на духа, за да го спечели отново. Той ще се 
върне, но не се знае тогава дали тя все още ще го иска. 

- Ти си станала едно джезве  кокали, но имаш достатъчно сили да 
издържиш. 

    Повече нищо не можеше да направи за нея. 

 

    Русата жена  беше лудо влюбена в мъжа, който води курсовете й 
по йога. 

  -  Ом мани падме хум... започна Мария и по-късно разбрах, че 
извади тази мантра от главата на пациентката.  

    - Ти си доста влюбена, но той не те заслужава. Той не заслужава 
никоя жена. Това, което иска през нощта, не го иска през деня. Все 
едно двама души живеят в едно. Човек, студен като машина... 

     Жената потвърди констатациите на Мария, но на този етап едва 
ли беше готова  да го забрави. Тръгна си  сигурна в усещанията, в 
които до този момент й  се искаше да се съмнява. 

    И следващата жена имаше  проблеми с мъжа, който си беше 
избрала. 

   - Бие ли те? 

   - Ревнува, обижда, посяга... 

   - Ще  я докарате до развод. 

   - Има ли причина? 



 

 - Любовница няма. Защо имате само едно дете? И то страда... Твоят 
мъж няма да се промени. Няма магии и никой не го настройва срещу 
теб. До характер е. Той изпитва удоволствие от насилието. 
Родителите му се чудят какво да правят с него. 

  - А моето бъдеще? 

- Има линия, която  ми пречи да погледна в бъдещето ти. Просто има 
бариера на този етап. 

 

 

    Влезе  младо момче, което бях срещала като стажант из 
коридорите на телевизионния център. Беше дошъл да разбере дали 
ще се ожени за приятелката си от Украйна. 

    Мария му  каза, че тя си има друг приятел, но е разколебана. Защото 
новият й приятел е грубоват на вид. Но в същото време се е 
разочаровала и от него. Когато му е гостувала в България, е била 
посрещната както трябва, но е усетила  невъзможността му да си 
владее емоциите. Разбрала е, че иска на всяка цена да има нещата, 
които желае. Каза му, че до две седмици ще се чуят и тя ще му 
предложи да се съберат в неутрална държава, за да проверят връзката 
си във времето. Но тя не е единствената му любов. Ще има още две 
силни любовни преживявания и едната от тях ще бъде на 100 процента 
взаимна. Той трябва да реши дали да остане в България, или да приеме 
решението на момичето, което сега обича. 

 - Ти тайно си се надявал да ти кажа, че това е жената на живота ти, 
но не е. Ще го разбереш във времето. 

     Момчето си тръгна видимо не много доволно. Повече никой не 
чакаше пред кабинета й. Бяхме решили да се порадваме на топлия ден 
и да направим първите за лятото  слънчеви бани, когато телефонът на 
Мария звънна. Обаждаше й се същото момче, за да й каже, че тя ще 
бъде първият човек, който ще покани на сватбата си с украинката. 



 

Тогава Мария не за първи път ме попита: „Доколко имам право да се 
бъркам в съдбите на хората, Юлия?...“ 

       Когато истината не съвпада с желанията ни на мига, винаги е 
неудобна. За съжаление, при Мария не можеш да отидеш с маската, 
която си си избрал в ежедневието. И защо ли трябва да търсиш помощ, 
когато  искаш да чуеш само своята истина? Но нали животът е не това, 
което планираме, а това, което ни се случва. 

 

 Три жени се бяха събрали в една кола, за да стигнат до Мария и да 
потърсят нейната помощ при избора им на партньор в живота. 

 Първата каза, че е на кръстопът. Има дете от един мъж, живее с друг 
,не знае какво да прави? Не иска пак да сгреши. 

 Мария  видя ситуацията около нея. Разбра, че детето е от мъжа, 
който веднъж я е изоставил и няма гаранция  за трайни отношения с 
него. Видя също, че този с когото живее я обича такава, каквато е и я 
приема заедно с детето. Няма да сгреши, ако сподели живота си с 
неговия. 

 Жената сякаш очакваше някой друг  да поеме отговорността вместо 
нея и да я подкрепи. 

 Второто момиче беше на 30 години. 

-   Мохамеданка ли си? 

-  Да. 

-  А момчето е християнин.  

- Да. Миналият път, когато дойдох, ти ми каза, че  ще се сдобрим. И 
това се случи, защото аз спрях да се сърдя. Но ми омръзна само аз да 
правя компромиси. 

 -  Няма друга  жена. Той те обича, но родителите му не  те приемат. 
Причините са на етническа основа. 



 

- Досещам се, но той не ми го казва. 

    - Щади те. 

  - Докога ще продължава това? Да скъсам ли окончателно? Ще  ида при 
друг... 

 Мария я изслуша и каза, че няма да е толкова лесно, защото сама не 
се е освободила от любовта към него. Чувството няма да й дава мира, 
където и да отиде. Посъветва я да му постави категорично въпроса за 
бъдещото им съжителство. Да му даде още  месец време да помисли и 
тогава да решава какво да прави.        Третото момиче също беше 
мохамеданка. Работеше в шивашки цех и се притесняваше, че вече е на 
32, а не може да си намери партньор в живота. 

 Мария поиска да види  някое от момчетата, с които се среща на 
снимка. Тя   потърси образа му в  мобилния си телефон. Беше момче, с 
което си симпатизират, но нищо повече. 

Причините за драмата на това момиче бяха сериозни. Но Мария 
видя и това, което можеше да го зарадва. Каза му, че до края на 
годината ще й донесе кутия шоколадови бонбони, за да почерпи за 
сватбата си. Видя и две деца – момче и момиче- светли, със сини 
очички... .И отново я подсети да не забрави да й донесе бонбоните. 

                 

 Жената е загубила връзката с дъщеря си. Скъсали са се всички нишки 
на общуването й със семейството. 

 Мария поиска рожденната дата на момичето и се концентрира.  

- Дъщеря ти не иска нито тебе, нито рода ви. Нещо се е счупило в 
нея. Искала е да й помогнете, а вие не сте го направили. Тя държи на 
този мъж. За вас  може да е всякакъв, но за нея е всичко. Да 
подариш на Свети Георги нощница с размера на дъщеря ти, за да се 
събуди чувството й за нужда от близки хора. В рода ви има вражда 
между родители и деца. 



 

- Кой е дядо Георги? 

- Баща ми е. 

- В рода ви има повтаряемост. Ритуалът с нощницата е необходим и 
за да се събуди чувството й за вина. 

- Майката добавя, че мъжът на дъщеря й не работи цял живот. 
Настоявал е  да продадат апартамента, но тя не се е съгласила и 
оттогава не се интересува от децата. 

- Понякога една малка промяна в действията ни провокира други  
отношения. Направи този подарък и като намериш удобен момент, 
покани ги на гости. Ще ми кажеш, ако се сдобрите. Внучките ти са 
добре. Много са чувствителни и много добри. 

- Някаква радост  аз ще изпитам ли? 

- Не. Казвам това, което виждам. Сигурно друго не трябва да видя. 

- А здравето ми? 

- Още колко фанели има да изплетеш... Не че някой ще ти обещае 
идеално здраве, но си имаш живот. Ще дочакаш  сдобряването и 
още много други неща.... 

  „Има хора, пише в тетрадките си Мария, щом ги погледна и 
заприличват на отворена книга. Там можеш да прочетеш всичко - от 
имената до факти и събития, които те смятат за много лични.“ 

Такъв беше и този ден, гледаше ги и им поднасяше информацията от 
а до я. 

 

- Гладна съм, а не мога да ям ... с този проблем влиза следващата 
жена. Дълго време пих ябълков оцет за отслабване и оттогава не 
мога да се храня. 

- Мъжът ти от катастрофа ли умря? 



 

- Удави се в реката. 

- Легни, отпусни се, дишай равномерно и слушай тиктакането на 
часовника. С едната ръка Мария държи китката й, с другата я гали по 
слепоочията. 

- Кой е Христо? 

- Братовчед ми... 

- С този ябълков оцет ... не, не мога да ти кажа това, по-добре да ти 
помогна. Биомеханизма ти е като часовника. Още от утре ще 
започнеш да се храниш по малко, но по-често. Месо със зеленчуци, 
ориз със зеленчуци ... Проблемът е в главата ти, не е в тялото, но е 
поправимо. Не е прекалено късно. Навреме си се усетила. Ако след 
две седмици имаш пак обезпокоителни симптоми, пак  ми се обади. 
Трябва да отгледаш детето си. Много течности ще започнещ да 
пиеш. Ще си създадеш режим на хранене. До 20.00 часа ще ядеш на 
всеки 4 часа и то храни, които на теб ти харесват. Ще отдалеча 
другото, което е по-важно за теб. 

  След време жената възстанови напълно нормалния си ритъм на 
хранене. 

 

     Младо момиче изпитва страх да остане само вкъщи. Получава 
нервни кризи. 

- Искам някой винаги да има до мен. 

- Много ли плачеш? 

- Вече не, след първото посещение при теб. В нашата къща живеят 
много хора и квартирантите непрекъснато се сменят. 

- Сега ще ходиш на Гърция и ще работиш на остров. 

- Да, мисля да отида в Атина. 



 

- За музиката какво мислиш? 

- Обичам да танцувам, да ходя на дискотека. 

- Кой е Алек? 

- Дядо ми .... 

  Покрива я с две бели тениски. 

- Концентрирай се малко, за да усетя откъде идва проблема. Затвори 
си очите. Ще броя бавно, а ти мисли за евентуалната причина за 
страха си ..., за да го извадим в блузките върху теб. 1,2...3... 

- Какво си представи ? 

- Страхувам се, че ще ми стане лошо. 

- Страх те е било да не умреш. От смъртта се страхуваш. Причините 
за твоите страхове са черни кръгове, които излязоха чрез съзнанието 
ти. Едната причина я измъкнахме. 

Сеансът продължава... 

- От челото ти излизат причините за страховете ти. 

- Дядо ми А. Беше лош човек. 

- Щом облечеш първата от двете блузки, няма вече да те е толкова 
страх. Смело момиче си. Ще отидеш в Гърция. Ще се върнеш и ще 
развиеш собствен бизнес. Такава ти е съдбовната линия. Като 
сваляш блузките, поне първите 2, 3 седмици ще ги изпираш в речна 
вода. В основата на проблема беше страх от смъртта. А имаш дълъг 
живот. 

 

     Жена се страхува, че има бучка в гърдата. 

  -  Не бучка, уплътнение е. От това не се умира. 



 

  Зад лявото ти рамо стои една патриархална личност с празнични 
одежди. С голям кръст на врата. Светец е – Св. Димитър. Стоиш на 
духовни основи. Дължиш данък духовност и религиозност. 

-  Кой е Г.? 

-  Баща ми. 

 - Показва ми една къща в родопско село. Виждам тясна стръмна 
калдаръмена уличка с много люляци. До Бунарджик. Ти си малка – с 
бели сандалки ... Какво ли знаем за времето, дали всичко не е тук и 
сега... 

Баща ти има много тънко чувство за хумор и добронамерена ирония. 
Живее на хубаво място с едни арменци. Единият е черен с мустаци. 

- Те му бяха най-близките приятели. 

- Добра и хубава си! 

- Страхувам се, защото и дядо ми, и чичо ми, и баща ми починаха от 
рак. 

       -  Ти имаш дълга линия на живота и няма да умреш от   рак.   

     Какво ще кажеш за лимонадата ? ! 

- Много я обичам, особено истинската. 

- Иди да се почерпиш една лимонада. А лекарите ще понаблюдават 
още малко тази бучка и ще стигнат до моя извод. Но тя беше само 
причината, която си измисли, за да дойдеш. По-скоро си търсила връзка 
с баща си. Той е слаб и изтощен и стои на Духовно място. 

    Д. се оперира и лекарите й казаха, това,което вече знаеше . 

 

      Влиза жена, която не се среща с Мария за първи път.  



 

-Винаги си ми била много мила. Имаш сложна душевност. Докато 
приятелката ти  е белязана с практичност, ти носиш белезите на 
човечност. Твоята любов е страдание и самотност. Винаги изваждаш 
едно кълбо от тази самотност и я даваш на хората. Толкова сложно 
умозрение, колкото малко хора са способни да имат. И затова си 
сама. Няма правило, по което да се съюзиш с другите. Стани да ти 
вида кръстобола. 

Прави й енергиен сеанс ... 

- Проблемите ти са в дясното око и в тазобедрената става. Цяло 
чудо е, че си излязла от ада на собственото си мъчение, от 
негативната енергия около теб ... Сега правя атака по 
сигналността, заради собствената ти хармония, заради уюта, от 
който имаш нужда. Ще отидеш в черквата да запалиш свещичка 
на Св.Иван Рилски. Ти си от хората на духовността. Повикай 
енергията ми, и аз ще я проводя... 

Два дни по-късно тази жена ми се обади, за да ми каже, колко 
добре се чувства след срещата с Мария. Била поканена на 
раздаването на дипломите на студентите. Трябвало да се качи на 
сцената и  започнала да трепери. Мислено повикала Мария и 
след миг станало чудо. Треперенето спряло, усетила се лека и 
спокойна, стабилна и достолепна, с невероятно лъчезарно 
излъчване, което всички забелязали.Толкова съм й благодарна, 
че ми помага ...! Не прие само информацията за тазобедрената 
става, защото тогава нямаше болки, а и самата тя беше лекар. Но  
след две години ми каза: „Сега разбирам колко точна диагноза 
ми постави при онази среща Мария. Днес вече усещам 
последиците й.“ 

 

 Жена пита дали ще намери партньор в живота си? 

- Виждам черен кръст, сякаш някой е погребал правото ти на 
личен живот. Правото на интимност ти е заключено. Нещо ти 



 

променя излъчването. Ако печелиш симпатия за една нощ, на 
следващата сутрин партньора ти иска да избяга. Търся 
причината... 

    Все погрешна информация идва. Нямаш любови, но защо е така?  
Имала ли си баба баячка – баела е против страх? 

- Да. 

- Живяла е в хубава бяла къща, солидна за времето си. От 
зачеването на второто ти дете, цялата ти съдба е бяла страница. 
Ти си под знака на онези съдби, които се пишат сега. От  онези  
хора, които се раздават и нямат право на лично щастие. Стъпките, 
които очертават линията ти ги правиш ти и си насочила 
съзнанието си в услуга на другите. За да получиш право на 
интимност, трябва да промениш гледната точка. Държиш се 
строгичко. Ти не допускаш никой в интимния си свят. Ако се 
държиш по-леконравно, ще дойде някой, но това ще бъде 
временно. Приготви се да си носиш кръста сама. Но не ходи да 
слушаш евтини залагалки. Няма да променят нищо. Ти стъпваш на 
житейската си пътека с ясното съзнание какво те очаква утре. 

 

    - Разделила си се с първия си съпруг, казва Мария на 
следващата жена. 

      А тя влезе с оплакване за болки в гърба. 

 - В рода ви всички сте горди, независими, свободолюбиви. Не 
понасяте шапка над вас. Имаш завишена чувствителност. Живот 
си имаш и то дееспособен живот. В теб нещо работи на принципа 
на самонавиващ се механизъм. Поглези си тялото. Имаш  нужда 
от поддържащ масаж. Ако ти сама не поискаш да изхвърлиш 
потребността от неудобствата, няма да се получи. Далечен 
спомен за липса на внимание – това провокира болешките ти. 
Затова и се върнах към развода ти. 



 

 

       Чудя се как да разкажа следващия случай. 

  Живяли  мъж и жена. Родили им се двама сина. Радвали им се, 
отгледали ги с любов, както повечето родители отглеждат децата 
си. Изучили ли. По-големият се оженил за хубаво момиче. 
Младите си имали  свои деца. Но един ден решили да скъсат 
отношенията си с родителите на момчето. Не им давали да видят 
дори и внуците... И никой нямал отговор защо преживяват това. 
Като в приказките, само дето хепи енда се отлага във времето. На 
приливи и отливи е... 

- Снахата пак вирна носа, на моменти е? 

- Искам да си силна. И двамата имат да изтърпят някакво 
наказание от съдбата. Това ще им промени характерите. Лошото 
е, че ти си  майка и се притесняваш. 

Виждам двама души. Приличат на гейзер. Около тях е тъмно. 
Няма къде да отидат и от време на време изригват. Атипично 
поведение. Хем са свързани един със друг, хем изригват. 
Натоварването е голямо и напрежението ще си каже думата. След 
година и половина ще им олегнат характерите. 

- Кой е Никола? 

- Дядо ми. 

- Иска вино. “Ще се опитам да опия злото, за да се върне мира в 
къщата,“ казва дядо Никола. 

           Жената нямаше търпение да изпълни този ритуал на 
приближаващата задушница. 

  Знам,че вторниците Мария идваше в моя кабинет , за да ми 
помага и  да ме  развива. При всяко следващо наблюдение на 
срещите й с пациенти  любопитството ми отстъпваше място на 
осъзнаването на отговорността и на решенията, които бяха важни 



 

за всеки, сблъскал се със силата на въздействие на едно 
необяснимо  лечителство. 

     След толкова наблюдения  се питах каква е ролята на 
болестите в развитието ни? 

      - Нали трябва да извървим пътеката от раждането до смъртта 
си, ми отговори Мария. Нали трябва да усетим силата на болката, 
да отразим в развитието си силата на страданието, да проумеем 
емоциите, знаците на разочарованието, на отчаянието, на 
радостта, на щастието.... 

 

 

ХИПНОТЕРАПИЯТА 

     Покрай моето телевизионно предаване „Изкуството да живеем“ се 
запознавах с интересни личности. Към част от тях и Мария проявяваше 
интерес. Такъв беше Иво Величков. Един от най-добрите хипнотерапевти в 
България. Беше завършил „психология“ и „философия“ в България и 
„клинична хипноза“ в Лондон. Помолих го да направи курс по хипноза в 
Благоевград и това се случи в моя кабинет. Бяхме малко хора. Мария също 
се записа. При едно от упражненията, аз трябваше да я хипнотизирам, или 
да я въведа  в състояние на контролиран транс ,както казваше Иво. 
Използвах практиките, които изучавахме и исках да й дам възможност да 
помогне на дъщеря си, която имаше някакво здравословно 
неразположение. Не знам дали от упражнението, или от своето състояние, 
но Мария видя някаква надгробна плоча в подземието на дома, където 
дъщеря й живееше във Варна. И изпита ужас... Видя последиците от това. 
След това беше разбрала от собственичката на дома, че в мазето й 
наистина е запазена каменната  плоча от гроба на баща й. В този дом се 
случваха поредица от неприятни събития. Мария успя да отстрани една от 
причините за това. 



 

   Едва ли от един кратък курс може да се научи много, но всеки усвои това, 
от което имаше нужда в практиката си. Аз  започнах да прилагам 
невербални техники в масажа. А и кой ли щеше  да ми  се довери да 
прилагам наука, в която не съм специалист. Просто усещах ритъма на 
пациента на масажната маса, синхронизирах го с моя  и  чрез натиска на 
ръцете се получаваше синхрон с неговите вдишвания и издишвания. Така 
понякога се постигаше пълна релаксация. Мнозина  заспиваха  и ги оставях 
десетина минути насаме със себе си. 

   „Истинската хипноза не е хоби, или професия“, пише в книгата 
“Хипнозата“  на Иво Величков. “Истинската хипноза помага на този, който 
се занимава с нея да постигне себереализация. Истинската хипноза е 
начин на живот, почти алхимично трансформиращ практикуващия в 
постоянно еволюираща личност, оказваща, / дори и несъзнателно/ 
благотворно влияние върху заобикалящите го. Истинската хипноза не е 
цел, а средство, помагащо ни да станем по-добри.“ 

   Чрез този курс Мария откри това, което  отдавна беше заложено в нея. 
Сякаш й трябваше някой, който да й каже. Прилагай го. Ти го можеш. В 
началото  започна да експериментира  практиките на себе си чрез 
автохипноза. Поисках да  приложи една от тях  и на мен. Изпитвах ужас от 
затворени пространства и фобията ми се беше засилила. Бях й на гости и  
както си говорехме, лягайки си, тя започна да ми внушава  с думи, че този 
страх  не е нищо друго освен моето отношение към проблема... Той не 
съществува, ако аз не желая да го има... Започна да брои от 1 до 10, да ме 
кара да се отпускам и да ме убеждава, че когато се събудя ще съм 
отворила вратата, за да си отиде страхът.... В един момент усетих, че чувам 
всичко, но не мога да й отговоря и след това съм заспала. След този сеанс 
постепенно страховете ми отшумяха, въпреки че ми беше казала, че 
трябва да го  направи поне още веднъж. 

 Сещам се за един от нейните духовни учители Тачард, който  на 
9.05.1993 година й беше предложил: “Да поговорим за страха. Какво е 
страха? Като изключим заплахата от физическото насилие  и чисто 
физиологичните фактори, предизвикващи подобно усещане, то останалото 



 

при човеците е рисунка на въображението. Погледнато от друга страна, 
освободеният от подобно усещане човек гледа и се взира, и мисли, и 
пречупва много по-трезво различните явления и обстоятелствената им 
същност. Помни: Няма огледален образ, който да е в състояние да 
упражни насилие над биологична форма на живот по друг начин, освен 
чрез предизвикване на страх. При обикновените човешки 
взаимоотношения, огледалните образи са нещо, носещо в себе си минало 
или съдържател на непредадено послание от миналото и търсещо начин 
да изсипе заветното съдържание в паметта на потомците. Всичко това се 
контролира, като на огледалния образ се разрешава да трансформира 
енергията си по гореспоменатия начин.“ 

  Не че го разбирам... , но ми е направило впечатление и съм преснимала 
точно тази част от тетрадката на Мария. С  годините се убедих, че ако 
успеем да се освободим от страха, успяваме и да не предизвикваме 
проблема, който поражда това  усещане на  неизвестност, несигурност и 
нестабилност.... И тъй като при мене страхът беше от затворени 
пространства, усещането беше за безисходица ... Когато се качвах на 
асансьор или влизах   в тунел с кола, започвах да се изпотявам, получавах 
сърцебиене и желание да усетя пространството, да вдишам чист въздух... 
желание  за простор и свобода... Прилошаваше ми. Чувствах се натясно в 
кожата си. С времето  се опитвам  да приемам  всяко едно пространство за 
преодолимо. Разбрах, че за  духът няма  граници, няма прегради, няма 
стени, няма врати... Той е свободен и може да преодолее всички 
препятствия. Енергетиката му е много по-чиста и силна от енергетиката, 
вградена във видимите, материалните прегради. Имах чувството, че 
преодолявам някакъв кармично заложен  страх ... Запомнила съм един сън 
от детските ми години, в които един валяк мина през мене, но нямам 
спомен дали това беше краят. Дълго време усещах тежестта му само... Не 
знам дали всичко това не са уроци за засилване устойчивостта на 
човешката ми психика. Мария и до днес често ме води в сънищата си в 
други нива и измерения  и  аз продължавам да се страхувам и в съня й от 
неизвестността... Може би в двата паралелни свята  усвояваме уроци на 
различни нива. Зависи докъде сме стигнали в еволюционното си развитие.     



 

      Мария имаше една пациентка, която лекуваше от кисти на яйчниците 
чрез масажи и търсеше причината, за да няма деца. Част от масажите 
направих и аз и се сприятелихме. След тези сеанси на видеозона нямаше 
кисти. Това бяха фактите и доказателствата за резултата от труда на Мария. 
Но за да стигне да причината на проблема, тя  приложи хипнотерапия. 
След това я накара да опише всичко, което беше преживяла под 
въздействие на хипнозата.  А. ми позволи да  цитирам преживяването й в 
тази книга: 

    „Сънувам , че вървя през нощта  по пътя от Жабокрек до Рила. На 
няколко места под Рилската света обител чувам много силен звук. 
Обръщам се и виждам огромна горила. Тя стои на един клон на много 
високо дърво. С един скок се прехвърли на отсрещното дърво и слезе на 
пътя. Застана точно срещу мен. Когато се приближаваше, силно се 
помолих на Господ  да ме спаси . В същото време нещо ме подвигна на по-
високо ниво над нея. В  следващият момент се появи нещо като 
светкавица и с един замах унищожи горилата. Събудих се много 
развълнувана. Беше 6 часа сутринта. 

   Около седмица, преди да направя аборта, сънувам, че съм в къщата на 
леля Мария. Но тя не е в село Зорница, а се намира в село Стоб. Селото на 
моята баба. Иначе вътре стаята е абсолютно същата. С тази разлика, че 
освен мен и леля Мария, има още две жени ,облечени в черно, с черни 
забрадки на главата. Леля Мария със своята сила и енергия ме подвигна на 
стената, срещуположно на прозореца и вратата, която води към терасата. 
Не знам колко време съм стояла залепена там, но след това се виждам на 
земята и с леля Мария излизаме през вратата за терасата. Отвън имаше 
двор с голям басейн, пълен с мътна вода. Леля Мария ми даде 
пластмасово шише, пълно с някаква течност, която трябваше да изпия и да 
обикалям с шишето около басейна. Тя ми каза още, че трябва да ме 
доизлекува, защото съм претърпяла  тежка операция. След това с мойта 
баба, която е починала преди 4 години и води с нея малко дете за ръка, си 
тръгнахме от двора. На излизане баба каза на леля Мария, че друг ден ще 
й донесе боба, който й е обещала. Така се събудих. 



 

      Ден, преди да разбера, че съм бременна, или по-точно в същата нощ, 
сънувам, че съм заспала на седалото на тоалетната чиния и съм се 
разкрачила, а от мен тече кръв на парцали, но най-важното беше, че 
излезе и по-голямо парче. На следващия ден бях на генеколог и разбрах, 
че съм бременна. 

     Беше около Петровден. 

     Отново сънувам. Нощ е. Намирам се на висока равна поляна. От дясната 
страна има черква. Пред  нея са се наредили в една редица различни 
светии: Св.Пантелеймон, Св.Павел и Св.Петър, и още някакъв с М.-не си 
спомням. Аз съм с гръб пред тях. Срещу мен върви  поп.Отстъпвам назад 
крачка по крачка, а той се приближава към мен.Т огава силно се помолих 
на Бога и този поп изчезна. Не съм сигурна, може би и светиите са ми 
помогнали. Не знам. 

       Пак сънувавам: 

      Вървя по една пътека, но тя е нещо като  тясна пейка. На самата пътека 
имаше много пълзящи змии. Прескочих ги една по една, но последната се 
насочи към мен. С един шут я ударих и тя падна от така наречената пътека 
или пейка... Заспивам и усещам, че много ме боли главата в две точки на 
челото.  Хем заспивам, хем усещам, че съм будна. По едно време цялото 
ми тяло изтръпна, полазиха ме тръпки, сякаш нещо излиза от мен и 
започва да се вдига нагоре. Това се случва два пъти. Усещам  как се 
възбуждам и как ми се приисква да правя любов с някой, но мъжете които 
са в моя живот ги няма до мен. Нервирам се защо ги няма и с кого точно 
искам да правя любов. В следващия момент се виждам да лежа на 
отсрещното легло, но в противоположна посока, т.е. с краката насочени 
към вратата, намираща се в другата стая, близо до една мивка. По едно 
време вратата се отвори и излезе един мъж на около трийсет и няколко 
години. Беше с черна коса с бретон. Седнах в леглото .Той мина покрай 
мен и след това изчезна. След малко вратата пак се отвори и излезе едно 
момче със светла коса, почти руса и рядка и с набола брада. Той беше 
дошъл да ме събуди, защото леля Мария го беше изпратила. Седна в 
леглото и започна да ме прегръща и целува по шията, по деколтето. 



 

Дръпнах се с мисълта, че не го познавам и че си имам приятел. Станах и 
излизайки навън виждам леля Мария. Почнах да й разказвам какво съм 
сънувала. Но тя не е в образа си, както е в момента, защото разговарях с 
доста възрастна жена с черна забрадка, с черни дрехи и тя седеше в двора 
на нещо като кресло, но не точно. Тя ми каза, че за всичко е виновна мойта 
баба. Но в следващия момент виждам леля Мария в реалния й образ. 
Показа ми в ръцете си нещо като зрънце, или по-точно като две капки 
съсирена кръв, но не съм много сигурна. Каза ми, че ги е намерила много 
надалеч и че доста път е извървяла докато ги намери. Били са хвърлени в 
някаква вада от В. И че той е виновен за всичко. Каза ми още, че трябва да 
отидем някъде и да ги оставим. Така тръгваме към Сандански. Пресичаме 
една улица и се намираме пред едни стълби, обградени с ленти и там не е 
разрешено да се влиза. Трябваше да хвърлим  едни пари, някакви 
стотинки, които са били необходими за изграждане на някаква гробница. 
Преди това, още като пресичаме улицата, леля Мария ми казва, че нещо 
трябва да се купи, а аз мисля, че няма да ми стигнат парите. След като 
дадохме парите за гробницата, отидохме до две срещуположни скали, 
които се намираха след тези стълби. Леля Мария преди мен отиде до една 
жена да си купи свещички,з а да ги запали в тези две скали. След нея и аз 
отидох до един мъж, купих си една свещичка, защото в джобовете имах 
още няколко. Отидох до едната скала, запалих две свещички, от които 
едната ми беше запалена предварително. Сложих цветя и свещичките, но 
в един момент нещо като уста ги погълна. Изплаших се и викнах леля 
Мария да види какво се  случи. Погледнах часовника си. Беше 2 без 15. 
Изплаших се, че съм закъсняла за работа, тъй като знам, че леля Мария 
трябваше да ме събуди в 12 часа. Събудих се. Беше 11.20 часа. Нещо ме 
накара да си отворя очите, но не знам какво. Вратата, от която излязоха  
момчето и мъжа беше дървена, кафява, сякаш беше тук. И после, когато 
разказах на леля Мария къде точно се намира тази врата, тя ми каза, че 
действително е било врата, но сега там я нямаше. Но освен леля Мария, на 
двора имаше още някого. Мисля, че бяха мъжа и момчето, защото слушах 
и техните гласове как участваха в този разговор зад вратата. Когато мъжа 
влезе, мен  ме беше много страх, защото той се опита да ме хване за врата, 
протягайки ръце. И след това като разказах на леля Мария за двамата 



 

мъже, тя ми каза, че е бил В., докато преди това ми каза, че възрастната 
жена е моята баба. 

Пак легнах на леглото. Завих се с чаршафа и се обърнах на другата страна. 
Но вече не си спомням дали съм сънувала. Само знам, че вратата на стаята 
се отвори и влезе леля Мария. Отворих очи и тя ми каза, че трябва да 
ставам да пием кафе. 

    3.11.2004 г. Вратата – от нея се излиза и има два пътя – наляво и 
надясно. Има елипса и от левия път е тъмно. Там не може да се влезе. 
Тръгвам по десния път и там стои В.. Почва да ми говори колко много ме 
обича и как неможе без мен. По този път има много завои. Хванах другия 
път. Там беше Ж. Исках да го заведа към светлото. Ти ме събуди. Между 
другото, аз те слушах, но не можех да реагирам. Някак си бях, като 
закована.“ 

        Тази хипноза няма нищо общо с правилата за правене на подобен тип 
терапия.Когато А. се събуди, мислеше, че са минали 5 минути, а всичко 
това се беше случило в продължение на повече от два часа. Защото Мария 
не само постави момичето в състояние   да стигне до причините за 
безплодието си, но и сама се намеси в решаването на проблема. Така се 
получава, когато силата и тя са едно цяло. 

     Днес А. има една прекрасна дъщеря, която напълно промени и осмисли 
живота й. Мария не само й помогна да извади причината за проблема на 
повърхността, но изчисти пространството й  за живеене на духовно ниво. 
След това изчезнаха и кистите на яйчниците. Доказаха го снимките на 
скенера. 

 Първо е Духът, после е Тялото... Но не всеки осъзнава това и затова много 
хора продължават да си задават въпроса: Защо  на мен се случва всичко 
това?... 

           Кой пише сценария на живота?  Зададох й този въпрос  в едно от 
телевизионните предавания, което нарекох  „И Бог е  сам“, по 
едноименната й книга. 



 

- Навярно Духът!... Бог с наше съгласие! 

- Бог сигурно ни изпитва, пращайки ни препятствия по пътя? 

- Някои от трудностите ни изпраща като наказание свише. Други имат за 
цел да ни просветлят ума. Страданието никога не е случайно. Дори 
когато е болен, човек не разбира, че това е края на индивида. Смъртта е 
нещо преходно. Ние сме дух в материя. 

          -  Когато казваш : “И Бог е сам!“  какво имаш предвид? 

    - Той е твореца, няма равен на себе си... Бог означава живот. Има ли 
определение животът !?  Духът е вечен! 

           -  Бог е сам, означава ли това, че е и самотен? 

           -  Не! Бог е целия живот. А животът е съдържателен. 

         - Защо, когато човек се изкачва нагоре, пътеката му става все по-
драматична? 

   - Колкото по-нависоко вървиш, пътуваш навътре в понятийността. Не 
знаеш накъде, затова се чувстваш сам. 

           -  Какво носим в този живот? 

         -  Носим посланието, което е задължително за една пътека – 
библиотека, пълна със знания. Идваме, за да натрупаме опитност.  

        - Как се усещаш на твоята си пътека? 

       - Като обикновен човек, който пълни чашата на дните си и отброява 
броеницата на живота си.... 

      На тази броеница вече са нанизани  стотици  житейски съдби, в 
които се вписва и почеркът на Мария. 

     Познавах момичето, което влезе в кабинета  й- треперещо, сгърчено, 
пребледняло. Проблемът идваше от приятеля й, който си тръгнал в лошо 
състояние и не знае къде е. 



 

     Мария я хипнотизира, за да извади страховете й. Направи го 
незабележимо. Когато ръцете й почнаха да се изкривяват в необичайни 
пози, й каза, че Боки си играе с тях, за да я успокои. Тя знаеше отдавна кой 
е Боки. 

Видях как в продължение на половин час лицето на момичето се 
промени неузнаваемо по време на сеанса. Руменината се върна на 
бузите й, дори успя да се нахрани, нещо, което не беше правила от 
няколко дни. Мария й предложи от всичко, което имаше на трапезата 
си. Когато се поуспокои й каза, че това, което е преживяла с това момче 
не му се случва за първи път. Проблемът  му е стар. Имал е раздвоение 
на личността. Бил е в ремисия и  преди шестте години, откакто са 
заедно е преживявал подобно нещо още 2 пъти. Това е било и 
причината да се разведе с първата си жена. 

  Докато разговаряха, момчето й звънна по телефона. Вече беше 
спокойна, че  се е върнал. Качи се на колата и си тръгна различна, по- 
силна и  свежа. Беше готова  да преодолее проблема. 

 

 

 

 

 

 

    МЕЖДУ ДВА ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИКА 

  Избрах периода между два големи християнски празника - Свети Дух и 
Празника на Вси светии. Станах  свидетел на един работен цикъл, който 
продължаваше 24 часа при Мария. И така продължи през цялата седмица . 

 Ослепяващо момиче се връщаше за поредния сеанс при нея. 
Заразказва за резултатите от  предишната среща. Когато  застанала 



 

пред иконата на Богородица в Благоевград в началото виждала 
образа, нарисуван от художника, а след това на нейно място 
започнала да вижда образа на Мария. После час и половина  
плакала. Сега  вече вижда и се чувства добре. Нямаше обяснение за 
чудото, което се случва с нея. 

          Още един от всички случаи, които наблюдавах няма да забравя. 
Влязоха майка и син. Момчето беше много хубаво и очите му сияеха 
от  радост. Майката носеше кърпа, покривка и саксия с цвете. Мария 
взе кърпата и изсипа върху нея светена вода от оброчищетно на 
Свети Илия. Майката и момчето плачеха от благодарност. Беше 
толкова голяма, че и без много думи изтръгваше сълзи. Разплакаха и 
мен. 

  Момчето дълго време се чувствало като обсебено от лоша сила. 
Сякаш полудява. 

- За него ти си Св.Богородичка,занарежда през сълзи майката. 
Мария, ти го спаси... 

Мария  му даде светената вода, за да полива с нея цветето. Каза 
им да занесат кърпата и покривката в черквата пред иконата на 
Св.Мина. Ангелът хранител на всеки човек определя кой къде да 
отиде при изпълнението на ритуалите за изцеление. 

Срещите й с пациенти в кабинета  се  преплитаха с консултации по 
телефона.  А през нощта пътуваше астрално в други измерения, 
които не само я подготвяха за следващите срещи, но имаха много 
по-голяма стойност. Сякаш някой я беше вградил в това тяло така, 
че да може да се отделя и да работи на онези места в астрала, 
където имаше нужда не само от регистриране на факти от 
действителността, но и от борба със злото, от пречистване на 
замърсени пространства на по - дълбоко ниво. Имах чувството, че 
е едновременно на няколко места. И винаги е било така. Затова 
понякога хората не разбираха за какво ги пита. Не можеха да 
знаят откъде идва тази информация ... 



 

 Позволи ми да прочета редове от тетрадките й и съм записала 
откъси, които ще бъдат актуални във всички времена.: “ 
Посланието на Завета е да създадем по-удобно, по-полезно ,с 
право на развитие за хората,  психично поле. 

   Не е лесно. Усилията на хората са насочени към създаване на 
вредители. Първо разрушават възможностите за сигурност, а след 
това търсят изход от несигурността. Понякога си мисля, че съм 
извънземно и чакам да изпълня задълженията си и да се върна при 
своите. Тук хората познават само едната страна на съществуването 
си.... Сякаш закономерното ни въвежда  когато му дойде времето. 
Природата следва вечния си ход, който от своя страна не се 
променя. Променят се само къщите ни, колите, малките екстри. 
Характеристиките ни се подчиняват на мутациите и 
видоизменението, а злината... Тя е все така агресивна, както и при 
първия човек. А Земята ни изхранва уморена, но силно милее за 
рожбите и създанията си. Вселената е безкрайна и много въпроси 
ще намерят отговори утре. Ще станат ли хората по-лоялни към 
себеподобните си и по-отговорни към природата си? Не се знае!...“ 

     Беше изпратила едно семейство на Роженския манастир, за да 
измоли благословия от Богородица за решаване на проблемите им. 
Върнаха се със светена вода. Мария откъсна стръкчета от 
маргаритките във вазата, слагаше върху тях от светената вода и 
поръсваше  гърбовете им. По блузките им от струйките вода се 
появяваха образи и по тях четеше информацията, която им казваше. 

  Чуваше един глас, който  казваше за жената: “Така, както плача аз, 
да плаче и тя!“ И беше свързан с преживявания на брата на жената. 

    Мария им препоръча да си направят курбан на Голяма Богородица 
– 15 август, за да омилостивят злото. След това нещата постепенно 
ще започнат да се оправят. И е за добро, че обстоятелствата са им 
попречили да продадат парцела си на морето. 



 

    Тъкмо беше решила, че е свършила за деня, дойде една жена от 
селото с молба да приеме снаха й. Младата жена беше дошла от 
Радомир и живееше без брак със сина й . Чувстваше се като 
обсебена от злото. Когато влезе, трепереше и плачеше. Смяташе, че 
губи сили и няма да може да отгледа детето си. 

      Мария й каза да легне на кушетката и започна да я успокоява 
чрез масаж. Разбра,ч е жената се страхува да не я изгонят от този 
дом, чувства се несигурна. 

    В един момент  се ядоса на мъжа й - усети недоверие и приказки 
по свой адрес. Каза на свекървата : „Ако синът ти не спре да плюе, 
повече няма да ви приемам и да ви помагам!“ 

    И я накара да доведе цялото си циганско семейство в кабинета. 
Дойдоха всички. Качихме се на колата и тръгнахме към минералната 
чешма в село Хотово. Там ги изми  многократно всички поотделно – 
и свекъра, и свекървата, и момичето , и бебето и след всяко 
измиване , проверяваше чрез енергията си дали злото е отстъпило от 
пътя им. Повече от   час  продължи процедурата и накрая    
разтрепераната майка съвсем се успокои, видяхме я да се усмихва и 
да прегръща бебето си. 

   В утрото на празника на Вси Светии Мария  ми разказа съня си. 
“Аз съм внедрена, за да отговарям за Земята. Цяла нощ, тайно от 
лекарите трябваше да изчистя една болница. Навсякъде беше 
поръсена с кисти и се разнасяше зараза. Групата ме наблюдаваше 
и накрая дойдоха да проверят как съм си свършила работата. 
Кимваха ми за довиждане, един по един, след като проверяваха 
резултати от труда ми.“ 

            Беше  си свършила работата и в съня. 

Тръгнахме да запалим свещички за здраве. Черквата в село Зорница  
носеше името“ На Вси Светии“ и беше построена от свекъра на 
Мария. На  черковни празници измираха много хора от селото и тя 
им беше казала да  сготвят курбан, за да е видено. Досега са 



 

продавали сурово месо и резултат нямаше. Напоследък често 
умираха хора и то все на християнски празници. За първи път 
курбанът в селото се готвеше. Отидохме и ние да си купим от него. 
Тази година агнето беше осигурено от местен бизнесмен. 

   Поговорихме си за село Зорница. Със своя вътрешен 
телевизионен екран Мария вече го виждаше като бъдещо 
курортно селище. Международна група учени бяха изследвали 
климата в региона и се оказва, че балнеоложките показатели за 
лечение на асматично болни са най-добри в  това село, по-добри 
от град Сандански. Може би това е причината парцелите да бъдат 
изкупени от далновидни бизнесмени. Всички те предварително 
се консултираха с Мария, и за мястото и за бизнеса си. Тя 
виждаше една линия по средата на селото. От едната й страна е 
просперитета, а от другата – лудостта и загубата. И винаги ги 
ориентираше, кой парцел е от мястото на печелившите. 

   Трябваше да си тръгвам. Стана ми много мъчно, сякаш се 
разделях с част от себе си, с онази част, в която се чувствам по-
уютно и хармонично. Но знаех, че предстояха още много 
следващи срещи. 

   Беше поредния празник - „Свети Александър“ срещу „Света 
Екатерина“. Мария искаше да заведе групата приятели в село 
Златолист – в храма “Свети Георги“ на Преподобна Стойна. Каза, 
че на този етап това е едно от малкото запазени като чисто 
излъчване места. Когато се качихме в стаята на светицата, 
Преподобна Стойни ни гледаше с отворени очи... Знаехме, че 
приживе е била сляпа. 

  Мария ни купи по една бутилка минерална светена вода и ни 
пожела да сме здрави и силни. Каза : „Аз мога да бъда като вас, 
но вие не можете да бъдете като мен. Исус е говорил на 
учениците си така, а аз се шегувам“. Всъщност си беше точно така. 
Много хора имаше покрай нея, но винаги имаше една преграда, 
едно пространство, което я отделяше от всички ..., включително и 



 

от онези, които беше допуснала малко по-близо до себе си. 
Никой никога няма да разбере истинската й същност. 

   “Доколко имам право да променям съдбите на хората.Та това го 
може само божествената промисъл“? .За кой ли път задаваше 
този въпрос? Аз отдавна съм я приела като част от тази промисъл, 
която  може да променя кармичните зависимости, пътеките на 
живота, с цел удължаване на неговата дееспособност. Лично се 
убедих, че нейните сънища носят информация за  причинно 
следствените връзки, породени от нашите мисли , 
взаимоотношения,от постъпките и намеренията ни.И когато ми 
казваше,че е сънувала някаква мърсотия, я питах: Аз  участвам ли 
в нея?“ 

- Де да беше така, ми казваше тя. Ти просто си потърпевша... 

    Дали някой ще ми повярва, че подобен отговор може да ме 
зарадва. Защото колкото повече време минава, толкова повече 
искам да извървя пътеката си и да се върна там, откъдето идвам 
пречистена, преодоляла неудобствата, злословенето и празните 
приказки по адрес на другите, обидите, озлоблението, егоизма, 
завистта, всичко онова, което ни пречи да се развиваме и 
усъвършенстваме тук и сега. Но до този извод стигнах постепенно, 
променяйки се отвътре навън след многото предизвикателства на 
житейските ситуации. 

 

 

       СЪНИЩАТА 

    Знам, че сънищата на Мария имат специално значение в битието 
й. Тя сънува това, което се случва през деня. Сънува определен човек 
и причината за страданието му и през деня той идва в кабинета й. 
Сънищата й се припокриват с реалността. 



 

            - Това е нещо като да те въведат в определена ситуация. 
Човекът през деня идва като материал за прочит, нещо,което  си 
видял предварително. Ако аз съм го прочела  в съня си, значи 
изненадите ще бъдат минимални. 

    Беше сънувала  катастрофата  в река Лин и катастрофата край Бяла. 
Винаги ми ги разказваше преди да се случат. И аз питах:     

     - Като ги виждаш  предварително, не може ли да  се 
предотвратят? 

- Изстрадах не само тези катастрофи, но ако алармирам, кой ще 
ми повярва? Когато става дума за конкретен случай – да, но 
масовите атаки на силите на злото как бихме могли да 
предотвратим?! 

  Това, което правя извън масажа е ирационално. Вярвам в Бог, 
вярвам че има сила свише, която винаги си казва думата. 

  “Уморих се от моите сънища, Юлия, уморих се от себе си ... И 
въпреки тези моментни въздишки, нищо в този живот не можеше 
да я изненада, освен реалността в сънишата й. Искаше това 
състояние.Не можеше да продължи без него. 

      Разказвала ми е много сънища, в които се опитва да се бори със 
злото. А какво е отражението на сънищата върху действителността?  
Мария ми отговори с поредния си сън: 

- Винаги има отражение. Но звучат странно. Сънувам, че 
преминавам през нивата на паралела към Земята. Паралелен свят 
съществува..Т ой има някакво отражение върху поведението на 
хората, ако щеш и върху числеността на един или друг 
животински вид на земята. Да се обоснова: При преминаването 
ми от паралела към земята в един момент се натъквам на една 
дупка и там три жени в черно облечени, изсипват змии върху 
земята. Питам ги защо толкова много змии. Те казват, че такъв е 
периодът сега и популацията им няма да може да се овладее. 



 

Мина известно време. Сънят продължава. Змиите са вече в 
достатйъчно количество на земята. Осъдена съм от Царят на 
змиите да ме ухапе  отровна змия. Изпречи се на пътя ми. Беше 
абсида и аз възроптах срещу тази присъда. Казах, че с нищо не 
съм виновна и ще се оплача на Царя на змиите. При тези мои 
думи змиите се отдалечиха от пътя ми. Не ме закачаха, защото 
имах право на обжалване. 

  Вървях през една  равнина, вървях много далече. Стигнах до 
една могила, заобиколена с най-различни видове змии. Никога 
не съм допускала, че змиите са така многообразни и че има 
толкова разновидности влечуги. Срещнах змията пазителка, която 
изсъска с въпроса какво искам? Казах й: - Идвам при Вашия цар 
да му се оплача!“ Тя се отдръпна. Царят през това време по 
някакъв начин ме чу и изведнъж купчината се разтвори. Показа се 
разумна глава, с гъста  дълга, руса, чуплива коса, със сини очи, 
симпатичен, с широко лице и надолу с тяло на змия. 

- Казах, че присъдата му е насправедлива. Питах защо ме е 
наказал? 

- Той само махна с ръка и отмени присъдата. И аз търгнах към 
Земята. По обратния път повече змия не видях на пътя ми. 

   Хората често идваха с  проблеми, които нарушаваха вътрешната 
им хармония .А Мария казваше: 

-  За да живее в хармония, човек трябва да е на ти със себе си. 
Преди всичко трябва да знае какво точно иска и да се стреми към 
постигане на целите си. Трябва да знае и къде трябва да спре, 
защото когато една цел се превърне в лакомия, хармонията е 
недопустима. Никога няма да може да заживее уютно, защото ще 
иска все повече. А би трябвало да искаме повече духовност, 
повече прозорливост, по-добро развитие на мисълта и  повече 
рационализъм. Но да искаш да притежаваш всичките имущества в 
едно населено място, това не е хармония. Това е пагубност. 



 

-    Много преди този сън ми беше разказвала друг, в който     й 
дават  скъпоценния камък Кохинор. Това е лунен камък и до този 
момент е бил вграден в  недоброжелателно джудже с изкривено 
съзнание. 

-    От енциклопедията разбрах,че кохинорът е най-големият 
скъпоценен камък на Индия. Индийците смятат, че има магически 
свойства и дава сили да владееш и да успяваш. Името му 
означава – непобедим, тъй като почти не се подава на обработка 
с физически, или с химически средства. Още през древността е 
бил търсен камък за бижута. Скиптърът с диаманти е била най-
важната култова вещ. 

     И не мога да пропусна още един сън, който ми разказа на 
Разпети петък: 

-   - „Някакви хора правеха експеримент с човешката душевност и 
на физическо ниво. Това провокира много катастрофи при 
младите хора. Водителката в съня ми държеше да видя цената на 
пораженията от тези експерименти. Някой  ми открадна един 
инструмент в този сън. Беше нещо като феникс, който не само 
възкръсваше от пепелта, но  караше и пострадалите да 
възкръсват. Подгоних ги и ми върнаха инструмента с една бяла 
роза.“ 

-  - Няма никакво разумно обяснение този мой свят. Звучи 
абсурдно и все пак знам, че се вмества по някакъв начин в тази 
наша реалност, в този мой ден, тук и сега, в това настояще, което 
само ние имаме и в което можем да се простираме. Там някъде 
между „да“ и „не“, между абсурда и понятията, аз нямам право 
да отричам, нито да утвърждавам каквото и да било. Просто е 
нещо, което ще се решава извън моето време. 

- Често се питам как човек да се освободи от неудобствата си, за 
да хармонизира силите на доброто и злото в себе си? 



 

- Няма формула, няма общи правила. Всичко е много лично. Но 
колкото човек е по-етичен, толкова повече шансове има да се 
вмести в етиката на битуването, да се отрази прилично върху 
заобикалящите го и те в него. Да не си нанасяме подмолни удари. 
Мисля, че това е основната идея на етиката. 

- Не звучат ли като измислени думи и етиката и морала днес? 

- Не, не звучат измислено. Нито етиката, нито морала. Във всички 
времена все същите търкания е имало. Хората са живяли винаги в 
отношения на сблъсъци и на хармония. Това е природа. Но ние 
можем да я променяме. Тя ни създава такива, каквито сме. 
Винаги когато има разпределение на територии и промяна на 
материалното притежание, винаги се получават сблъсъци и това е 
толкова човешко и толкова нормално. 

- Отношението ни към материалните ценности ще попречи ли на 
духовната еволюция? 

- Двете вървят по две успоредни линии. Но не съм сигурна дали 
пресечните точки са конфликтни. Не, няма начин едното да 
унищожи другото. Едното е храна за другото и обратно. Духът е в 
материята. Физическата храна захранва материята. Тя пък 
поддържа жив и дееспособен духа. 

-    Докато си приказвхаме, дойде един стар познат на Мария. А тя 
вече беше сънувала проблема му   през изминалата нощ. Човекът 
имаше свой бизнес и куп  неприятности около развитието му.  
Беше видяла в съня си старата му къща в село Г., стар скрин под 
навеса и в него плик с черен кръст. По стълбите се изкачва баща 
му и казва, че брат му не се е наситил на имане. А съдружникът 
му И. го гледа ехидно, с подигравка, като че ли е над всички. 
Казва му, че ще загуби ресторанта, на косъм от оцеляването е. 
Мъжът потвърди всичко това с много подробни обстоятелства. В 
краткия си сън Мария беше видяла същността. Посъветва го да 



 

направи курбан на празника на Свети Пантелеймон. Нали 
курбаните се правят, за да се умилостиви злото. 

  Мария често регистрираше в сънищата си война в духовните 
системи. По този начин ми обясни съня си с потъването на руската 
подводница. В този сън беше видяла отлагане на радиоактивни 
отпадъци на дъното на океана. Отпадъци, въздействащи на 
нуклеарно ниво. Друг космически кораб, обаче, каза тя, се 
намеси, за да предотврати опасността от нови болести и 
епидемии. Подобна война кара индивида да не се чувства 
спокоен. 

-    И ме питаше:- “За какво ми е тая дарба, Юлия? Само да бъда 
наблюдател ли?! Но прекрасно знаеше, че тя има смисъл, дори 
само заради един човек. Да му помогнеш  да оздравее и да 
преодолее кризата. Не един, много са тези, на които е помогнала 
досега. И продължава да заспива с проблемите на тези, които ще 
се подредят на опашката пред кабинета й през следващия ден.  

 

 

 

 

 МАГИЯТА 

    

  Мария не знаеше нито един ритуал за правене на магии. Но имаше 
невероятната спобосност да усеща замърсените пространства и по някакъв 
свой си начин да ги неутрализира. За първи път се убедих в това като го 
изпитах на гърба си. 

    Синът ми  започна да сънува  поредица от сънища, в които една змия 
беше тръгнала към него и накрая ми каза - “Мамо, тя влезе в мене и ме е 
страх да заспя. “Беше на около 10 години. В същия период един колега ми 



 

донесе снимка от сватбата ни, която дълго време стоеше  като спомен от 
този почти телевизионен празник в една от стаите на колегите ни. Беше я 
намерил, разкъсана на парченца, омотана  в паяжини, в подземията на 
Телевизионния център. Аз интуитивно го помолих да я сглобим и да я 
залепим на чист  бял лист. Когато Мария дойде  да ме види в центъра, 
споделих с нея този факт. Видя снимката  и й прилоша. Каза, че е 
препикана с тежка клетва. Беше скъсана между мен и съпруга ми. Успяхме 
да я сглобим. Мария ми каза да я занеса пред  иконата на Свети Мина в 
черквата „Въведение Пресвета Богородица“ в Благоевград и след това да я 
измия на минералната вода, която извираше пред дома на майка ми. И да 
си я прибера. Така и направих. За финал Мария  изми   Филип на  
минералната чешма в Рупите. На връщане  детето заспа в скута ми и когато 
се събуди ми каза, че отново е сънувал същата серия сънища, но този път 
змията  е  излязла от него и си е отишла. Вече бяхме пристигнали в 
Благоевград. Тогава животът в дома ни отново се хармонизира. 

             Мария имаше пациенти, които дълго време търсеха решение на 
проблемите си  и като че ли  срещите с нея  ги правеха по-сигурни за 
бъдещето си, по-спокойни... Познавам майка и дъщеря, които често я 
посещаваха, защото бяха обиколили много лекари и според тях бяха 
клинично здрави, а те  не се чувстваха добре и търсеха причината за това. 
Почти при всички срещи се появяваше  загинало при катастрофа младо 
момче, което им казваше какво трябва да направят. Жената   беше 
загубила сина си. Веднъж  Мария попита къде са им ключовете от вилата, 
която трябва да почистят и след това да я повикат да огледа мястото. 
Бяхме заедно. Мария се разхождаше и оглеждаше пространството. 
Изведнъж спря пред една врата, където й прилоша. Поиска пръчка и 
започна да рови около первазите на вратата. Дълго време се мъчи, докато 
накрая от тесния процеп изскочи едно ритуално  направено вързопче. 
Разнищи пластовете  и в средата му намери лист с три кръста и три букви. 
Две от тях бяха на майката и на дъщерята, а третата на вече загиналия син. 
Според това проклятие, следващите жертви трябваше да бъдат те... Мария 
изгоря  всичко това на една ламаринена лопата и в стаята се разнесе лоша 
воня. След около  половин час   изведнъж въздухът се изчисти и се разнесе 



 

миризма на тамян, без никой да го е разпалвал. Поръсиха  със светена 
вода  къщата и си тръгнахме. 

      Мария никога не казваше кой е авторът на магията. Казваше, че  не си е 
оставила вратичка да връща злото там, откъдето е дошло. Но във всички 
случаи се усещаше  влиянието на трансформиращата сила на доброто, 
което оставяше по-трайни следи от злото. Това беше нейната пречистваща 
същност . 

         След този случай на ръката й се появи мъртва кост, която дълго време 
й напомняше за  завистта, за алчостта и желанието на хората да 
притежават повече, отколкото им се полага и им е необходимо. 

          По-късно в двора на същата тази жена намери колянна става на 
животно, натъпкана с кърфици, безопасни игли и други мърсотии, завита в 
марля и заровена в градината зад къщата. Беше го видяла в съня си. Този 
който го е  поставил има при себе си същия атрибут и действа от 
разстояние. Когато рови в ставите с иглите, жената изпитва болки в 
колената. Мария обясни, че това се нарича вудо магия. Изхвърлиха 
магията на буклука... Някой системно се опитваше да разруши живота  на 
тази жена...Тогава на ръката на Мария се появи странен образ, който 
видяхме всички – запомнящ се образ с особен нос. На Петковден  Мария  
накара  потърпевшата да си напълни вода от черквата на Света Петка в 
Петрич и от чешмата в Рупите. Когато се върнахме в село Зорница, Мария 
изми краката й с част от тази вода, а с останалата тя трябваше да се  мие 
още два, три  дни в дома си. На другия ден жената сподели с мен, че  през 
нощта сякаш цялото  й тяло се е  мобилизирало да изхвърли болката. 
Усетила е, че излиза през пръстите на краката й. 

 Видях как Мария извади мъртва енергия от тялото на тази жена. 
Всички виждахме тези подвижни топчета. Придвижваха се в подкожното 
пространство на тялото й от едно място на друго. При масажа, на ръката й 
се появиха четири различни образа, един от които беше на Учител... Мария 
поля ръката й със светена вода и на чаршафа се появиха три кръста, сякаш 
изписани с химически молив. И върху тях изсипа светена вода. Два от тях 
изчезнаха... Като на магия.... Появяват се, изчезват, и кой би ми повярвал, 



 

ако нямаше свидетели. А ние бяхме три и трите наблюдавахме всичко 
това. Жената  замина за Роженския манастир, където Мария я изпрати 
заедно с част от  енергията си. Като се върна оттам, разказа колко силно се 
е люляла пред иконата на Богородица и колко странни чупки в колената е 
правила. 

    Много често съм виждала, как изпраща хората да се помолят в 
подходящия храм и  винаги им казва. Когато застанете пред иконата, 
повикайте ме. “Мария, помогни ми“. Една част от енергията ми ще бъде с 
вас. За всеки информацията беше много индивидуална.Тя остава  в дома 
си, на село, и наблюдавам как едновременно  приготвя обяда, разговаря с 
мен и  в същото време вижда състоянието на потърпевшите там, където ги 
е изпратила. Разказва ми какво се случва там  и хората винаги  
потвърждават нейната информация, когато се връщат от храма, от Рупите, 
или от чешмата, където е трябвало да се измият. Понякога казва - Бях зад 
иконата на Богородица и ги гледах.Тя ми даде благословия за помощ. 
Често се шегуваше -“Голяма разшетарка е тая моя енергия. Къде ли не съм 
я изпращала – в Лос Анжелис, Чикаго, Новосибирск, Дубай, Португалия, 
Испания, Германия, Москва, Истанбул, Анкара, Белград ... като че ли само 
в Индия още не съм я пращала... “Много е трудно да се опише и обясни 
подобно явление. И нямаше никакво значение дали я изпраща в 
християнски, мюсюлмански или еврейски храм. Тя се проявяваше 
навсякъде, където беше насочена. Мария оприличава тази жизнена 
божествена енергия с молитвата за живота. Толкова е силна, интелигентна 
и непредсказуема. Тя дарява и продължава живота, но тя е и коректива на 
отношенията ни към хората и заобикалящия ни свят. Тя винаги знае защо 
преживяваме болести, препятствия и  неудобства. И винаги ни дава знак 
да разберем причината. Ако можем да я видим и осъзнаем... 

 Беше забелязала, че в  сряда обикновено идват хора, пострадали от 
злонамерени  мисли и действия, тенденциозно насочвани към тях. В един 
от филмите беше споделила, че както има сила за добро, така има и сила 
за зло. Та злата сила ги беше обсебила. 



 

 В кабинета влезе жена, която страдаше от силно главоболие от три 
месеца непрекъснато. Търсила е лекарска помощ, но лекарите й казвали, 
че е здрава. 

- Наистина си здрава, й каза Мария. Трябва да намерим причината, 
която не идва от физическото ти ниво.... Държала си се нахакано и 
надменно с една жена – руса, с бретон... Тя те е проклела. От нейната 
клетва те боли главата. Сега трябва да намерим твоя начин да се 
освободиш от тази клетва.... Ще приемеш ли едно нестандартно 
лечение? 

 - Разходи се до Бачиново. Откъсни три клонки от три различни дървета. 
Те трябва да съдържат всички цветове на ранната есен. Постави ги 
отляво на главата си до леглото, на което спиш. Първата нощ може да 
сънуваш кошмар, втората – ще бъде по-спокойна, а на третата ще ти 
мине главата. След това занеси клонките там, откъдето си ги взела, или 
ги хвърли в реката. 

    Жената успя да се освободи от натрапчивото главоболие . 

 Мария пристигна в Благоевград и заедно отидохме  в дома на наша 
позната. Тя сподели, че детето й непрекъснато боледува от лятото. Самата 
жена беше в депресия и изпитваше страх да се качи на лека кола. 
Опитвала се  е въпреки състоянието си да преодолее страха и да шофира, 
но само при мисълта, че трябва да премине през мост, се отказва. Мария 
поиска да разгледа апартамента им. В детската стая под възглавницата на  
едно от децата намери три луксозни свещички, сплетени ритуално и 
овързани с игли. В мига, в който ги намери, дъщерята звънна по телефона 
на майка си и плачеше. Бяха се преместили да живеят в София и отдавна 
не  бяха се  връщали в този дом. Изгоряха свещите и родителите се 
скараха, заради хората, които им бяха идвали на гости. Стигнаха до извода, 
че този ритуал на злото е бил направен през месец май, когато са 
празнували рожден ден. Мария им каза, че трябва да пътуват до 
Сандански и да ги измие на три последователни чешми. След първото 
измиване, всички в колата се поуспокоиха и започнаха да се прозяват. А 
след третото измиване, дъщерята се обади отново по телефона, но вече не 



 

плачеше истерично и настроението в гласа  й беше променено. Видимо се 
промениха образите и на двамата родители .Станаха по-спокойни и по-
уравновесени. След време животът в новият им дом се нормализира, но и 
до ден днешен те пресяват приятелите си и се отнасят към всички с по-
малко доверие. 

        Наш добър приятел беше намерил в градината си яйце. Не беше 
Великденско. Мария го постави на масажното си легло върху кърпа и 
тримата видяхме, как постепенно върху яйцето започнаха да се появяват 
образи, знаци и цифри. Цифрата 4, четири кръста, образа на жена с кръгло 
лице и буквата Е. В описанието  приятелят ни позна съседката си, която 
често пускал в градината им, за да си набере трева за кокошките. За 
щастие, яйцето било поставено под минзухарите, които Мария подарила 
на семейството и ги накарала, без да знае защо, да ги засадят в средата на 
градината. Те до известна степен са неутрализирали злото, заложено в 
ритуално приготвеното яйце. Трябваше да го унищожи. Тръгнахме с колата 
по брега на Струма, но тя не позволи да изхвърлим яйцето близо до пътя, 
за да не стават катастрофи. По черен път стигнахме навътре по 
крайбрежието на реката до място, почти недостъпно за хората. Хвърли 
яйцето в реката и произнесе молитва, която аз трябваше да повтарям след 
нея. Не мога да я възпроизведа с точните думи, но силно ме впечатли ... Тя 
отпращаше злото там, където птици не пеят, където дървета не шумят, 
вода не извира, където дори змия не пълзи... там, където няма живот. 

 Продължихме пътя си към Рупите. Заведе ни да се измием на един 
от минералните гьолове. В отсрещните скали и тримата видяхме два 
образа – единият приличаше на светец, а другият – на куче. Кучето е духът 
на пазителя на нашия приятел, каза Мария. Тези образи можеха да се 
видят само в онзи миг. Сега ако се върнем на това място, вече няма да ги 
има. 

    Когато запознах този приятел с Мария, тя му каза : „Ще ти върви в 
бизнеса, докато поглеждаш Б. с любов“. Това беше неговото куче, заради 
което беше изминал с влак много километри и което до ден днешен 



 

отглежда. И най-хубавото е, че любовта му към животните определи и 
неговото професионално развитие. 

        Дълго време Мария  определяше с фулмастер точките на гърба му, 
които трябваше да третира, за да нормализира завишените показатели от 
кръвна захар. При него те достигаха до 23. Той страдаше от това 
заболяване вече втора година. Имаше възможност да се консултира с 
добри лекари-ендокринолози и да пие качествени лекарства, но  нямаше 
промяна на показателите. Повече от половин година вече се лекува при 
Мария. Дълго време показателите му варираха. От 23 след масажа  стигаха 
до 11 и след като се прибереше в Благоевград отново се покачваха. Мария 
беше прочела всичко за диабета и вече се притесняваше, че няма да 
овладее болестта му, която се бранеше, чувстваше се уютно в това тяло и 
не искаше да го напусне. Реши да смени начина на третиране на точките. 
Приложи метода „шиацу“. Той изискваше по-голям натист на определена 
точка по гръбначния  стълб и под слънчевия сплит. Продължаваше да му 
подава енергия и след процедурите в кабинета й. Правеше го сутрин и 
вечер преди да заспи.  При един от масажите показателите не се смъкнаха, 
а се повишиха и тя много се притесни. Знаеше ,че след масаж се 
подобрява енергообмена в тялото и въпреки това реши да тръгнем за 
Рупите и да се помолим за здравето му в храма на леля Ванга. След това го 
накара да  се измие на топлата минерална чешма в двора на черквата и 
той усети, че някаква тежест се смъкна по хранопровода му. “Усещах я като 
топка  и сякаш се стопи“, каза А. Когато се върнахме в кабинета  на Мария 
в с. Зорница, кръвната му захар от 16  вече беше 11, а след като се прибра 
в Благоевград беше стигнала до 8. Мария каза, че в съня си ще разбере 
причината. И наистина, през нощта беше сънувала Исус Христос. Казва й, 
че има малко време на зазоряване и й обяснява, че диабета се появява на 
емоционална основа. 

- - Питай, ми казва той, заразказва съня си Мария. Аз стоя като вцепенена 
и не знам какво да питам. 

- - Питай! Вчера беше притеснена. 



 

- -  Аз пак стоя като вцепенана. И ми каза, че ще ми подават по-прецизна 
енергия за въздействие. 

-   Тогава й обяснява, че е излишно да се притеснява, когато се повишават 
показателите. Така  започва оздравителния процес. По-лесно се свалят 
единици, когато първоначално се повишат. Всички усетихме, че 
оздравителният процес започна на Рупите. Сега и Мария имаше вяра, 
че ще се пребори и с тази болест. При следващият сеанс придвидливо 
го покани на обяд на масата си и дори му позволи да  изяде парче 
торта, преди да го масажира, за  да разбере как работи панкреаса му. 
След първата масажна процедура го изпрати  да се измие още веднъж, 
този път на минералната чешма в Хотово. И от резултатите разбра, че 
перисталтиката му работи и ролята на панкреаса е почти възстановена. 
Упоритата й работа му помогна да запази неувредени органите си. 
Никой от нас не разбра каква война водеше тя за всеки един орган 
поотделно. Защото при подобни показатели  болният може да стигне 
до пълна пареза. Работата й продължава, докато нормализира напълно 
кръвтната му захар. Решила е да я закове на 5. “Накрая сме“ , каза тя 
при последния сеанс. Този път не му позволи да се храни и трябваше да 
издържи само на вода до 21.00 часа. Разбра, че при неговото 
натоварване, не толкова храната, колкото стреса си казва думата.  Вече 
всички вярваме в добрия резултат. Защото глюкомера отдавна не беше 
показвал при него кръвна захар 6,7.   

При един от сеансите, преди да стигне до тези показатели, тя започна да 
рисува  фигури. Гърбът му се превърна в рисунка от комикс: глава на 
властник – символът на финансовата независимост, след това се появиха 
образи, чрез които Мария видя завистта, злобата, кражбата около него. 
Когато рисуваше една фигура, до нея се появяваше друга. Просто  
изваждаше причините за проблема на повърхността. В един момент й 
прилоша, обля я топла вода и усети  неразположението, което самият той 
преживяваше. Сякаш беше част от пациента. След една седмица, когато 
повтори сеанса, на гърба му регистрира образи, които му носеха вече 
светла енергия и му помогнаха да се почувства по-сигурен и спокоен. 



 

             Понякога си мислеше, че тези образи се появяват, защото тя реши, 
че повече няма да рисува и подари платната, боите и четките си. Но те 
също бяха знаци на недивимото присъствие около нея. 

    „Изглежда, че магията е някакво биофизично умение на определени 
хора и те разместват енергиите и създават дупки в междуличностното 
пространство на хората. “Така започна в един от многобройните ни 
разговори, да ми обяснява своите размишления Мария. “Това е биохимия 
и биофизика, но за съжаление няма юридическа методика, която да ги 
установи. Винаги съм се съмнявала в нейното  съществуване, но изглежда 
я има. В началото силата ме помоли да използвам енергията  в услуга на 
живота и само в полза на дееспособността. Оттам нататък изглежда съм си 
затворила вратата за воюване, за отмъщение. А хубаво е да си оставиш 
вратичка за възмездие. “Така говореше, когато е много ядосана на 
мърсотията, която трябваше да изчисти... В същото време  знаеше, че 
когато търси причината за определен проблем на даден пациент, винаги 
стигаше до момента на възмездяването. Затова знаеше, че възмездие има, 
и че не тя трябва да  връща злото там, откъдето е дошло. 

 А природната магия  със сигурност съществува на основата на 
познанието на взаимодействието между четирите основни елементи – 
вода, земя, огън, небе. Когато правиш ритуал за подвижност използваш 
водата. Ако искаш да го откъснеш от земята – поставяш го в съд, за да има 
олекотеност, т.е. да е по-близо до въздуха. Защото водата може да 
съществува и под формата на изпарение. Тя взаимодейства с останалите 
елементи. Ако огъня приближи водата, тя се изпарява и парата се смесва с 
въздуха. След това влиза в земята. На базата на кръговрата всички 
елементи съществуват един чрез друг. Който осъзнава това ще бъде 
съвършен в магията“. Говорихме за един древен магьосник Хенри Агрипа 
и за възможностите да се призовават силите на стихиите...  

      Един ден Мария ме заведе  при едно момиче, на което беше видяла да 
угасва свещичката на живота. Майката я беше потърсила за помощ. 
Лекували са я дълго време от анорексия. Временно се е подобрявала от  
лекарствата и след това кризата се е задълбочавала... Мария се опита да 



 

поговори с момичето. Накара го да хапне малко киви, за да проследи 
реакцията на тялото й при приемане на храната. Р. го направи с огромно 
усилие. Гледаше я с недоверие и с озлобление... Сякаш се страхуваше от 
нея. Мария попита какво сънува. Дълго време мълча, докато се сети за 
един сън, в който през абоката й вкарват отрова в кръвта... Мария огледа 
цялата къща и се ядоса – нямаше замърсяване...Тогава къде е проблема? 
Каво правеше тя там...? Изведнъж поиска да види любимите й вещи. Влезе 
сама в стаята на момичето  и след десетина минути седна при нас и 
заразказва: “Там, в ъгъла на стаята видях духът на мъртвата жена от 
първия етаж, починала преди две години от рак на стомаха. Починала е в 
два часа през нощта и издигайки се в тунела над нейната стая 
единственото живо същество е била Р., която е спяла в стаята си. Вкопчила 
се е в нея, за да черпи енергия и по този начин да се опита да отмъсти на 
мъжа си, който приживе я е унижавал и в края на дните й си е позволявал 
да слага по малко отрова в храната й. Затова момичето изпитва подобни 
чувства  - отвръщение, гадене, повръщане. Приемала е храната като 
отрова. Всяка вечер в два часа Р. изпитва студ в гръбнака под плешките. 
Духът стои в нейната стая зад една ваза и познава само тунела от първия 
до петия етаж на кооперацията. Единственото спасение е Р. да се премести 
да живее на село, поне 40 дни. Духът не може да оцелее след този период 
без да черпи енергия от жив човек. “ Каза й още да преспи 3 дни в 
манастир и да пие светена вода. След като тази причина се отстрани, ще 
бъде възможно въздействие  при терапията на лекари-специалисти. 
Хипнотерапията също може да й помогне. Мария предупреди майката, че 
една година ще се борят с болестта, но ще я преодолеят. По-късно 
продадоха този апаратамент. Днес момичето е живо и здраво и 
продължава жизнения си път. 

   Когато си тръгнахме Мария не искаше да среща никой и в същото време  
ми казваше: – Това , ако го разкажа на някой, ще ме сметне за луда, а 
всъщност това е истината, която  виждам... невидима, нелогична и странна 
за нормално мислещ човек. Кой лекар би могъл да я види?...“ 

          Иска ми се да разкажа още един случай на заболяване от анорексия. 
Така поне мислеха лекарите, но каква беше цялата истина никой не 



 

разбра. Беше една хубава млада жена, която често идваше  при мен на 
масаж, а при Мария ходеше със сестра си по различни поводи. След като 
се разболя, и двете много искахме да й помогнем. Мария направи, каквото 
зависише от нея, но се случи това, което видя  в съня си : 

             Сънят  на Мария:  

          „ Това  е през месец юни. Минава траурно шествие. Погребват Д... 
Майка й, сестра й, татко й са опечалени. Шествието минава покрай дома 
ми и спира за малко, за да се сбогуваме. Тя искаше да се сбогува с мен. 
Толкова много ме боли, че чак вия от болка. Отчаяно и гневно викам: 

- Господи, не си прав! Това дете на кой ще го остави! - 

От небето се спусна клетка от прозрачен материал със завеси откъм 
вратата. Това е Бог. Махна ми с ръка  като знак, че ме е чул, от което 
завесата леко се олюля. Нищо повече. Събудих се от кошмара. 

 След съня Мария продължава разказа в тетрадката си: “Днес трябва да 
ида при Д. Вчера сестра й ме помоли да я видя и ще дойде да ме вземе 
с колата. По пътя й разказах какво съм сънувала. 

- Не може ли да се спре? 

-  Гледах я и не знаех какво да кажа. 

- Няма никаква диагноза, т.е. всичко е на психична основа – анорексия. 
Опитахме всичко. От лятото само по болници лежим. 

Мислех, че не е само анорексията. Мислех си, че е направила имунен 
срив и че органите й са увредени. Захранваха я с органичен разтвор и й 
вливаха някакво лекарство, от което много бълнуваше. Когато влязох 
при нея, почти се изплаших. От хубавата, винаги стилно облечена млада 
жена, бяха останали кожата и костите й. Очите й гледаха като очите на 
хората,  които умират - някак безизразни, без топлината на живота, 
само с блясък. Всички, които умират, имат някакъв блясък на очите. 
Вкарах й малко енергия и тя започна да се храни. Майка й се зарадва, 
че е хапнала нещо. На следващото  ми посещение се получи същото. 



 

Два, три дни се хранеше. Помолих Юлия /тя работи в телевизията/ да 
ходатайства за преглед при професора, който оперира майка й. Тя го 
направи. В понеделник я заведоха в София и професор М...потвърди 
„анорексията“. Поговорил й да се бори. Но аз не бях сигурна. Тя имаше 
и още нещо, което изпълваше гръдния й кош отвътре и я стискаше за 
гръкляна, в резултат на което повръщаше, кашляше и изхвърляше 
храчки. Мислех, че е рак на белия дроб, но никой не го потвърди. Нещо 
грозно и зловещо витаеше около нея. 

   26.09.2006 г. Събуждам се с видение. Хора – високи, прозрачни – 
призрачни,  се връщат от погребение. Цял ден ми е неспокойно и някак 
трудно. Вечерта излязох на двора и се качих на терасата. Времето е 
облачно, превалява. Това са такива моменти, когато чакаш нещо, а не 
знаеш какво точно. Тревожно ми е, а няма причина. Телефона звъни. 
Юлето. 

- Мария, знаеш ли, че днес погребаха Д... Видях ги на връщане от 
гробищата. Не посмях да им се обадя. Много ме заболя. Ох,Мария,не 
знам...!  Затвори телефона. И аз не знам, но ме боли.“ 

    Позволявам си, с разрешението на Мария, да цитирам това, което 
описва в тетрадките си за този случай, на който бях свидетел от 
началото до края. Рано или късно се случваше това, което тя виждаше в 
сънищата си. То беше по-силно от нейното човешко желание да 
помогне и да спаси на всяка цена човешкия живот. Сякаш силата сама 
избираше на кого да коригира линията на живота, на кого да я 
прекъсне... 

   Една година по-късно разговарях за всичко, което се случи със 
сестрата на Д. Много й е мъчно и докато е жива няма да забрави, това, 
което Мария й е казала в колата, пътувайки към Д. На въпроса й не 
може ли да се предотврати събитието от съня , Мария отговорила – Не, 
ще бъде есен, земята ще бъде жадна и напукана и ще вали дъжд.“ 
“Всяка вечер  следях прогнозата за времето и най-малко го очаквах в 
деня, когато се случи. Беше септември и валеше дъжд“, сподели с мен 
тя и очите отново й се насълзиха. 



 

  

    На 21 септември 2004 година Мария беше записала в тетрадката си: 

        „Всеки божи ден се срещам с лицето на болката. Стигам до нечие 
съзнание. Колкото повече състояния докосвам, толкова повече 
осъзнавам, че малко познаваме силата на човешкия опит. Всяко 
човешко същество е уникално и неповторимо, а възможностите на 
познанието и ума – неотразими в обемните си същности. Да пътуваш в 
океана ум - значи да се потопиш в безсъзнателното. Знае ли някой дали 
има край безбрежността психична и не е ли човека господар на 
планетата?! Щом не познаваме неявните си способности, то тогава за 
какви алтернативни форми на разум говорим. Може би алтернативата е 
продукт точно на ония, неизвестни на разсъдъка човешки дадености, 
които или са закъснели, или тепърва предстоят да се развиват. И коя ли 
е вярната посока към уникума? Доказаните дадености човешки,  или 
силата на и над страданието по пътеката на търсенето им. Когато човек 
заспива и влиза в поднивата на съня и там среща непознатите на 
будния си ум известности и още веднъж ги преосмисля, но от място, 
където да не са само компоненти на една величина и съществуват без 
да се отричат, той тогава не е във война със себе си. Само че това са 
залозите на сблъсъка на живота по-късно, при съприкосновението му с 
природата. Животът е арената на духовете, инструмента – 
съдържателите на живот. Лудостта е онова психично пространство, 
което превръща в пародия силата на сблъсъка. И тук следва да си 
зададем въпроса – кое е редното развитие на човешкия вид, кое е 
нормалното? Самата аз излязох от проблеми емоционални с помощта 
на хипнозата и внушението. Не било вредно да се прилага. В коя ли още 
област бих могла да погледна? Всяко влизане в безсъзнателната 
същност е магия. Нима може да се иска нещо повече. След такива 
пътешествия човек започва да гледа на битовите неудобства някак 
отвисоко.“ 



 

   Ще цитирам откъс от личните послания на Тачард към Мария, писани 
под диктовка, за за да се опитаме поне малко да разберем 
предначертаната й още с раждането съдба: 

   „ Каквото ти е писано ще стане. Дали го искаш, или не, най-истинския 
реквием, на теб е съдено да предадеш. Не ще допуснем  зло да ти се 
случи, а само да се възвисиш. И като светлината да те има.... Ти каквото 
и да казваш, ние ще те утвърдим. Мария, огнено кълбо се върти и лети, 
но Земята също е в движение. Ти видя малък модел на част космически 
галактики. Видя, че там всичко е в движение. Земята е само едно кълбо 
и също е в движение въртеливо, и не само въртеливо. Тя просто се 
движи в определена закономерност. Долината на знанията и  
познанията, или още се нарича долината на утринната звезда – бистра 
като планинска река в облачно време, предвещаващо дъжд. Затова тая 
странна светлина ти се струва позната, напомня ти нещо земно. Под 
кристиалния купол кълбата са струпани като балони и все пак се 
движат.... 

    Били сме заедно, бяхме и пак ще бъдем. Колко пъти, Мария, ти си 
пожелавала смъртта и си я пожелавала, страхувайки се. Защото си я 
представяш в образа на жена. А жената е страшна, защото у нея е 
заложетно греховното зачатие на злото. Но доброто оцелява и 
пребъдва, а пък злото се стопява и смалява. Любовта е отначало. Затова 
в едно начало и в едно едничко тяло са заложени и двете - светлина и 
тъмнина... И така от век във век оцелявали човеците. Оцеляват и сега, 
но недей да си помисляш, че от всичките народи, най-наказани сте вие. 
Българите сте избрани и на новото учение, нови начала ще положите. 

 А сега друго. Тази звезда, тази светеща звезда бе в нощта над 
Витлеемската пещера. Тя поведе мъдреците, ще ги поведе и пак ще ги 
доведе тук при тебе. Един въпрос в премъдростта, зададен е неточно, 
защото в гениалния ти код знай всичко е посочено. Началото, то е едно, 
ала начало ли си ти?! О не, Мария, ти си лъчево проникновение през 
низ от вечности условни. Не говори, че не разбираш, дори не го 
помислай. Те всички като теб чуваха гласа, ала гласа един, а ти, ти 



 

чуваш и пътуваш. И пътищата ти вселенски са различни. Кълбото, от 
което се откъсна бе едно – голямо, кръгло,огнено. В началото пак 
заедно тук влагахме усърдие. И вечности заложихме у вас, но по-
насетне вечността сменихме с кратковремие. Тук Вечността не бе 
потребност. И друго: Корабът кръстосва и минавайки това, което трябва 
ти отрежда и век след век така и като пътевод, по-ярко светва и се 
приближава и пак така и ти го следваш, следваш. Сега си там като 
частица лъч, като енергия прозрачна и наблюдаваш – толкова е странно 
да наблюдаваш познатото...“ 

   Когато се опитвам чрез нея да обясня подобни текстове, Мария ми 
казва: „Юлия, ние сме обикновени хора. Искам все повече здрави и 
усмихнати хора да има около мен. Нищо друго не ми трябва. Имам си 
всичко - и дом, и хубаво дете, и котета, и куче, и хляб, и слънце , и небе, 
и звезди, и чист въздух, и градинка... Какво повече от това! С вас  не се 
чувствам и толкова самотна. Една приятелска дума, една шега, са 
достатъчни да ме подкрепят.“ 

 

 

     НАСКО 

    Още в началото на деветдесетте години, когато й гостувах, Мария 
непрекъснато сънуваше кошмари, свързани със смъртта на съпруга си и  се 
мъчеше с всичките си възможности да се намеси в съдбата му. Спомням си 
колко беше притеснена, когато трябваше да му приложат байпас. Дълго 
време тази операция се отлагаше, защото лекарите не бяха сигурни, че ще 
се събуди на операционната маса. Приеха го в Правителствената болница. 
Група приятели тръгнахме с Мария да дарим кръв за него. Тогава в 
кръвния център на всички ни прилоша, най-много на Мария. Операцията 
беше факт и Наско успя да излезе от реанимация едва когато Мария отиде 
при него и приложи своите си методи на помощ. След това той дори 
нямаше нужда от патерици за придвижване. Възтанови се много бързо. 

       Но кошмарните й сънища не престанаха. 



 

    „ Днес е четвъртък и знам, че е така докато сънувам, но днес е петък и е 
тринадесети. Атанас е в болницата в интензивния сектор. Много е зле, на 
изкуствено дишане е. Целият е подпухнал. С мъка ми казва: - “Мария, аз 
умирам, кажи им да не ме мъчат повече!“ - Наистина умира. 

     - Събудих се, часът бе осем и двадесет минути. Успала съм се, а 
същевременно съм много притеснена. Посвърших кое-що и се качих на 
автобуса за гр. Сандански. В апартамента всичко си беше наред. 
Позачистих и вечерта се прибрахме с Атанас на село. Той пийна малко 
повече вино и си легна. Днес е петък 13-ти. Каза, че го боли главата, но 
отиде на работа.... 

    Помня когато го оперираха, цялата операция, възстановяването след 
това, аз всъщност го сънувах. Зима бе, студено бе и аз не можех да ходя 
често в София. Пътувах от село до града, защото детето ни бе данадесети 
клас. Предстоеше му абитуриентска вечер, а аз се чудех за какво по-
напред да мисля. Помагаше ни А., той и сега ни помага с какво ли не... 
Нощните ми пътувания просто нямат край. Като се замисля, много хора 
сънуват страннотии, но има голяма разлика в смисъла на сънищата. 
Смъртта може да е някакъв сън, докато душата влезе в ново тяло, а е 
твърде вероятно и обратното- Душата да е приспана, влизайки в тялото 
човешко и чрез сънуването да ни показва другата реалност. 

“Днес е 14 октомври. Продължавам да сънувам кошмари. Отново около 
Атанас. Отивахме към гробищата. Намират се в западната част на баира 
извън селото. На завоя преди хълма има чешма. Спрях да си измия лицето. 
Атанас ми показа флаконче с отрова. Изпи го с чаша вода. До гробището 
му оставаше още малко път, а аз само го изпращах. Много е натоварващо 
да сънуваш какво става с близките ти...“     

        15.06.2007 г. 

      „Отново съм високо в планината. Седя върху тоалетната чиния и пикая. 
Ставам,мия се, оправям си външния вид и тръгвам към вратата. Едва сега 
забелязвам,че в ъгъла седи симпатичен наглед мъж. Развива се действие 
като на кино. Стигам до средата на банята, а Атанас влиза вътре откъм 



 

коридора. И двамата мълчим и нищо не си казваме. В момента, в който се 
разминахме и аз стигнах до вратата, седящия мъж скочи , впи остри нокти 
в гръдния кош на Атанас. Действието се разви като в постановка. Черният 
мъж се преобрази в едра фигура – черна, с прозрачно лице и огромни 
ръце с дълги остри като шипове нокти. Опитах се да помогна на Атанас, но 
фигурата бе по-тежка от мен и не успях да се справя. В следващият кадър 
аз и Верето вървяхме по широк път високо в планината... Беше пред 
разсъмване. Събудих се. Понякога се уморявам от кошмарите. Но от друга 
страна те винаги се припокриват със следващите събития.“ 

   Беше вече месец август 2007 година, когато Мария ми позвъня. Наско 
умря,само ми каза  и затвори. Събрахме се приятелите и тръгнахме за село 
Зорница. Тя не беше много адекватна...Разказа ни как предишната вечер 
са били на гости на един съсед, хапнали са, повеселили се и си тръгнали. 
Току - що бяха приключили с ремонта на село. Преди да си влезе в дома 
Наско се отбил в тоалетната на двора им. Мария се притеснила, че дълго 
време стои там – повече от половин час. Отишла да провери и го заварила 
мъртъв. Предишните вечери в сънищата си се беше опитала да отклони 
смъртта от дома им. „Бях спокойна, че я оставих на улицата, но тя ме 
надхитри... Не успя дори да се порадва на ремонтирания ни дом..“. Отново 
се случи това, което беше видяла в сънищата си. 

   Денят е 2 август 2008 година.Мария подготвяше помен за  Наско. Беше 
изминала една година от смъртта му. Денят беше един от най-топлите в 
годината. А попа можеше да отслужи заупокойна литургия точно в 12 часа, 
защото идваше от друго село. Свещите не можеха да горят в ръцете на 
хората, защото  на гробището в село Зорница почти винаги има течение и 
ги събрахме, за да изгорят на гроба. А в средата на чинията с житото 
видяхме да свети свещ, сякаш запалена от слънцето. След литургията на 
Мария й прилоша и припадна на гроба. Всички се струпахме около нея и се 
разплакахме, опитвайки се да й помогнем. Когато се съвзе, Мария  стисна 
шепа пръст от гроба и каза през сълзи: „Наско, изпълних  желанието ти. 
Често го сънуваше и той й беше  казал в съня, че трябва да направи ремонт 
на апартамента на дъщеря им Вера в гр.Сандански. Мария си беше 
обещала, че до 1 година на Наско,  дъщеря й  ще има възможност да 



 

заживее самостоятелно в един напълно обновен и    направен по  вкуса на 
детето й дом. В последния ден преди помена майсторите дойдоха да 
поставят  щорите. А Мария получи знак, че това е подаръкът на Наско за 
Верето, защото  на ръката й се появи буквата А и се изприщи до лакътя. 
Започна да я смъди, сякаш някой я дърпаше  и този обрив не изчезна, 
докато тя не намери начин да отиде до Сандански и да плати на 
майсторите. 

     След помена хората споделяха с нея –   

 „-  Мария, никой не се разплака докато попа четеше за Наско, но ти ни 
разплака всичките!” С малки изключения, хората не си представяха живота 
в това село без нея. Нямаше човек, на който да не беше помогнала 
безрезервно. И макар и да не разбираха какво точно  прави, за да се 
почувстват по-добре, всеки от личен опит знаеше, че  каквото и да се 
случи, можеха  да се отбият  при Мария. 

   Предишният ден при нея  беше едно петгодишно дете, в което се беше 
вселила лудостта. Сякаш си беше намерила поредната жертва от 
семейството. Мария ги изпрати да се помолят в един манастир край 
крепостните стени на Солун. ”Там ще ме повикате, им каза тя. Част от 
моята енергия ще бъде с вас.” 

 Молитвата им за изцеление беше съвпаднала с помена на съпруга й 
Наско. След 12 часа в един от най-горещите дни на лятото. И на Мария й 
прилоша. Точно в онзи миг, когато може би при тях се създаваше поле за 
компактност с необятното  откровение, при което можеш да се надяваш , 
че  Божественото присъствие бди над теб  и ще се опита да изпълни  
желанието ти. Майката сподели, че силно се е разлюляла пред иконата, 
когато си е помислила за Мария. 

     Това бяха усилията на лечителя Мария, която създаваше тази 
възможност. Оттук нататък  до пълното оздравяване бяха необходими 
усилията най-вече на близките, защото чудесата не се случват без да 
дадеш всичко, на което си способен, за да спасиш детето си. При това без 
да се надяваш, че даваш, за да получиш. Животът е безценен, често 



 

казваше Мария, и не се измерва само с материалните богатства. Парите не 
са всичко… Вечерите, след посещението на това дете при нея, често 
говореше за него и търсеше изход. Казваше ми, че ще направи всичко, 
което зависи от нея, за да го  спаси, защото  то заслужава да усети магията 
на живота, без да се състезава с него. Да намери духовен мир и хармония, 
чрез които да  бъде полезно за себе си и за хората около него. В противен 
случай имаше опасност този дом да се превърне  в богата психиатрична 
клиника, отделена с високи зидове от истинския живот , от радостта да 
усещаш , че си жив и пълноценен. 

      Мария не очакваше благодарности или оценка за труда си. Въпреки, че 
могократно ни поднасяше бонбони, или сладкиши и ни казваше: „Хапнете 
си, много малко хора могат да ви почерпят с благодарност!“ И всичко, 
което правеше смяташе за свой дълг към самия Живот.   

      Тя имаше и свой личен дълг – към своето си дете. Не искаше да има 
нейното  тъжно детство, не искаше нищо да му липсва. Но знаеше, че 
никога няма да бъде богата, защото прекрасно разбираше  какво могат да  
платят за труда й хората. А често пъти казваше, че човешкият живот няма 
цена. Срещу 20 лева е  спасявала живот, а понякога неможеше да вземе и 
толкова, защото знаеше, че човека  срещу нея има стотинки в джоба си, 
които  беше  събрал за автобусния билет. 

      Присъствах на един преглед, когато една жена, освен за себе си, 
подаде снимка на гръцки бизнесмен от Кипър, който искаше да му постави 
диагноза за заболяването. Мария я написа подробно на  гърба на 
снимката.  Жената остави 10 лева за своя преглед и си тръгна. 

- Гръкът, който я изпраща е богат и й беше дал 20 евро за мен, но тя ги 
запази за себе си, сподели с мен Мария и повече не коментира случая. 
Тогава се изненадах , че знае и това. 

   Често пъти изпращаше хората без да вземе и стотинка. Казваше: 
„Когато започнеш да печелиш, тогава ще плащаш“. Беше много 
неспокойна, когато  самата тя трябваше да взима пари назаем. Не 
искаше да дължи нищо никому. Искаше всичко да спечели със своя си 



 

труд. А от началото на 90- те години тя друго не работи, освен да помага 
на хората. 

     Най-странното е, че този труд  не може да се съизмерва с никакви 
показатели, освен с  резултатите, заради които хората се връщаха при нея 
с благодарност.    

         Бяхме да запалим свещички на  гроба на Наско, когато по телефона й 
се обади изплашена позната певица. Обади й се за кураж,защото влизаше 
на операция .Намерили й бучки  на гърдата. 

-  Замисли се и  каза, че резултатът ще е добър и, че си има живот. Обеща 
й , че до 11 часа половината от енергията й ще бъде с нея. 

- - След операцията жената отново се обади плачейки... Казали й бяха , 
че е  злокачествен тумор. 

- - Мария отново я успокои, че не вижда  фатален край, и после 
разсъждаваше на глас: - Не е рак на гърдата, кисти са... Звучи ми като 
манипулация за взимане на повече пари по клинична пътека. 

-  - Какво провокира болестите? 

 - Ако потърсим обяснение в науката, ще видим, че на мястото на една 
уж овладяна болест, се появява по-нова, в по-различен вариант и 
човечествтото все търси и търси решения. Като че ли боледуването има 
за цел да отрази дозата страдание, което човешкото същество, както и 
животното, могат да понесат в рамките на едно физическо натоварване. 

-  -     Ще открие ли науката лек срещу нелечимите болести? 

-  - Не при всички видове. Науката се стреми към това, но подозирам, че 
дори и клонингите, които са тема на бъдещето, ще носят 
възможностите на заболяване. Болестта като че ли е включена в 
човешката природа и има някаква много сериозна роля. 

   Никой не знае защо се дава страданието. То има определена цел в 
живота ни. Ние не избираме нито степените на страдание, нито 



 

степените на щастие. Но в далечното бъдеще учените ще открият онова 
нещо, което трепти във въздуха и понякога слиза на земята ? 

 

 

 

 

              ТВОРЧЕСТВО ОТ НАЙ-ЧИСТ ИЗВОР 

      Творческият процес Мария възприема като бягство от 
натоварването, което й носи човешката болка. Но от друга страна това 
творчество  е пристанище и за много други, които  имат отворени 
сетива да усетят въздействието му. С времето се убедих, че не само 
поезията, но и песните й излъчват мир, хармония и уют. 

   Досега многократно споменавам името на Тачард и цитирам 
посланията му до Мария. Кой е Тачард? „Това е този, от когото хората 
заспиват в кабинета ми“, казва Мария... А друг път ми е казвала - “Той е 
този, който поръча предсмъртния реквием на Моцарт.“ Описа ми го с 
дълга черна перелина. Като във филма на Форман „Амадеус.“ С Тачард 
тя може да общува само чрез съня си. Ще цитирам  една от приказните 
им срещи. 

„В  съзнанието ти се оформя следната картина: В двора на малка черква, 
разположена в земен парк ти стоиш. Болен,  беден музикописец с бледо 
лице и страдалческа физиономия. На ръба на отчаянието си, защото си 
беден, беден. Останал ти е само един черен фрак, с който трябва да се 
представиш пред тъпоумните чревоугодници на херцогския замък. При 
това ще свириш и ще се правиш на весел. И решението идва по алеята. 
Застава до кръгло оформения храст и за миг се вглежда втренчено в теб. 
“Господине, казва, разбрах, че пишете музика. Имам нужда от Реквием – 
последен, прощален, но да звучи в него пролетното пробуждане на 
Земята. Да усетиш под звуците му как никне цветето, как се разпуква 
пъпката и лятната буря и дъжд и тихият залез мъглив на есента. След 



 

трийсет дни ще те намеря тук, за да го взема. Гледаш го – очите му са 
черни и непроницаеми, а твоите - чисти и сини като езера планински. 
Щастлив си, защото това, което иска е достойна оценка на творчеството ти. 
В тоя момент не мислиш за пари. Човекът с черната перелина и цилиндър 
ти е оставил кесия с брилянти. Почти не вярваш на очите си и не си 
разбрал кога си е отишъл. Сякаш се е разтворил във въздуха. Реквиема те 
поглъща... След трийсет дни чакаш на уреченото място, но човека не идва. 
С храната си погълнал отрова, но болките ще се появят след час. Не знаеш. 
Човекът с черните очи е там, но ти не го виждаш. Прозрачен е. А сетне си 
горе с него – в най-светлото ниво, при гениите...“ 

Вечатлена  бях  от знанията, които Мария получава чрез автоматично 
писане и чрез сънищата си. Знания, които бяха необходими  за нейното 
развитие не само като лечител и ясновидец, но и като творец. Знания, 
които  сигурно дълго време ще останат неразгадани. 

   Тачард -19.10.1994 г.: ” Полето на действие е огромно. В него 
съществуват милиони състояния и всяко едно от тях функционира 
самостоятелно. Тия милиони състояния са единици на огромна същност и 
на практика могат всичко и носят минали знания. Минали, защото всичко, 
което става тук е следствие на предварително натрупан опит. Тук при вас, 
съществуването ви е сложен комплекс повтаряемост. Вдигането ви е 
трудно. По тази причина енергообмена ви представлява сблъсък, а не 
допълване. Освен това природата ви е замърсена. Да, казвам ти всичко 
това и заради високия коефициент на полезна умствена дейност и защото 
не това е пътя към живота на утрото. Посоката е неправилна. Усилията 
напразно изразходвани. Не познавате скритите си възможности, нито 
силите на човешката психична дейност. И пътувате към създаването на 
пустини... 

   Просветлението е сложностно понятие и душите не са в състояние да го 
проумеят докато са в скафандъра на материалната обвивка. Това 
внедряване на Душа в тяло означава доброволно закостеняване за 
натрупване на подсъзнателен опит. Душата и духът са всъщност две 
поднива от отвъдния път към светещата същност. Но докато душата се рее 



 

свободно и има право на достъп и контакти с други подобни, духа се 
грижи за тялото, за мисловната част на единицата, а също така и Духа е 
наблюдател на функционалните зависимости между двете същности – 
материална и нематериална.“ /Тачард/ 

     Къде ли не се рее душата на Мария, но в определени моменти улавя и 
запечатва неверотно красиви мелодии и съдържателни текстове, които 
никога след това не може да забрави. Записваме ги на касетофон, 
намираме най-подходящия композитор да ги аранжира и най-подходящия 
глас да ги изпее. И творческият процес започва с нейно съгласие, защото тя 
разбира кога ще се получи пълен синхрон на въздействие. Тя знае как да 
улови дължината на вълната, в която е вграден ключа към цялата Вселена. 
Нали затова всеки тон в музикалната стълбица звучи различно, защото има  
своя дължина на вълната. 

  Първият музикален филм, който направихме, съчетаваше нейни песни от 
всички фоклорни области в България – шопски, македонски, тракийски... и 
едни от първите й шлагерни песни. Аранжиментите бяха на композитора 
Валери Димчев. С музикалния филм „Музика звучи“ започна 
телевизионната програма на Великден по Канал 1 на БНТ. Тогава 
програмният директор Борислав Геронтиев ми каза: „Направили сте един 
красив тюрлюгювеч“. За първи път позволи да се излъчи музикално 
предаване със смесени жанрове в него. А Мария каза, че  това се случва, за 
да се почувстваме обединени в един от най-светлите ни християнски 
празници. 

    „Очите на Перун“ обедини фолклорни песни, в които преобладаваше 
носталгията по загубените родословни корени. Аранжиментите бяха на 
Димитър Динев. Популярните ни фолклорни изпълнители и 
телевизионният екип успяха да предадат настроението им и до днес този 
музикален филм е  един от най-предпочитаните по БНТ сред емигрантите 
ни в чужбина.Това са ми казвали колеги от Сателитния канал. 

          В едно интервю я попитах: 

- - Как би се представила на българите в чужбина? 



 

- - Като човек, който се опитва да пише поезия, пъха си носа в сфери на 
човешкото съзнание, труднодостъпни дори за науката, нося някакъв 
заряд, както и една човешка болка и топлина. 

- -   Какво смяташ, че търсят хората зад граница? 

- -   Това е вътрешна потребност да промениш нещо в себе си, да видиш 
други територии, други пространства, друг начин на живот, други хора. 
Парите са първичната причина заради социалните условия на живеене 
у нас, но едва ли само парите ги тласкат към приключение. Жаждата на 
човека да пътува, да опознава различни територии не е от вчера. Тя е 
вечна, също като човека. Няма да се изчерпи и в утрешния ден. 

-     - Кои от българите се приспособяват към живота зад граница? 

-    - Това е някакъв вид духовна нагласа. Срещала съм хора, които казват, 
че България не им е интересна и не биха се върнали тук, колкото и 
носталгични нотки да се прокрадват. Срещала съм и такива, които са 
българи до мозъка  на костите си и не биха могли да живеят на друго 
място. И аз съм част от тях. Не бих могла да вирея никъде другаде, 
освен в България. 

     - Има ли разлика в проблемите на хората, независимо в коя част на 
света живеят? 

-         - Не. Гражданското  устройства на обществата може да е различно, 
но хората навсякъде по света имат едни и същи проблеми. По един и 
същи начин ги боли, по един и същи начин се радват, по един и същи 
начин страдат, женят се, деца създават... 

-              - Ако днес говорим за глобализация, това означава ли, че 
някакъв невидим сценарий би помогнал на хората да заживеят по-
добре заедно? 

-                 -  Невидим сценарий!? Земята е експеримент и нямаше да 
е единствен, уникален и неповторим живота, ако не беше пълен с 
различията си. Хората се опитват да го направят по-добър, но докато 
власт имат парите, това едва ли ще стане. 



 

-             -    От какво зависи усъвършенстването на човека? 

-      -  От гените. И щастието и нещастието се дължат на съчетанието на 
генетичния материал, който носим. Не от парите, не от материалните 
облаги. И богатите плачат, и бедните плачат, и богатите са щастливи, 
понякога и бедните са щастливи. 

-               - Доколко може да се вярва на предсказанията за краен 
катаклизъм на земята? 

-                  - Дотолкова, доколкото човешкия разум може да 
проконтролира определени обстоятелства от бъдещето. От нас зависи 
дали ще се унищожи планетата, или не. 

-               - Наводненията, земетресенията, цунамитата не са ли 
предвестници за катаклизъм? 

-                   - Земята не ни прощава неправомерното използване на 
природните ресурси. Екологичните смущения донякъде зависят от 
хората и от космичните влияния. В бъдеще и появата на цунами и на 
други страшни катаклизми ще е предвидимо и хората ще могат да 
вземат  мерки за сигурността си. 

-         Животът на Земята да се унищожи!? Това може да стане след много 
години, когато на други планети се разработят условия за живот, сходни 
на земните. Вероятно живота на земята е възникнал така – някоя 
цивилизация е разрушила собствената си планета поради  напредъка и 
от там са се преселили тук. Ако човечеството върви натам с пъкления си 
ум, възможно е живота да се пренесе на друга планета. Космосът е 
безкраен. Вселената – също, но за пълно унищожаване на живота едва 
ли може да се говори. Та това е едно уникално творение на Вселената. 
Кой би махнал с лека ръка на уникома си. 

                Веднъж, когато се връщахме от Кръстова гора, Мария ме попита: - 
Знаеш ли как ще изглежда Земята  след хиляда години? 

               Погледнах я изненадано и отговорих -Не! 



 

              - След хиляда години, продължи тя, на Марс ще има живот, а 
Земята ще  бъде люлка на разума!... 

                  Когато си говорехме за бъдещето на човечеството, тя казваше: И 
преди древните египтяни го е имало, и след нас ще го има. И след 2000 
години пак ще го има. Ние се развиваме само в технологично отношение и 
в сферата на комуникациите. След много време хората ще пътуват из 
Космоса така, както сега пътуваме от град на град. И това няма да е 
проблем. Ще се възпроизвеждат на корабите, ще живеят там. И това няма 
да е проблем.... 

                И понеже често се срещахме по творчески проблеми, си мислех, 
че и тези  песни, които не можеше да изтрие от паметта си, също са 
предназначени за бъдещето.         

               От Коледа на Коледа се натрупаха мелодии и текстове за още 
един аудиоалбум, който озаглавихме „Зимна приказка“. Включвахме ги 
в Коледните благотворителни концерти на Телевизионния център. И са 
факт благодарение на композиторите Петьо Кръстев и Маргарит Русев. 
Повечето от тях певицата Христина Кацарска изпя с много любов и с 
усещане за съпричастност. А гласът на Емил Кънев беше този, който 
Мария отдавна търсеше за част от своите песни. Той приличаше на  
Емил Димитров. 

  Всички тези  личности по някакъв начин се явяваха в сюжетите на 
сънищата й и имаха своята роля при отразяване на това творчество, което 
не се вписваше в нито един от общоприетите музикални и литературни 
жанрове.   

      Мария понякога ми разказва за въздействието на песните, които пуска 
на част от пациентите си в кабинета. Успокояват и релаксират състоянието 
им. Сподели и един странен случай, който й беше разказала една 
медицинска сестра от град Гоце Делчев. И за да бъде по-достоверна, ме 
свърза по телефона с нея. Мария й  подарява  диска „Зимна приказка“, 
който тя оставя  на салонния си бюфет. Връща се от работа след нощна 
смяна и когато минава покрай  стационарния си телефон, чува странен 



 

звук, но не му обръща внимание, след това звукът се повтаря, минавайки 
покрай мобилния си телефон. И него  отминава, докато не чува песните на 
Мария. Никой не ги е  пускал, диска  е в кутията, а те звучат в стаята й 
около 40 минути. Слуша ги и се чувства прекрасно. Вече не усеща умората  
след тежката работна нощ. Спомня си с подробности текстовете на 
песните, мелодиите, въпреки че до този момент не беше намерила време 
да ги чуе. “Мъжът ми  каза, че съм сънувала, но аз знам, че въобще не съм 
си лягала, когато се случи всичко това.“ Тя ме умоляваше по телефона да й 
повярвам. За мен това преживяване на Б. не беше изненада. 

      Ще разкажа един случай, който мисля че има връзка с формирането на 
творческия екип, който щеше да отразява  в националния ефир и песните и 
стиховете й.       

       Мария е родена на 4 юли 1954 година в село Калиманци . Винаги съм 
искала да я зарадвам на рождения й ден, но забелязах, че тя не обръща 
никакво внимание на вещите. Ден преди празника й отидохме с джипа на 
Горския комбинат  до Рилския манастир. Валеше пороен дъжд. Когато 
пристигнахме, дъждът спря и всички забелязахме от верандата на 
манастира странно сияние в небето.   Появи се  образът на Богородица с 
младенеца и буквата М с червени кантове отстрани. Наблюдавахме го 
около 10 минути. На връщане буквата М ни следваше по пътя. 

            Съпругът ми беше прекарал следобеда по алеята на здравето, както 
наричахме пътеката покрай река Бистрица към парк „Бачиново“. Когато се 
прибрахме вкъщи, той ми показа поредния си   издялан камък, каквито 
умееше да прави. Изненадата ми беше огромна, защото  без да знае за 
нашето преживяване, беше вградил в камъка  видението, което всички 
наблюдавахме на Рилския манастир. Попитах го дали мога да го подаря на 
Мария, а той ми каза – „Направих го за 20 минути на брега на реката и ти 
го давам. Прави с него каквото искаш. ”Не му казах  защо искам точно този 
камък, защото каквото и да му обяснявах, нямаше да ми повярва. Той е 
зодия „Дева” и ми е трудно да го убеждавам в нещо, което лично не е 
видял. Заедно сме от 1980 година и работим  в Телевизионния център в 
Благоевград, аз като журналист, той като оператор. Богатото си 



 

въображение той прилага не само в професията, но и в желанието и 
умението си да извайва образи в дърво и камък. Всичките са толкова 
различни и неповторими, че не могат да се объркат. За дървените 
пластики използваше чимшир,който дялаше с едно ножче, а  от кариерите 
в Банско използваше  камък, който изчукваше със стоманено длето. Но 
едва ли само познанията от многото книги, които беше прочел и 
въображението му бяха достатъчни. Когато сядаше да работи, наблюдавах 
как нищо не беше в състояние да го отклони от това, което прави. Сякаш 
отваряше в себе си канал за връзка с неизчерпаемата творческа енергия. 
Може би така беше направил и Богородица , прегърнала с едната си ръка 
главичката на дете. 

    Подарих този камък на Мария за рождения й ден. Бяхме отново на курса 
по кинезитерапия и имахме часове за китайските тайни в масажа. Тя  му се 
зарадва. За първи път прояви интерес към подарък. Изведнъж много й се 
приспа. Сложи ръцете си пред камъка ,наведе си главата й не я вдигна до 
края на часовете. Преподавателката Зоя Горанова помисли, че не й е 
интересно, или че е знак на неуважение към нея. А тя просто не можеше 
да си държи главата изправена. До края на часовете върху челото на 
Богородица се появиха три кръста, без никой да докосва камъка. Не ги 
беше издълбал Сашо. Някаква невидима  сила ги вгради там, за да ни даде 
знак, че съществува и, че по някакъв начин синхронизира творческите 
енергии между нас.Този синхрон беше необходим, за да извървим  пътя, 
на който бяхме стъпили. Защо? – времето  ще покаже. В продължение на 
няколко години именно Александър Караджов е операторът на всички 
поетични импресии и музикални филми на Мария Стоянова, излъчвани по 
Канал 1, и Сателитния канал на Българската национална телевизия. 

  Веднъж Мария ми каза : “Сашо е до теб, за да те приземява. Прави те по-
земна, по-реална. Ти си непоправим идеалист... Беше срещу Игнажден и 
Мария ни беше сънувала: “Мисля, че на този ден Богородица е влязла за 
първи път в храма. Ти беше със Сашо в Рилския манастир. Беше заченала 
Филип. Имаше някакво неспокойствие. Казваш му – аз ще раждам, трябва 
да ме закараш в Благоевград. И се роди Филип. И той по някакъв начин 
идва от Рилския манастир... Бях те хванала за ръце. На влизане в 



 

манастира останах зад теб. Вдигнах ръце, за да поздравя Богородица... 
След това видях голям и хубав път.... Снимаме поезия. А Сашо казва : “Тя 
има друг смисъл. В нея има проникновения.“  

      Първата й книга беше написана под диктовка. Взех папката, в която 
събираше стиховете, които не се подчиняваха  на никакви литературни 
правила. Занесох я на писателя Георги Марковски в София. В неговото 
издателство „Сребърен лъв” книгата излезе през 1997 година под заглавие 
„Трохи за всички”. Мария не я беше видяла, но се ядосваше, че има много 
правописни грешки и, че Марковски си е позволил да направи съкращения 
и корекции без да се консултира с нея. И до ден днешен  й тежи 
непрофесионалното и некоректно отношение на издателството .  

   Преди да излезе книгата  направихме и първата поетична импресия, 
която нарекохме на едноименното й стихотворение „Пътеката ми”. 1997 - 
ма се излъчи и вторият художествен филм – „Истино моя”. Мария 
непрекъснато се съмняваше в качествените стойности на поезията си. И 
когато снимачният екип работеше на терен, поиска знак, за да разбере, че 
това което правим  е за добро. Бяхме край реката на град Сандански. 
Грееше слънце и изведнъж в небето се появи дъга без дъжд, без 
обяснение…Това беше знакът, който Мария поиска. Тази дъга режисьорт 
Константин Чакъров включи  в поетичната импресия.   

    Когато започнахме работа по следващата импресия „Премъдрост 
прости”, Мария ми каза – „Прави я като за последно”. Аз изтълкувах 
буквално това изречение, а по-късно разбрах, че така трябва да се прави 
всяко нещо, до което се докосваш и е предназначено за хората. 
Направихме представяне  на този филм в Окръжната библиотека в 
Благоевград. Публиката сякаш се чувстваше на пречистващо 
представление, защото  почти всички плачеха, без да знаят защо. И аз 
плаках, макар, че го гледах  сигурно за стотен път... Синхронът в екипа се 
получаваше още при самата подготовка. Режисьорката Руми Ангелакова, 
която реализира следващите художествени филми: ”Силата над 
страданието”, ”По магистралата на живота”, ”Късмет на бъдника”, “Музика 
звучи“, “Очите на Перун“ остави в тях част от себе си, не защото й е 



 

професионално задължение, а защото емоционално се запалваше в 
самото начало на разговорите  и успяваше да намери най-подходящите 
детайли, които отразяваха съдържанието. Руми предварително знаеше, че 
във филма „Пътеките на времето“ вече няма да има само импресивни 
кадри, а ще съчетава музика и танц едновременно. И се получи. А Мария 
ми каза – във филма трябва да се усеща - зов на живота към самия живот. 

 Тук ми се иска да разкажа за подготовката на предаването „Силата 
над страданието“. Мария беше вече преместила кабинета си от Сандански 
в село Зорница. Старото му име е Дзевгели и се намира на пътя между 
Сандански и Мелник. Многократно съм изминавала това разстояние по 
най-различни поводи, но най-вече да се наприказваме, както обичаше да 
казва тя. 

 Разговорите с нея винаги са ме карали да мисля как може да се 
живее не по навик, а като съзнателен наблюдател на всичко, което се 
случва. Веднъж я чух да казва, че в древността хората са унищожили 
мъдростта, за да се даде приоритет на нискостойностното, 
физиологичното. Защото мъдростта е бреме. Знанието никога не може да 
достигне мъдростта. Излиза, че мъдрецът стои в далечината на 
пространството, а знанието го гони в рамките на един човешки живот. А  
времето е линейна мярка, защото нещата се развиват конусовидно. Ако  
тръгнеш от обърнат конус-виждаш как се разширява. Времето не е в 
състояние да обхване тази многоканалност на човешкия стремеж, на 
човешкото развитие или на самото еволюиране. И тогава знанието 
изостава от мъдростта, т.е.мъдростта ни избягва с цяло едно хилядолетие 
като мярка във времето и пространството. Как можеш да гониш с един 
товар  знание една  мъдрост, която ти бяга хиляда години, и въпреки това 
да твърдиш, че знаеш и можеш повече от другите? 

   - В началото едно от съществата, което се наричаше Кени, ми казваше, че 
в древността е било  Менес – древноегипетски фараон – военен мъдрец. 
Аз твърдях, че мъдростта и войната са две различни неща, а то ми 
отговори, че не е така. Войната и мъдростта са едно и също нещо. 
Трябваше да минат години, за да разбера, че е така. И трябваше да минат 



 

години, за да прочета, че Менес е бил първият цар на древен Египет и той 
е поставил основите на  древноегипетската държава... Но нали все гледаме 
скептично и тръгваме с огромна доза недоверие. Аз съм тази, която тръгва 
с най-големият скептицизъм и не вярвам на каквито и да било блудкави 
твърдения. Вярвам на фактите.“ 

    Попита ме какво искам да покажа и внуша на хората с този филм. И как 
ще намеря тънкия преход между бедността, мизерията и другия бряг... 

- Винаги е имало бедни и просяци – започвам да философствам аз. - 
Какво тогава е спасявало хората? Кои са онези непреходни стойности, 
които са ги карали да се изправят и да прескочат страданието? Може би 
Вярата в Бога, или ... 

- Не разбирам лицемерието на религията, Юлия, - ми отговори тя. - 
Вярата и религиите не са едно и също нещо. Религията е най-голямата 
мистика, която може да бъде прокарана.Т я потиска и подчинява хората 
с неразбираемото, което на този етап няма доказуемост. Апокрифните 
разкази се разпространявали устно и никой не знае колко достоверно 
са описани. Това е тема на бъдещето. А що се отнася до вярата – тя е 
вътрешна потребност. И преди съм влизала в черквата с любопитство и 
не съм разбирала как ще позволиш да разпънат един човек да умре с 
позорна смърт и след това ще се облагодетелстваш векове наред със 
собствените си злини. Защото знам, че няма нито едно живо същество, 
което е създадено, за да бъде унищожено от ония, които не са го 
разбирали. Хората не могат да простят никога различността. Когато 
един от моите учители ми казваше, че войната и мъдростта не са две 
различни неща, е имал предвид, че равното ниво означава война за 
надмощие. Равнопоставеността винаги е война. 

- - А енергията, как ще  докажеш енергията, Юлия?... 

- - Мисля, че хората не са готови да усетят невидимото. Затова 
няма да се опитваме да го доказваме. А доколкото съм разбрала 
и самата сила не позволява да бъде демонстрирана... 



 

- - В медицината дадено лекарство овладява един или друг 
болестотворен процес. В енергиите няма за какво да се хванеш. 
Всичко е въпрос на възможности за компактност. Може пък някой 
ден науката да докаже енергийното въздействие, което овладява 
определен аспект  от човешката физика, от психическото 
развитие, умствения критерий и коефициента на интелигентност. 
Когато хората се люлеят пред иконата и решат да разкажат това – 
ще кажат – иконата ме разлюля. Но всъщност, иконата ли е? Тя е 
една рисунка. Може би там се създава ключовият момент. Някой 
отключва енергиите, в мига на молитвата се създава  поле на 
компактност. По същия начин са тръгнали и легендите за 
чудотворните икони. Религиозните догматици се вкопчват в това 
чудо и непремонно го приписват на иконата, защото е в техен 
интерес. В крайна сметка миналото и бъдещето са тук и сега – 
това сме ние. Поне нашият свят е такъв - нямаме мащаби, за да 
излезем от настоящето си. И всичко е въпрос на интереси. Силата, 
която ни ситуира в едно или друго обстоятелство, обикновено 
остава зад кадър. Тя не се афишира. След като осъзнаеш това, 
много изкуствено звучи войната между престъпници и пазители 
на реда. Злото и доброто са относителни понятия. Фарисеите 
създадоха цяла религия на основата на едно злодеяние. 
Престъпникът влиза в черквата и се моли Господ да му даде сила 
да убие врага си. Това също е злодеяние в името на някаква 
справедливост. 

-  И след това ме попита: 

- - Коя ще бъде опорната  точка на филма? Трябва деликатно да се 
навлезе в темата и да се покаже усещането на малкия човек за 
мащабност. 

Трудно ми беше да си го представя образно, но поне успяхме да 
изберем една от мелодиите на нейните песни като рефрен във 
филма, който според нея трябва да звучи нежно. Не като 



 

изкачване на Еверест, а нежно – така както нежно пролетта 
измества зимата. 

- И непременно във филма да има кипариси, защото в съчетание с 
дъжда те пречистват полето. Кипарисът е символ на времето, на 
прехода от миналото към бъдещето и олицетворява настоящето. 
Кипарисите са като зелени свещи, отправени към небето. 
Създават усещане за космичност. 

     Беше сънувала една местност „Света Петка“, близо до село 
Калиманци, където трябваше да отидем заедно. Там посрещнахме 
залеза. Точно тук усетих въздействието на филма, който трябваше да 
направим. На такива места човек придобива умението да види тревата, 
да усети растежа й, да види цвета, събуждането и заспиването на 
цветята. Тук Мария се опита да ме накара да усетя езика на природата. 
Бях се замислила, че съм стъпкала тревата. 

- - Е, и вандалщината е част от природата, стига да не е умишлена, – 
ми отговори тя. - Когато правиш нещо поради невнимание, е 
простимо, но когато е умишлено, с цел унищожаване – това е грозно. 
Иначе тревата затова е трева, за да носи живите организми. 

- - Как под формата на есе да изразим силата над страданието?-
продължавам аз. 

- - Вади ти очите, когато въздействаш на човека, видима е, не  е 
илюзия на болен ум, но не може да се разкаже за тази енергия, 
която е силата над страданието. Как можеш да разкажеш за цял 
един творчески процес, който идва от нищото и се развива по 
собствени, по свои си правила? 

- - А как можеш да внушиш на един човек да я открие по някакъв 
начин в себе си? 

- - Не се и опитвай – ми казва тя. Просто, когато човек идва при тебе и 
те моли за помощ, ти правиш това, което зависи от теб, за да му 
помогнеш, но да го убеждаваш да промени наложеното си мислене 



 

и изградените си модели – не е нито редно, нито е правилно. Трябва 
да се зачитат инакомислещите. Има неща, които никога не могат да 
се обяснят. Това е все едно да обясняваш на едно дете в утробата на 
майката, че има простор, че има светлина, че има нощ и ден, че има 
природа, цветя, птици и цялата тази мащабност. 

- - То може би си го знае? 

- - Ако го знае, знае част от него или нещо, което създава живота, но 
самата структурна форма в утробата няма начин да я познава. 

- - Какво би могло да успокои този измъчен народ, Мария? 

- - Може би, ако всеки намери сили да преодолее собственото си 
неудобство и ограничение. 

- - Всички имаме претенции, че сме добри, а фактите говорят друго!? 

- - Виж, порадвай се на тревичките и на мириса на цветята и те ще 
оцелеят. Такива са и хората. По цял свят има и бедни, и богати: има и 
болни и здрави, има щастливи и нещастни. Излиза, че все пак ние 
сме една малка брънка от времето, или някакъв преход. Няма нищо 
ново под слънцето, нищо не се променя. Променяме се само в 
технически план и в сферите на комуникациите. Дали ще ни донесат 
нещо добро или не – и това е тема на бъдещето. Със сигурност едно 
е вярно: че предишни цивилизации са се унищожавали поради 
техническия напредък. 

- - Забравихме как хубаво мирише на трева... 

- - Излиза, че все пак нещо в самото ни мислене е дълбоко изкривено. 
Забързани в ежедневието, не можем да усетим малките неща – 
онова, което може да ти погали окото. Склонни сме да 
черногледстваме. И колкото по-черноглед си, толкова по-
деградивен си  от гледна точка на развитието. Ведрите хора вече са 
единици. Повече ведрост – повече надежди. 

  - Сещам се за една книга, в която пише, че Бог е баща на всички. 



 

-  - Да, ама какво е Бог? - пита Мария. - Индусите имат толкова много 
богове, колкото и човеци има на земята. И всички казват: “моя 
Господ“. Сигурно има някаква обединяваща вселенска енергия, 
която акумулира цялата тази вяра. Защото има добър и лош Господ. 
Както има сила за живот, така има и сила за унищожаване. Аз не 
знам какво е Бог, но често в сънищата ми присъства като сияние, 
като лъчение. Това е много чиста енергия, която те стопля, самата 
светлина ти се усмихва и ти дава сили да продължиш. Господ няма 
образ, не може да се идентифицира. Може да е етичната част на 
нашия ум, на нашето творчество, на нашето развитие и еволюиране. 
Бог може да е там горе на небето, може да е тук долу на земята, 
може да е част от тревите, на които сега седим и на които се 
разваме, може да е част от съдържанието на твоя мисловен процес. 
Подозирам, че под понятието Бог са имали предвид живота. Толкова 
е необясним, колкото и едно определение за Бог. 

 Този разговор остана зад кадър. След като операторът засне и 
последния кадър на филма и седнахме на трапезата на Мария, 
цялата градина замириса на тамян – още едно от необяснимите 
неща, които не могат да бъдат доказани. Но ние усетихме полъх, 
който дойде от невидимото, за да ни внуши, че това, което  сме 
направили, е за добро. Или може би някой беше създал възможност 
за поле на компактност. 

 И друг път съм получавала необясними знаци. Беше на 
празника „Светли петък“. С телевизионен екип отразявахме 
празника „Животоприемни источник“ над село Петрово. Там между 
зелените вековни парнари една свещичка грееше, сякаш поставена 
на пиедестала на природния свещник. Подобно явление видях  в 
дома на Мария. Бяхме на трапезата й по време на един от зимните 
празници. Тя произнесе незаучена, а нейна си молитва преди 
вечерята. И тогава в стената сякаш някой вгради запалена свещ, 
която остана там до късно през нощта. Нямам обяснение за тези 
знаци, на които бях свидетел. Може би са доказателство за това, че 



 

не сме сами във Вселената и, че нямаме право да отричаме факти, 
които не разбираме. 

       Няма да забравя и миризмата на току-що изпечен топъл  хляб, 
когато влязохме в храма „Света Петка“ в Петрич. Беше  14 октомври 
и когато си купувахме свещи, това ухание усетих не само аз, но и 
Наташка, и Мария. Озъртахме се да открием хляба в черквата, но не 
го намерихме. Най-странното беше, че след като си тръгнахме, не 
изпитвахме вече глад. Не бяхме нито закусвали, нито обядвали, 
беше ранния следобед. На тръгване   Мария седна на пейката до 
вековния дъб и написа стихотворение, което отрази  преживяването 
ни. 

   В крайна сметка,всичко,което се случва при Мария, става без 
никакво усилие, без предварителен план, без подготовка, сякаш е 
толкова естествено, колкото и самия живот. Забелазвах само че 
всяка година  след Великден и Голяма Богородица всичко, което 
можеше да прави се засилваше все повече и към възможностите й 
се добавяха нови умения. Нямаше как обаче да се документира 
телевизионно всичко това. Защото силата, която носеше беше 
изключително деликатна. Чрез нея тя проникваше и в миналото, и в 
настоящето, и в бъдещето, гледаше тялото на човека като на скенер, 
диагностицираше заболявания, лекуваше, развиваше творческите й 
дарби и всичко това не можеше да се разглежда поотделно, всичко 
беше едно цяло. И нищо не можеше демонстративно да бъде 
показвано. Но фактите съществуват чрез хората, които са се 
докоснали до нея. 

    Покрай творческият процес, който ни срещаше с различни хора, помня 
интересен разговор с професор Л. Бумбалов в телевизионния център. Не 
знам защо, Мария го нарече – Йосифе... Той я погледна и каза: “Хубава 
роля си ми отредила... Йосиф от Ариматея... един от последователите на 
Христос. Този, който отстъпва частната си гробница, за да бъде положено 
тялото на Исус в нея. После заговорихме за историята на религиита и за 
едно интересно видение на Мария по време на Христовото разпятие... 



 

Самият Бумбалов тогава сподели, че ако това е вярно, ще трябва да се 
пренапише цялата история на християнската религия. Във видението на 
Мария, Исус не умираше на кръста. За първи път този факт чух от нея, а по-
късно го открих в различни книги, на различни изследователи на истината 
за разпятието и възкресението. Мария често ми разказваше за Христос, 
сякаш беше част от неговата съдба. Веднъж я чух да казва: “Христос имаше 
четири тоалета, с които премина живота му - два летни и два зимни, и 
само два чифта сандали. Имаше и един пети, по-официален. И изведнъж 
попита: “Защо ли трябва да съжителстваме насила, или по задължение, 
когато една връзка се е изчерпала?! Исус е имал друга философия за 
живота, по-простичка и по-истинска.“ Но когато започвах да задавам 
повече въпроси, отколкото трябва, тя отклоняваше разговора. Имам 
чувството, че тепърва науката ще говори по тази тема. 

    Професор Бумбалов представи пред публика книгата й „И Бог е сам“. 
Харесваше му тази поезия. И аз й  предложих да занесем папката със 
следващата й книга при него. Още по пътя към кабинета на 
проф.Бумбалов, Мария ми казваше за  усещането си, че нищо няма да се 
случи. На тази среща той разказа как Вера Кочовска пред публика му е 
предсказала, че той  е бъдещия посланик на България  във Ватикана. “Не те 
виждам там,“ му каза Мария. “Има една черна дупка, която всичко ще 
промени.“ Когато той й се обади от Велико Търново да уговори в близко 
време среща и да обсъдят книгата, Мария му пожелава приятно лято. Той 
пита – Защо само лято, няма ли да има есен, зима... Не, му отговаря тя. На 
8 септември 2001 година проф.Бумбалов почина. Казаха, че причината е 
мозъчен кръвоизлив,  вследствие абцес на зъба. 

  Пътувахме заедно за София. Беше решила да даде следващата си 
книга на издателство „Захари Стоянов”. Имахме среща с директора  
Иван Гранитски. Беше зима и дърветата бяха отрупани със сняг. 
Пълзяхме при „Владая” поради автомобилно задръстване. Спряхме да 
изчакаме в страни от пътя, и само един  клон  се наведе  до земята и се 
изправи в короната на дървото. Бях изумена – само един клон, нищо 
друго не потрепваше. По-късно разбрах от Мария, че  това беше  знак за 
мен. Приех го като  красив миг, който ми подари усещането да бъда  



 

частица от тежестта, която предизвиква движението само на едно 
клонче в застиналата приказно-снежна гора, тежестта, която тласка към 
синевата и спуска до вечното движение на водата онзи поклон, който 
Природата може да направи само на любовта и доброто. 

    Доброто беше, че правихме усилие тези книги да останат в 
книжния свят на бъдещето. 

„Не бих могла да се наредя при творците, защото имам енергия, в 
същото време не мога да кажа и че съм екстрасенс, защото имам 
творчески процес“, заявява Мария. 

 

Тази енергия непрекъснато развива  творческия процес в нея. Той би 
могъл да се характеризира като извор, който блика от дълбините на 
вечността и носи послания, позабравени в забързания ни делник. 
Понякога имам усещането, че от огромното вселенско кълбо се е 
откъснал лъч светлина, който озарява доброто в нас и събужда 
желанието ни да го преоткриваме в дните си. И вслушвайки се в 
кратките й и точни послания, да търсим най-верния път към сърцата 
си. Това е усещане при докосване до това творчество. 

   Издателство „Захари Стоянов“ издаде три нейни стихосбирки: 
“Пясъчни мигове“ - 1998 г., „Слънчева вода“ -1999 г. и“Късмет на 
бъдника“-2007 г. 

 „Талант на вътрешната доброта и светлина“ я нарече  Иван 
Гранитски. Затова и книгите й имат особено значение, твърди той. 
Това са просто духовни послания, видения, настроения, музикални 
мотиви... Те нямат нищо общо с така наречените професионални 
поетични опити, които могат да бъдат талантливи или неталантливи, 
на първо място при Мария, е зарядът, вътрешната светлина на 
посланията... В това е силата на нейните книги. Затова и ние не 
трябва да говорим за интересна метафорика, ритмика, идеи, а по-
скоро за онова особено състояние и настроение на духа, което се 
въплащава в нейните пейзажи – природни, духовни, емоционални. 



 

Всичко, което тя ни поднася, е заредено с една благородна вътрешна 
светлина на добротворното, състрадателното, милосърдното. Би 
могло да се каже, че тя успешно ни изгражда образа на една пиета. 
Понякога Мария твърди ,че като страничен наблюдател регистрира 
нечии диктовки. Може и така да се приеме, защото поезията въобще 
и музиката са идея, мотив, интуиция, нашепване, внезапно 
хрумване, стига да има искрено вътрешно чувство. Тогава то е 
заредено с енергия. А енергията, когато е добра, винаги лекува.“ 

     Това,че Иван Гранитски издаваше тази поезия също не беше 
случайно. Той често присъстваше в сънищата на Мария като стар  
дух, свързан с древни  знания и ритуали. 

     Самата Мария споделя, че понякога пише от името на жена, 
понякога от името на мъж, на дете, или на мъдрец... “Аз не полагам 
особено усилие за развитие на таланта си. Някакво чудо, някаква 
сила, някакъв паранормален показател ми даде рисуването, 
поезията и музиката. В началото улавях много изчистени строфи с 
мелодия и сега това се засили.  Впоследствие поезията започна да 
тече с музика, нещо като  при древните творци, които са обикаляли 
селищата и са изпявали на инструмента си своето слово. Нещо 
такова се получи и при мен, само че като допълнение с една сила, 
която всеки ден се появява в действителността по различни поводи. 

 Да те събуди песен сигурно означава да има абсолютен 
синхрон на връзката Космос - Дух - Материя. Мария често попада в 
този синхрон, не само за да улови изпетите слова, но и за да 
преоткрива себе си в пространството и времето. 

     „ Поезията е синтез на емоцията и четиво не за всички. Какво 
можеш да научиш от една поезия?- пита Мария и сама си отговаря - 
Всичко и нищо. Въпрос на потребности и на дълбочина на 
мисленето.“ 

  Попитах я мисленето ли е проблемът на хората? 



 

    „Според науката мозъкът се дели на центрове. Те са свързани 
помежду си и всеки отговаря на определено състояние или област в 
човешката физиология. Никъде никой досега не е доказал, че има 
нещо, което обгръща цялостната функция на всички мозъчни 
центрове, или това, което ние наричаме съзнание. Съзнанието не е 
научен термин. Глобалния въпрос е дали мисълта ние я 
произвеждаме, или я приемаме отнякъде. Дали тя е продукт на 
мозъчната ни функция, или сме нещо като радиоприемници. Не 
знам дали зависи от начина ни на възприятие. Защото мислите 
понякога са като неканени гостенки, идват и ти се иска да ги 
изхвърлиш от ума си. Вероятно зависим от нещо, което винаги ще 
остане извън понятийността на хората.“ 

     Всеки път, когато човек се докосва до творчеството на Мария, 
може да преоткрива различни истини в зависимост до какво ниво на 
своето духовно развитие е стигнал  и какво е осъзнал по пътеката на 
жизненото си пътуване. И до каква дълбочина е стигнал в търсенията 
си за истинските стойности в човешкия живот. И всеки път 
откритията са различни... 

- На въпроса какво е животът, Мария отговаря: 

 „Животът е оная магия, която ни кара да се борим със зъби и 
нокти и да го пазим до сетния си дъх, че ако може и след това... 
Всички елементи, които се съдържат в живия организъм, имам 
предвид човешкия, се съдържат и във Вселената. Ние сме 
съвкупност от микроелементи. Оттам нататък може би смисълът е в 
продължението на живота посредством генетичния материал в по-
нови модификации, по-различни, по-удобни... Нищо не се губи, 
нищо не изчезва, защото след смъртта ни всички тези елементи 
преминават в земята, в дърветата, в животните и отново в човека. 
Това е един кръг без обяснение, без начало и без край. Точно като 
окръжността. 

   Така се случи, че имам възможност  да наблюдавам как силата и 
енергията, която носи Мария Стоянова, преобрази не само нейния 



 

свят, но и живота на хора, успели да усетят въздействието й. По такъв 
начин са синхронизирани буквите, думите и мелодиите в нейното 
творчество, че тези строфи, тези  песни  успяват да стигнат до най-
чувствителните струни на човешката душа. И всеки долавя онзи 
детайл, от който най-много има нужда. Сякаш душата ти е изкъпана 
в най-чистия извор и невидим полъх те кара да се чувстваш лек и 
ефирен в пространството. Тези мигове никога не се забравят. И в 
трудни моменти ти напомнят едно много важно послание от книгите 
на Мария,а то е: 

   „Пътувайки през битието, ние всъщност пътуваме към огледалото 
на собственото ни поведение, за да стигнем до часа, когато ще се 
огледаме. И дали ще е приятно или изкривено лицето  отсреща, 
зависи от нас и само от нас.“ 

   

   22.02.2002 година – В съня й  действието се развива под 
египетската пустиня. Съдържателят на едно подземно 
книгохранилище  пази световната литература, т.е. землянската 
литература. Мария работи в това книгохранилище като стажант и 
носи денк с книги. Започва да ги подрежда на рафтовете и 
усещането й е, че наблизо има река и се притеснява дали тази река 
няма да пробие стената на книгохранилището и да унищожи 
книгите. Започва да подрежда... Съдържателят отива при нея и 
внимателно, с благост я корегира и казва: тези книги не се 
подреждат така. - Виж, това е рафт за преходните неща, тези, които 
са актуални само  сега, тук са тези, които имат и друго значение, но 
ти си застанала на рафта на непреходните стойности. Излиза, че 
книгите в нейния вързоп са били за този рафт с исконни ценности. 
Когато ги подрежда си мисли – Къде ли ще са моите книги и 
стихосбирки...? „  

   Същият ден й донесоха  книгата „Пътеките на времето“ . 
Собственикът на издателство „Бон“  Иван Коджабашев издаде още 



 

три книги на Мария: “Премъдрост прости“, “И Бог е  сам“, “Между 
теб и мен горчи пространството“. 

     В едно интервю пред радиожурналистката Донка Найденова, 
Мария  споделя: “ Пътеката на времето за човека и всяко живо 
същество е само една – тя е от  раждането до смъртта – тя е и през 
времето. Колкото хора, толкова и пътеки .Общото на всичките е, че 
сякаш всичко около теб крещи - Аз съм жив, аз искам да съм жив! 
Това е обединяващото - от човека до растението, до всяко живо 
същество. Това е пътеката на времето – Аз трябва да съм жив! И 
моята роля е да дам всичко от себе си да подпомогна живота, не да 
го унищожавам“. 

   Рисунката на корицата на книгата беше една от поредиците, които 
рисуваше на 15 август .  

   - Това е пътеката към търсенето на мъдростта. Този храм е в една 
планина и аз често се сънувах в него. Стоях на едно планинско било 
все сама и търсех отговор на многото си въпроси. Глупава съм била. 
Отговорите идваха един по един и не когато аз ги исках, а когато 
някаква сила решаваше. 

  Когато подбирахме  стиховете  за поетичната импресия „Пътеките 
на времето“, се опитахме  да постигнем чрез средствата на 
телевизията  драматургичен разказ за сезоните в един човешки 
живот, които по нищо не се различават от явленията, които 
наблюдаваме в природата: избуяването, копнежът, любовта, 
раздялата, новите надежди... Това обаче трябваше да се постигне 
като се намери най-добрият синхрон между слово, картина, музика и 
танц... Според Мария, този филм трябваше да се казва „На 
сбогуване“... Сега разбирам една от причините. Това беше 
последният филм, който озвучаваше актьорът Иван Симеонов - най-
подходящият мъжки глас, който успяваше да предаде дълбочината 
на посланията й. И да ги усети. Няма да забравя как прочете стихът 
„Аз -самотникът“ ... И го прие за своя съдба. Или такова беше 
състоянието му в онзи миг, когато правехме записите в музикалното 



 

студио. След това внезапно си отиде от този живот на сцената на 
Драматичния театър. Сбогувахме се с един добър актьор, а това 
което Мария преживя в състоянията и сънищата си няма как да бъде 
обяснено. 

    И до ден днешен много мои колеги не намират обяснение защо 
съм направила толкова много филми по стихове и песни на Мария 
Стоянова. Нямам отговор на коментарите им. Знам, че искам да ги 
направя, и ще ги правя, без задължения към никого. Защото носят 
послание за бъдещето, което сега ни е трудно да си представим.... И 
защото идват от бъдещето. 

 

 

            Годината е 2009 -та 

     Отбелязваме Денят на Свети Антоний .Светецът, който гони злото, 
побеждава демоните. Идеята е да се освободим от страха чрез любовта и 
да намерим вътрешно спокойстнвие и хармония. Преди години на този 
ден, когато изпращах Мария на автогарата за Сандански, тя ми каза: “Няма 
да позволя повече да получаваме плесници... “ Това е едно от 
изреченията, за което винаги се сещам на този ден, както и  за  още едно, 
което ми беше казала първият ден, в който се запознахме - “Хубав е 
животът ти, Юлия, хубав е, с малки изключения...“ По някакъв начин тези 
изречения ми помагат в трудни моменти, които навярно са изключенията. 
Дори не осъзнавам как, но са се загнездили в съзнанието ми и винаги ми 
дават необходимия заряд надежда. 

      Отидох да запаля свещички за здраве... Мария ми се обади по 
телефона точно, когато излизах от черквата. Поговорихме си и разбрах, че 
я боли кръста и едва стои изправена. 

 -     Схванах се... 

-      -    Как мога да ти  помогна? 



 

-      -    Насочвай   енергия  ... 

Застанах пред иконата на Свети Иван Рилски в моя кабинет и се 
концентрирах. Помолих се цялата ми енергия  да  бъде в помощ на 
Мария... Знам, че тази енергия е достатъчно интелигентна, мъдра и 
силна... Знам, че за нея няма граници, време и пространства,т я е там , 
където я насочвам ... Визуализирах Мария на масажното й легло и 
ръцете ми масажират кръста й по класическите  правила. След това 
започват да танцуват по тялото й - от пръстите до раменете ... танцуват 
и събуждат жизнените й сили... отприщват енергийните канали, 
напипват важни точки и вливат топлина в тялото  до  освобождаване  от 
всички задръствания... 

   Ще броя до десет, Мария. При всяко число ти ще се отпускаш все 
повече и повече, ще усетиш топлината и болката ще си отиде... 

-   Едно – Настани се добре и се отпусни  напълно, 

-      Две  - Затвори очи  и се опитай да приемеш моята помощ. 

-    Три  - Волята ми притежава  мощта  да превъзмогне всички пречки, 
волята ми е мощта на моят аз и аз съм мощта на моята воля в 
действие.... Тя е при теб. Ти се отпускаш все - повече и повече... 

- Четири, пет, шест, седем, осем,.. Твоята същност е свързана с 
изначалната енергия и тя ти дава всичко, от което имаш нужда, за да се 
почувстваш здрава и жизнеустойчева... 

- Девет – В пояса на кръста  вече няма болка, няма прищипване, всичко е 
свободно и леко... В тялото ти се настанява хармонията, уюта и 
комфорта... 

- Когато кажа десет ще заспиш и когато се събудиш от болката няма да 
има и следа. Ще бъдеш силна и жизнена ... Ти можеш! 

- Десет  - Поспи ... Ти си здрава, здрава, здрава... 

- Сега ще броя в обратен ред, когато кажа едно ще се събудиш напълно 
здрава: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 .... 



 

               Господи, благодаря ти за всичко, което ми даваш, моля те, дай ми 
възможност сега да помогна на Мария.... Колко много искам да й бъда 
полезна! 

               Към 17 часа Мария ми позвъни. 

- - Насочва ли ? 

- - Да! 

- - Бях задрямала на дивана и когато се събудих нямаше и следа от 
болката. 

- - Не мога да повярвам... Не ме ли лъжеш? 

- - Това е чудо, Юлия, добре съм те обучила. Свети Антоний ти помага да 
побеждаваш злото. 

- Добре съм, вече си донесох и дърва,... Ще го повторим утре сутринта. 

За всеки случай вечерта й позвънявам пак. Каза ми, че през деня се е 
чувствала добре, но сега отново усеща тъпа, поносима болка. 

- -  Пак ще се опитам. 

- - Няма да може сега, пила съм една чаша вино... Нали утре е 
Атанасовден... 

- -  Не настоявам. 

- След малко пак ми звъни. Болката се засили. Опитай пак. 

- Отново се концентрирах ... Още не бях  довършила, не бяха минали и 
три минути и телефонът звънна... 

- - Добре съм. Изпотих се   и ми мина. В началото си помислих, че е от 
виното. Но не е. Получава се. Вчера мислех, че е станало случайно, но 
сега се убеждавам, че двата последователни празника ми дават нова 
информация... Тепърва ще разбера какво означава това. 



 

 А аз си мисля, че тази болка в кръста на Мария не беше случайна. Тя 
се появи, за да изпита мен, за да ми предаде следващия урок по 
безконтактен масаж, този път от разстояние. Развитието просто 
продължава и никога няма да има точка, сякаш не само Вселената, но и 
духът има неограничени възможности да се  обогатява всяка секунда, 
всеки миг... Или просто така ми се иска да бъде. Защото следващите 
дни болката в кръста на Мария се появи отново, но  тя сама се освободи 
от нея. 

     В едно от  интервюта си я помолих да разкаже  примери от 
практиката й, които са я впечатлили и изненадали като постижение. А тя 
ми отговори, че си спомня, но се надява аз да ги забелязвам в бъдеще и 
да ги описвам, защото тя самата е далеч от хвалебствията и 
самохвалството. Каза ми още: 

   - Ще имаш възможност да разпитваш хората и те да ти разказват, 
обещавам ти... Нали сама се постави в ролята на хроникьор. 

 Така и ще приключа този абзац от нашият общ път . В противен 
случай тази книга никога няма да бъде завършена. Осъзнавам, че 
въображението ми не би могло да роди нито ред от нея. Затова я 
поднасям като преживяна истина. Написах я заради самата мен. За да 
не се връщам назад и да разказвам многократно това само на близки 
хора. Усещах, че тези разкази им бяха интересни. Надявам се да бъдат 
интересни и на други, които са обърнали поглед навътре към себе си. И 
това им помага да пораснат в мислите, в чувствата си и в отношенията 
си  с другите. Надявам се да освободя пространството в мен самата за 
нови емоции и знания. С една единствена цел – да усъвършенствам 
съдбата си . 

     И когато в молитвите си казвам: - Господи, помогни ми да вървя все 
по-нагоре по стълбицата към Божието съвършенство, имам предвид 
онази пътека към утрото, която ще ме заведе при  Светлината. Винаги 
съм я търсила. 

 



 

  

 

 

 

    

   

      

     

 

 

 

 

 

 


