ЗА КАКВО СЕ РАЗКАЗВА В ТАЗИ КНИГА
Здравейте, мои стари и нови читатели. Пред вас е
първата книга от новата серия „Магията на живота",
Следващите ще бъдат посветени на магията на любовта,
на здравето и на успеха. В тях ще намерите много заклинания и ритуали, които ще ви помогнат да подобрите
живота и здравето си. Мисля, че с това ще приключи дейността ми на попрището „Магията на живота". И ще се
захвана с някоя нова...
Защо ли? Ще се опитам да ви обясня.
Дълги години живях в света на магията, която обичам и уважавам заради нейната действеност. Когато дойде време да разкажа, че знам и лично съм проверила
резултата от почти всички ритуали, написах няколко
книги. Отначало, ако си спомняте, те бяха издадени от
ростовското издателство „Проф-прес". После се роди
идеята за тази серия, тъй като бях събрала толкова много материал по магия и гадаене, че не виждах смисъл да
го пазя само за себе си. Но аз отдавна надраснах „панталонките", които сама си бях ушила. Те ми омаляха. И
най-вече - промени се и моята представа за магията.
Аз все още я обичам и я уважавам за нейното могъщество, но престанах да я смятам за панацея против
всички злини. Защо? Ами защото сами си създаваме
проблемите: семейството ни се разпадало, мъжът ни си
намерил любовница, децата ни се държали лошо, загубили сме работата си, в дома ни царяла неприятна атмосфера, не сме се разбирали с близките и приятелите...
Изобщо животът ни поднася какво ли не! Но моята практика показва, че за съжаление почти всеки от нас е склонен да обвинява за злините и нещастията си съдбата,
близките, неприятелите, съседите, децата, мъжете, жените, само не и себе си - НАЙ-ОБИЧАНИЯ. Това е
съвсем погрешен подход! Но пък е твърде удобен. Толкова много хора искрено вярват, че им е виновен някой
друг, и дори не се замислят, че сами си създават проблемите.
Доброто поражда добро, злото - зло. Стара истина,
нали? Но мнозина са склонни да я забравят. Не са прави!
Затова търсят помощ от магьосници и гледачки, без самите те да направят каквото и да било, сляпо вярвайки,
че магията ще им помогне. И не желаят да разберат, че
макар Магията да е силна и могъща, все пак тя помага,
когато Висшите сили са на страната на несправедливо
засегнатия, ала никога няма да помогне на самия винов-

ник. Е, има и черна магия, която не подбира на кого да
помага. Но тя не е моя епархия, черната е за „нечестивите". И нека тежи на тяхната съвест. Душите им ще преминат през следващото прераждане и ще си понесат заслуженото...
Когато започнах да пиша книгите си, основната ми
цел бе да пробудя хората, да предизвикам интереса им
към самите тях, към собствената им съдба, и да им покажа, че всичко е в техни ръце. Струва ми се, че все пак
успях да постигна нещо. За това говорят многобройните писма на читателите, в които те ми разказват как са
се променили, как се е променило отношението им към
живота и в крайна сметка - съдбата им. Моите ритуали
действително са им помогнали, но само тогава, когато
те съзнателно и искрено са пожелали да променят себе
си и своя живот. В резултат се е променила представата
им за самите тях и за тяхното предназначение. Смея да
заявя, че преди това самата дума „предназначение" е
липсвала в речника им. Те просто не са се замисляли за
нея. А за мен е време да продължа нататък. Защо? Ще
ви разкажа малко по-късно.
Никога няма да забравя една леля, която дойде при
мен по препоръка на мой постоянен читател. Той ме
представил пред нея така, сякаш мога всичко. И тя дойде с надеждата да реши проблема си чрез магия.
Никога не разпитвам човека за подробности от живота му или за съответната ситуация. Трябват ми само
рождените дати на всички засегнати. Понякога питам
какъв всъщност е проблемът. И започвам работа.
Попитах въпросната леля (извинете, но не мога да я
нарека другояче) само какво трябва да реши. Тя ми отговори кратко: „Да спечеля едно съдебно дело." Толкова. Няколкото гадания показаха категорично, че делото
й е обречено на провал. Първият закон на магията гласи: „Никога не прави магически ритуали, ако не си изучил ситуацията до най-малка подробност." Вдигнах поглед към посетителката и я помолих да ми разкаже за
какво всъщност става дума, тъй като не се очертаваше
благоприятен изход. И тя ми разказа...
Двамата с мъжа й построили красива двуетажна вила
извън града. От двете й страни имало още две къщи.
Внезапно избухнал пожар у съседката отляво, огънят се
прехвърлил към тяхната вила и тя доста пострадала. Тази
на съседката изгоряла напълно. Моята посетителка незабавно предявила иск за компенсиране на щетите и меж-

дувременно ремонтирала вилата си. Щом приключила с
ремонта, ТЯ се запалила, а огънят се прехвърлил към
съседа отдясно. Двете къщи изгорели напълно. Съседът
незабавно предявил иск срещу нея... Сега тя отново построила вила. Имала две желания: да получи пари от
съседката и да не плати за щетите на съседа.
Започвам да й обяснявам законите на кармата: всичко се връща на този, който не е прав, и то двойно.
Защо-то съседката не е предизвикала умишлено пожара, нали?
Просто вятърът прехвърлил огъня върху нейната вила.
Има си застраховки, има и просто споразумение между
хората в края на краищата! Тя не ме чува. Казвам й, че
ако оттегли иска си, и съседът й „автоматично" ще оттегли своя. Проблемът ще се решава мирно и тихо, което е много важно за Висшите сили. Тя ме гледа така, сякаш съм луда, и с покруса казва, че ме препоръчали като
специалист по магия отнай-висока класа. Отговарям, че
такива игри не играя, понеже не ми е все едно какво ще
стане с децата ми и с мен самата в следващото ми прераждане. И добавям, че ако не се вслуша в съвета ми,
къщата й може да изгори трети път, но виновни вече няма
да има, освен самата тя. Напълно недоволна и разочарована, тя напусна дома ми. А на мен много ми домъчня...
Тази жена така и не разбра нищичко!
Мина година или повече, вече не помня. У нас се отби
Серьожа, който бе дал телефона ми на онази леля. В
бригадата, където работел, изгубил много скъп инструмент. След петнайсет минути му казах кой го е откраднал и къде го е скрил. Той успя да го намери по „горещи" следи. Изведнъж го попитах какво става с онази
леля. Отговори ми: „Знаеш ли, Нина, къщата й изгоря
още веднъж! Представяш ли си?" Какво има да си представям? Аз го виждах и го знаех. Нямаше как да не се
случи. Нас ни учат дотогава, докато си направим правилните изводи.
Та сега искам да споделя с вас, защо вече не ми е интересно да се занимавам с чудесната си практическа
магия. Много просто! През последните три-четири години аз се промених. Започнах да подхождам към понятието „предназначение" по-комплексно. Безспорно лунните и слънчевите дни играят съществена роля за раждането на човека. Хороскопът, естествено, е важна част
от знанията за самия себе си. Но! Просто е необходимо
да знаем колко пъти душата ни се е прераждала на Земята, какво е носела като ненаучен урок в съответното
прераждане, от кармична гледна точка какви са взаимоотношенията й с роднините и близките, срещали ли са се

в някой предишен живот, и ако са се срещали, в качеството си на какво. И още нещо. Съществува понятието
„човешка матрица". В нея е казано всичко за нас, като
се започне от момента на раждането ни и се завърши с
последната година от живота ни на Земята. Представяте ли си, какви знания има! И най-важното е, че човек
може да ги намери и да научи всичко за себе си. Само за
да извърви достойно своя житейски път и да изпълни
както трябва предназначението си. Може би дори за да
направи повече, отколкото е предвидено. Не е ли чудесно! Защото днес и сега ние създаваме кармата на следващото си прераждане, независимо дали го знаем или
не. Запомнете, че има един закон на Космоса, който гласи: „Непознаването на закона не те освобождава от отговорност."
Да предположим, че карате кола, без да имате книжка или пък сте си я купили. И се блъсвате в някой стълб.
За вас няма да има снизхождение, независимо от оправданията ви: „Не знаех, не видях, не съм и допускал..." И
в живота е същото. Само че може би е още по-строго»
Защото, ако човек не е използвал напълно своите
възможности, ако цял живот е мързелувал, в следващия
си живот той непременно ще трябва да се труди и за
себе си, и „за онзи младеж", като се терзае от мъка и
самосъжаление към себе си, клетия. А не е ли по-лесно
да се постараем да направим всичко тук и сега, за да
можем следващия път да дойдем щастливи и с късмет?
Точно за това отдавна си мисля и се старая според
възможностите си да помогна на онези, които са го разбрали. С други думи, помагам им ДА РАЗБЕРАТ себе
си. Понякога успявам и тогава съм щастлива. Друг път
- не, и тогава ми е мъчно за хората, които не са в състояние да осъзнаят нищо. Обикновено става дума за „дребни" души, които са се преродили втори или трети път,
твърде много са се вторачили в материалното и не виждат по-далеч от носа си. Много им здраве! Ще се прераждат още и още. Докато с „по-зрелите", които са на
етапа на търсачите или създателите и също не искат да
разберат нищо, често спорим. Затова пък съм толкова
щастлива, когато успея да стигна до сърцата им, отворени за моето. За съжаление, често се случва при мен
много пъти да идват едни и същи хора и при всяка среща с тях да се убеждавам, че даден човек въпреки всичко не се е променил нито на йота. Тогава доста категорично им заявявам, че не желая повече да ги виждам, и
че не бива да ми се сърдят. Просто НЕ СА МИ ИНТЕРЕСНИ. Като няма положителна промяна, проблемът
си е техен, а не мой...

Сега вече живея в „друго измерение". Това е КОСМОЕНЕРГЕТИКАТА. Настоящата книга няма за задача
да обясни магията на дадената изключителна наука. Но
аз вече четвърта година се чудя на нещата, които научих и разбрах за КОСМОСА. С помощта на космическите честоти е възможно ВСИЧКО. На онези, за които е
интересно да разберат какво е космоенергетиката, ще
помогнат книгите на академик В.А. Петров - основателя на тази наука. Много е лесно: щом ученикът е готов,
учител ще се намери. Запомнете го. В Москва и в много
други градове има центрове по космоенергетика. Аз самата вече имам няколко ученици-космоенергетици, които работят на различно ниво - от майстор до магистър
— в различни кътчета на страната ни и дори по света: в
Германия, в Англия, в Чехия, в Тюменска област, в Ивановска, в Магнитогорск, в Казан... Сигурна съм, че докато книгата ми излезе, ще се появят и нови ученици.
Броят ни все повече расте и това е прекрасно! Космоенергетиката лекува и тялото, и душата, тя коригира
съдбата. И всичко се разкрива практически още след
първите няколко сеанса. Затова съвсем естествено отпада и необходимостта от магия. Но все пак много съм
благодарна за това, което тя ми даде!
Тази книга, както и останалите от поредицата, е за
хора, които живеят далеч от Москва и нямат друг изход,
освен да използват магията от книгите. Което не означава, че тя е лоша или недостатъчно силна. Нищо подобно. Просто понякога всички средства са добри. Само
ви моля, не прибягвайте до ритуали, когато не се налага, и подхождайте творчески към прочетеното. Внимавайте да не навредите на себе си или на друг човек. И се
помъчете все пак първо да анализирате нещата по начин, който е достъпен за вас: защо например животът ви
не върви така, както бихте искали? Може би все пак трябва да промените не него, а отношението си към него?
Не бива да обвинявате никого за неуспехите си, защото
Бог няма други ръце освен нашите. Което значи, че всичко - и добро, и лошо, се прави от хорските ръце. От нашите ръце.
Е, поговорихме си откровено, а сега е време да се
заловим за работа. В книгата ще има много ритуали,
благодарение на които ще може да добиете увереност в
себе си, да изпълните каквото сте си намислили и дори
да хванете птицата на Щастието за опашката. Само ви
моля, не искайте повече от това, което наистина ви е
необходимо. Алчният плаща двойно! Не го забравяйте...

КЪСМЕТЪТ НЯМА ДА ВИ ПОДМИНЕ
Е, момичета и момчета, ще тръгнем ли на лов за птицата на Щастието? Да? Тогава - напред!
Дори не знам откъде да започна. Всички ритуали са
добри, проверила съм го лично и съм го разказвала на
другите, само че не съм го публикувала в останалите
книги. Сега обаче настъпи моментът.
Някои от ритуалите отнемат доста време за изпълнение, но има и по-бързи. Често обаче се повтарят магическите числа: три, седем, девет дни, три месеца, година... Та
ще поемем по пътя към голямата Магия от най-дългите
ритуали! Докато извършите тях, кратките ще дадат резултат. Ако си спомняте от предишните ми книги, винаги съм
обичала и продължавам да харесвам Магическите цикли.
Един ритуал никога не е достатъчен за каквото и да било.
Запомнете, че в случая мързелът е неуместен.
„Магията е изкуство да предизвикаш промени чрез
волята си, като използваш средства, непризнати от традиционната наука." Мъдрата мисъл принадлежи на Александър Свияш. Надявам се да сте чели книгите на този
изключителен човек.
Ритуал с яйце
Този ритуал е един от най-дългите - продължава точно една година. Затова не ви съветвам да си „наумите"
моментални желания, а само такива, които са много,
много важни за цял живот. Ритуалът се прави през различни дни от седмицата в зависимост от желанията.
В сряда - за материални проблеми.
В петък - за любовни.
В четвъртък - за възстановяване на справедливостта.
Във вторник - за спечелване на битка с недоброжелатели.
Трябва да вземете направо от полога яйце, което кокошката мъти. Само такова яйце се нарича „живо". Ритуалът е
съвсемлесен: вземете яйцето в шепите си с острия връх нагоре (в
никакъв случай не го мийте) и гледайте острия му връх в
продължение на пет минути. През цялото време мислете за
желанието си (според вече споменатите и само в „съответ-

ния" ден), може да го изречете наум. Например: „Господи,
моля те, помогни ми, в моя дом никога да не влезе бедността,
да отгледам и да изуча децата си..." и т.н. Не бива да споменавате парични суми - по време на ритуала това не се прави.
Бог знае от какво се нуждаете. Яйцето в шепите ви ще се затопли. Предварително си пригответе парче черен плат (какъвто и да е). Внимателно завийте в него яйцето и го приберете
точно за една година на тайно място, за което знаете само
вие. Съветвам ви да си запишете на листче началото и края на
ритуала. Добре е също да отбележите датата на календара за
следващата година, за да не я забравите.
Този ритуал изпълних за всички изброени проблеми:
любов, печалба, справедливост и победа над недоброжелателите. Например не водех съдебно дело, но помолих просто за в бъдеще. И за всяко увито яйце приготвих листче със срок на изпълнение, понеже дните от седмицата естествено бяха различни. Яйцата поставих в
едно съндъче на балкона. Започнах ритуала през май и
го завърших пак през май. Най-интересното е, че яйцата
не се развалиха и не миришеха. Ритуалът завършва с
изхвърляне на яйцата на боклука, без да се изваждат от
плата. Резултатите от този ритуал усещам и до днес.
Магическа хартийка
Този ритуал се прави за постигане на успех, популярност, дори слава в някоя важна за вас дейност. В коя вие си знаете.
Изпълнява се по пладне (в дванайсет часа) в петък.
Между другото, ако няма ясни указания кога се прави
ритуалът, при каква луна, значи това е без значение. Но
ако има, то трябва да се спазва! Изрежете парче хартия с
размери 2 см широко и 5см дълго. Напишете на латиница
с черно мастило ду-мата HARMIAH Поставете дясната си ръка, ако сте
десничар, над хартийката (усещате ли каква топлина
излъчва думата?) и изречете следното заклинание: „Цялата ми сила е в името на Господа, създал Небето и
Земята. Моля те, Господи, Създателю на четирите стихии, пожелай да благословиш и осветиш делото на твоя
слуга." Със свои думи може да допълните каквото ви е
необходимо. Заклинанието трябва да се изрече три пъти
и всеки път хартийката се прекръства по три пъти.
После я свийте на тръбичка и я сложете в шишенце от
таблетки. Много е удобно шишенцето да е с достатъчно
широко гърло. Напишете на етикетче срока за изпълнение на ритуала и срока на завършването му, защото той

грае точно 90 дни.
Трябва да носите шишенцето винаги със себе си, а
нощем да го поставяте под възглавницата. Точно след
90 дни го отворете с ново ножче, извадете листчето и го
изгорете на пламък от нова бяла свещ. Пепелта ще е
много малко, после внимателно я съберете в друга харгийка и я разпилейте на ливада или в гората с думите:
„Нека се изпълни!"
Започнах този ритуал през пролетта, а през лятото
заминах на почивка в България. Наложи се да го зазърша там. Носех си, разбира се, всичко необходимо.
Най-интересното е, че ритуалът започва да действа още
зт първите дни. Това се забелязва много осезаемо.
Магическа пирамида
За този ритуал трябва да имате пирамида. Аз съм си
супила пирамида, пълна с кварцов пясък, но това не е задътжително. Ако във вашия град не се продават пирамиди,
тесно може да си я направите сами от картон или от летвичзд. Желателно е страните й да са по 15,30 или 45 см.
Ритуалът действа за всякакви желания. Може да го
направите както за себе си, така и за някой друг. Започва
се 4 дни преди пълнолуние (на 11-ия лунен ден), включва самото пълнолуние, и завършва 4 дни след пълнолуние (19-ия лунен ден). Тоест, продължава 9 дни.
Сложете своя или снимката на онзи, за когото правите ритуала, под пирамидата с лицето нагоре. Върху
снимката поставяте листчето с пожеланието също с
текста нагоре. Например: „Господи, помогни ми да си
намеря работа, която ми харесва и е добре платена."
Пирамидата стои на перваза на прозореца. Всяка сутрин, без да я докосвате, слагайте дланите си над двете
й срещуположни страни, пръстите ви да сочат север,
и три пъти повтаряте това, което сте написали на листчето.
На 9-ия ден измъкнете листчето с текста изпод пирамидата и го изгорете. Разпилейте пепелта. Ритуалът е
завършен. Може да го повторите, ако резултатите се бавят.
Правила съм този ритуал не веднъж за сина си и за
себе си. Много помага!
Изпълнение на желание чрез метода на

визуализация
Мнозина знаят, че словото и дори мисълта са материални. Но малцина го използват. А би трябвало!
Добре обмислете желанието си, мислено го нарисувайте и подробно го оформете и в цветове. Например искате
кола или жилище. Нека в мислите ви те да бъдат толкова
материални, че да ви се прииска да ги докоснете. Виждате цвета, големината и марката на автомобила, със сетивата си чувствате каква е тапицерията в купето, чувате
музиката от магнетофона. Всеки ден сутрин и вечер мислено се качвате в тази приказна кола и отивате на работа
(докато в действителност пътувате с градския транспорт),
вечер се прибирате от работа, включвате алармата и я
оставяте под прозореца на апартамента си...
А после поглеждате навън и виждате любимата си
кола...
И така - всеки ден. За този метод може да ви потрябва повече от месец, но той със сигурност ще даде резултат. Само трябва много да се постараете. Междувременно Висшите сили ще ви посочат как да спечелите пари,
за да си купите своята мечта. Няма да я крадете я!
Магическа фигура
Този ритуал има голям брой функционални „задължения". Той помага при изпълнението на всякакви (разумни, естествено) желания, при явяване на изпит, при
търсене на работа и лично щастие. Може да го правите
за себе си и за близките си, тоест - в тяхна полза. Рисувате магическата фигура на голям лист хартия (вж. фигурата). Пишете на лист молбата си:

„Моля за...", ако е за някого, пишете: „Моля за... от
името на..." В края на молбата се подписвате.

В точка Х се поставя листче с написаното желание, в
точка У - снимката на този, за когото се прави ритуалът
(вашата или чуждата), в точка 2 - снимката на този, от
когото зависи това желание. Например снимката на на-чалника. Ако нямате снимка,
може да напишете името,
презимето и фамилията на съответния човек. Ако изпълнението на вашето желание не зависи от определен
човек (с мен беше точно така), може да напишете: „Висши сили, моля, помогнете ми!"
Ритуалът се прави при намаляваща луна и трае точно
9 дни. Ако изпълнението се бави, може да се повтори до
9 пъти всеки месец.
Изпълнението е много просто: всеки ден по което и
да е време, когато ви е удобно, слагате листчето с желанието в точка Х точно за 2 часа, после го изгаряте и разпилявате пепелта. Значи, листчетата трябва да са точно
9 на брой - колкото дни трае ритуалът. Текстът се повтаря дословно. През свободното от ритуали време
магическата фигура остава там, където сте я сложили.
Описвам как се прави даден ритуал много подробно,
защото вече имам горчив опит. Понякога хората питат
за неща, които са ясни от пръв поглед, като божи ден.
Но какво да се прави, такава е човешката природа - да се
съмняваме и да питаме отново и отново.
Зареждане на визитните
Ритуалът е за деловите хора, които не излизат от къщи,
без да си вземат визитките. Не иронизирам, опазил ме
Бог! Просто не всички имат такива. Аз имам и съм правила този ритуал. Дава чудесен резултат!
Целта е да се привлече успехът в сферата на вашия
бизнес.
Изпълнява се по следния начин: в единия от ъглите на
визитката с много малки букви напишете магическата
дума на латиница - уепшаЬ. Купчинката визитки с написаната дума сложете на бюрото, седнете пред него в полутъмната стая, като може да запалите свещ. Гледайте ги
40 минути с мисълта как ще се озоват в ръцете на необходимите хора, колко пари ще ви помогнат да спечелите,
сак ще харчите тези пари, как всичко се подрежда възможю най-добре и щастието ви се усмихва. Представяйте си
солко много пари ще спечелите благодарение на своите
жзитки. Предайте им своята енергия, вземете ги в ръце-

ге си и мислете за тях като за приятели и помощници.
После три пъти духнете купчинката. Сложете визитгите настрана. Правете това в продължение на 28 дни.
Ритуалът продължава дълго време, но пък си струва!
После визитките могат да се сложат в портмонето и
1ри необходимост да се раздават. Най-добре е ритуалът
?а започне в сряда.
Успехът ви е сигурен!
Въздействие върху ситуацията насън
Този похват е много хубав. Вече сме казвали, че
мисъл-формата действа много добре. Ако й отделяме достатъчно време.
Легнете си преди полунощ, като вечеряте 3 часа преди
гова. Отпуснете се, започнете да мислите за човека или
за ситуацията, която ви интересува. За да може правилно
ца въздействате върху ситуацията насън, преди да заспите, трябва да си представите какво искате от дадения човек или в самата ситуация. Формулирайте мислено молбата или заповедта си към този човек. Повторете я няколко пъти. Непременно си направете и „механизъм за напомняне" — шнур на ръката или крака, вързан за леглото
или за дръжката на вратата. Когато през нощта мърдате,
той ще се опъва и ще ви напомня за задачата.
Седмият ден от пълнолунието е най-добрият момент
за правилно насочване на мисълта.
На 13-ия ден може да искате да получите нещо.
На 27-ия ден е много добре да си „поръчате" развитие в работата, в бизнеса.
Опитайте, няма да съжалявате!
Умни дреболии
За да може този, от когото се интересувате по някакъв
повод, да мисли за вас, постарайте се да забравите в кабинета му нещо ценно. Срещата ви с него непременно
ще се случи.
Ако напомняте за себе си на необходимия ви човек по
едно и също време с телефонни обаждания пет дни поред,
много е възможно на шестия той сам да ви се обади.

Старинна молитва за всякакви случаи
в живота
„Господи! Дай ми сила, да приемам това, което не мога
да променя, доблест, за да променя това, което мога,
и мъдрост, за да мога да различавам едното от другото!"
Много добре е да изричате тази молитва сутрин и вечер преди лягане. Сами ще се убедите колко лесно ще
може да се справяте с проблемите, които преди са ви
изглеждали нерешими.
Молитва за сбъдване на някое желание
Запалете свещ пред прозореца така, че димът да излиза навън. Седнете до нея и изричайте тази старинна
молитва минимум три пъти. А свещта нека догори. Ритуалът се изпълнява седем дни поред.
„Просвета Майко Богородице, къде спа, къде пренощува?
При Иисус Христос, на престола.
Сънувала тя един ужасен, много ужасен сън — как
приковали сина й за ръцете и краката към кръста в
Усурийските планини.
Сине мой, сине обичен, на кого ме оставяш?
На Преснетата Майка Богородица. Идеш ли в съда –
прав ще бъдеш; в гората срещу изгубване, срещу еретик, срещу клеветник, срещу пролетни води.
Амин. Амин. Амин"
И кажете желанието си със свои думи.
Тази молитва е много силна, проверила съм я. Пък и
не само аз. Помага дори срещу затвор.
Защитна молитва
Използва се винаги, помага при всякакви ситуации.
Произнася се три пъти: първия - на излизане от къщи,
втория - някъде по пътя, третия - преди стигане до работа или до необходимия човек.

„Боже мой, с мен ела. Ти напред, аз - след теб,"
Молитва за закрила
Това е „жива молитва", тя винаги трябва да е с вас:
„Ангеле мой, хранителю мой! Спасителю мой! Спаси
ме, опази ме, оварди ме от всякоя болест, скръб, от
врагове. Спаси ме у дома, на път. Амин. Амин. Амин".
Следващата молитва се произнася на излизане от
къщи:
„Ще се прекръстя, ще се благословя, ще изляза през вратата натам, накъдето съм си пожелал. От пътя няма да
се отбия и със злото няма да се сблъскам. Ще подмина
злото издалеч, а добро ще найда навред. Не ще се
препъна, не ще се ударя и ще се прибера у дома с късмет!"
Другата молитва е против уроки:
„Обвита съм в плътна огледална обвивка, която отблъсква всичко лошо."
При уроки прошепнете над вода и се умийте: „Сама
се насметох, сама се награчих, сама ще си помогна."
За опазване преди сън:
..Гася светлината, на Бога предавам снагата и душата."
За опазване преди път - с дясната ръка докоснете дясното рамо на заминаващия, после свийте същата ръка в
юмрук и чукнете по касата на вратата, след което кажете:
„Бог е насреща."
За опазване на детето преди заспиване:
„Ей-така ще се загърна, настрани ще се обърна и от
нищо нямам страх. Богородица добра тихо бди над
мен в нощта."
Моят внук много обичаше тази молитва и я произнасяше изразително сам, преди да заспи. Всеки път особено наблягаше на думите „... и от нищо нямам страх...".
Сега поотрасна, вече е на десет години и не знам защо
се срамува да я казва. Сигурно и не се страхува. Той е
Раче и винаги е много чувствителен към пълнолунието,
дори става раздразнителен и плачлив. Молитвата много
помагаше.
Молитва за опазване при излизане от къщи:

„Боже мой, тръгвам в пътя Твой! Напред е Божията
Майка, след мен е Иисус Христос, от двете ми страни са ангелите-хранители, над мен - Светия Дух и
всички Небесни сили са с мен! Амин."
Ритуал за изпълнение на желание
Този ритуал е мощен и красив. Провежда се седем
дни без прекъсване. Трябва да запомните, че всеки започнат ритуал не бива да се прекъсва. Затова се постарайте да прецените силите и времето си. Ако не може
сега, отложете го. Защото в енергийно отношение
прекъсването отслабва всяка магия.
Вземете малка църковна свещ и с флумастер нанесете шест еднакво големи деления. Получават се седем
части - това са седемте дни на ритуала.
Поставете свещта в свещник и напишете желанието
си на хартия. Сложете листа с желанието под свещника
и запалете свещта. Докато тя гори до първата чертичка,
изричайте над огъня своето желание. Щом свещта се стопи до чертичката, загасете я.
Поставете свещта и листчето под нея на перваза на
прозореца до следващия ден. Отново изпълнявайте ритуала всеки следващ ден.
На седмия ден, когато свещта почти догори докрай,
вземете листчето и го запалете с огъня от нея. Разпръснете пепелта през прозореца.
Желанието ви много скоро ще се сбъдне.
Заклинание за успех при преговори
Преди да влезете в кабинета на някого, с когото ви
предстои важен разговор, трябва три пъти да кажете това
заклинание (желателно е добре да си представите лицето на човека или поне да знаете името му): „Аз раба
Божий (вашето име) за храна на вълка животни ще доведа. Застани пред мен (името на човека, който ви трябва),
както аз пред теб! Оглушей, онемей, вкамени се, а аз каквото трябва ще сторя, четирийсет думи ще повторя, както кажа, тъй да бъде. Всички права са на моя страна!"
И смело влезте в кабинета. Въпросът ще се реши във
ваша полза.

И още нещо. Не бива да променяте думите в заклинанието дори да не ги разбирате. Защото много от заклинанията са дошли от дълбока древност и ние може изобщо да не сме чували някоя от думите в тях.
Защитни молитви
Ето още две чудесни молитви, които помагат в тежки
и неочаквани ситуации. Изпратиха ми ги мои постоянни
читатели. Изобщо доста често получавам молитви, стихове, описание на ритуали. Не пазя писмата на читателите си, защото тогава трябваше да имам отделна стая,
но винаги с благодарност си записвам това, което може
да послужи на някого. „Господи, Иисусе Христе! Нека
ме отмине и огън, и
вода, и всякоя беда. Иисус Христос слизал от небесата, носел Евангелие и кръст в ръката.
Господ с мен, Господ над мен, огради ме. Господи,
сега с каменна стена.
Който зло ще да ми стори, нека страх да го обори.
Езера и реки, тъмни гори. Господи, на вразите ми очите замъгли!
Амин. Амин. Амин."
Произнасяйте я 3-5-7 пъти, като мислено прекръствате всеки ред и си представяте бяло светещо кълбо и иконата на Божията Майка, а също ангели с криле.
Златна молитва
„Просвета Богородица по влажната земя ходила,
Иисуса Христа за ръчица водила.
Довела го на Сиамската планина.
На Сиамската планина - маса с покров, престолът
Христов.
На масата - книга Златна и чиста
Сам Бог я чете, прелиства,
ала сърце му се в кръв облива.
Свети Петър и Павел идват и питат:
„Що четеш, Божичко, в тая книга?

Що ти се сърце в кръв облива?"
„Не гледайте, Петре и Павле, моята мъка,
ами вземете кръста и си вървете оттука!"
Който тази молитва знае,
нека триж на ден я повтори,
и ни огън ще го гори,
ни вода ще го потопи,
ни зло ще го стигне.
От покръстената, от родената (името),
Амин! Амин! Амин!"
ПОМОГНИ СИ САМ!
Е, приятели мои, „усвоихте" първата порция магия и
сигурно вече понаправихте нещо. А така! А сега да
продължим.
Всеки от нас се нуждае от защита, а тя е най-различна. Ето още едно заклинание против злини, което ми изпрати колегата Андрей от Волгоград.
Застанете на прага на дома си с лице навътре и изречете три пъти:
„Отклони, Господи, девет стрели
от мен, от огън, от води,
от примка, съд, крадец и нож,
от зла магия, поглед лош,
и нека бъда с чиста кръв.
В името на Отца и Сина и Светия Дух,
Амин".
Когато общуваме помежду си, всички ние понякога
можем да бъдем обект на завист, ревност, корист и други
нежелани въздействия. Има един много лесен и ефикасен

ритуал, с който да премахнем магическо въздействие върху
себе си. Не се налага да търсим помощ от никого.
Дните за ритуали се делят на мъжки и женски. Мъжките са понеделник, вторник и четвъртък. Женските - сряда, петък и събота.
Всеки пол съответно извършва ритуал в такъв ден, че
да го завърши в своя. Ясно ли се изразявам?
Купете си три носни кърпи (трябва да са нови), хубавичко се изтрийте с тях и ги вържете една за друга с
възли, които да не са много затегнати, така че едната
кърпа да може да мине през възела на другата. Много
прилича на гирляндите, които правехме като малки за
Нова година. Помните ли ги? Сложете вързаните кърпи
в целофанов плик и ги приберете в хладилната камера.
Когато се избърсвате, трябва да повтаряте: „Ще се обтрия и ще премахна всяка нечистотия."
Кърпите се оставят в хладилната камера три дни. Изваждате ги в своя мъжки или женски ден. Сега нали разбирате как да прецените кога да започнете ритуала?
Кърпите замръзват и за да се получат парцалчета,
трябва с нож да срежете възлите. После изгорете парцалчетата, изнесете пепелта от къщи и я заровете под
някое дърво. Веднага ще почувствате, че ви олеква на
душата и тялото.
Ритуалът се прави при намаляваща луна.
Ритуал за продажба на голям предмет
Ако трябва да продадете къщата, апартамента, колата си или нещо друго, а не успявате, извършете този
ритуал. Предметът или недвижимото имущество ще си
„иде" за една седмица. Ритуалът е на една моя ученичка,
която отдавна вече ми е колежка -Лена от Магнитогорск.
Купете или сами си направете играчка, която да представлява нещото, което трябва да продадете: къщичка,
мебел или количка.
Сутринта, без да се поглеждате в огледалото, без да
се миете, без да се решите и без да разговаряте с когото
и да било, излезте от къщи и подарете играчката на
първото срещнато дете. Тогава първите ви думи трябва
да са: „Детенце, ето ти една много хубава играчка. Нека
тя те зарадва!" Или нещо подобно.

После вдигнете глава нагоре и помолете Висшите
сили да ви помогнат да продадете нещото.
И всичко ще е наред.
Седемте камъка
Аз много харесвам този ритуал и съм го извършвала
винаги когато съм била на почивка край морето или на
някоя река. Моите камъчета са на дъното на няколко
морета. Нека си стоят там. Ритуалът е много красив и
ефикасен. Извършва се, когато луната нараства. Състои се от няколко действия, които
трябва да се
направят в един ден, макар да е напълно допустимо това
да стане по различно време. И така, приближавате се до
водата, като по пътя събирате седем камъка. Няма нужда да са павета, размерът не влияе върху резултата от
ритуала. Застанете до водата (може да извършите ритуала на мост), обърнете се с гръб към нея, вземете камъните с дясната ръка и ги хвърлете през лявото рамо с
думите: „Седем камъка в кръг, вземат моето тегло! В
тоя кръг е по-различно, мойта мъка там е нищо!" И извикайте това, от което трябва да се отървете. Изобщо,
добре е да изричате заклинанието високо. Ако наоколо
няма никого, не се притеснявайте да изразите чувствата
си. Последните думи са: „Така да бъде и тъй ще бъде!"
Всичко това, естествено, се повтаря три пъти.
Отдалечете се от водата, без да се обръщате. Между
другото, забравих да спомена, че ритуалът може да се
прави и за друг човек.
Приберете се вкъщи.
Втората част на ритуала е следната. Вземете предмет, документ или снимка, която засяга вашия проблем.
Сложете я на масата. Запалете църковна свещ. Вземете
едно прясно яйце и го подръжте малко над пламъка на
свещта. Пет минути търкаляйте яйцето по „нещото" в
посока на часовниковата стрелка, като непрекъснато си
повтаряйте какво трябва да решите. Използвайте свои
думи. Може дори да си поплачете.
Предварително си пригответе нов гвоздей. Излезте
навън с яйцето и гвоздея. Намерете дърво с мъжко название: ясен, клен, дъб... издълбайте малка дупка под
него и сложете вътре яйцето. Заровете го с пръст. С гвоздея очертайте кръговете около яйцето и отново повторете заклинанието, което сте изрекли край водата: „Седем камъка в кръг..." Отново по три пъти. Хвърлете гвоз-

дея, и без да се обръщате, се приберете у дома.
Там си измийте ръцете си със студена течаща вода изабравете за проблема си.
Резултатът ще последва от
седмица до месец.
Никога няма да забравя как извършвахме този ритуал в Германия, в Кьолн, с Валюша. Изчакахме да се
стъмни, та съседите да не ни видят. Излязохме навън и
намерихме едно потайно място край канавката (е, там
те не са като нашите, чисти са и не смърдят). И както
сме си клекнали и копаем съсредоточено, ей ти я съседката германка! Откъде ли се взе! Пули се насреща ни и
вика: „Гутен абенд"! Цирк! Нямаше как, трябваше да й
отвърнем.
Сутринта що да видим - около „гробчето" ни се валят черупки - някой изял яйцата. Сигурно къртица. Чудесно. Защото яйцето трябва да изчезне.
С Валюша (друга позната) извършихме същия ритуал и в Гърция. Край морето нямаше жива душа. Навикахме се колкото ни душа искаше. Но когато трябваше
да заравяме - пак проблеми. Абе, няма ни дъб, ни бук,
само маслини. Най-сетне намерихме един кавак и започнахме да копаем, но Валя я присви стомахът. Тя ме изостави и хукна към къщи. Зарових яйцата сама, но резултат имаше и в Германия, и в Гърция.
За да ни отмине злото
Понякога се случва някоя ситуация да се закучи и да
не знаеш кога ще свърши. Тогава ще ви помогне следният ритуал против злина. Той е лесен и сигурен.
Вземете стар съд, който спокойно може да изхвърлите. Важното е да има капак. Обиколете цялата къща или
апартамента по посока на часовниковата стрелка, като
носите съда в дясната си ръка, а капака - в лявата и на
висок глас викате в него всичко, от което трябва да се
отървете - от беда, бедност, разправии и т.н. Трябва да
обиколите жилището три пъти. Завършете обиколката
пред вратата и веднага захлупете съда с капака.
Отнесете го в някоя изоставена къща или на сметището и го хвърлете с думите: „Махни се, беда, тук е твойта рода!" Съветвам ви да вържете капака, за да не може
злото да изскочи. Не се шегувам.
И се приберете, както винаги - без да се обръщате.
Има едно условие - три дни да не докосвате вилица. Яжте

с лъжица. Ще трябва да изтърпите за свое добро.
Прави се при намаляваща луна. Най-добри дни са
петък или неделя. Часовете са: 12, 14, 16,18, 20...
Ето още един вариант на същия ритуал: вместо съд
вземете нова метла, обиколете с нея цялата къща,
като премитате всички ъгли. Най-добре е да го правите преди полунощ. После излезте навън и захвърлете метлата на някое кръстовище, без да ви се свиди. Да не забравите да кажете: „Нека тази нощ да мине
и проблемът (назовете го) да отмине! Така да бъде и
тъй ще бъде!"
Приберете се, без да се оглеждате.
Вкъщи излейте 7 чаши студена вода в тоалетната.
Ритуалът се изпълнява във вторник, петък и събота
малко преди полунощ.
Сега нали разбирате защо не бива да се радвате, когато намерите нещо, например празен (и дори съвсем
приличен) съд или метла? Никога нищо не вдигайте!
Никога!
За предпазване от катастрофа
и кражба на колата
Този ритуал е доста сложен за изпълнение, но си струва човек да се постарае. Вземете парченце хляб и издълбайте в него малка ямка. В нея сложете сурово яйце
с острия връх нагоре. Внимателно с нагрети на огън
губерки през яйцето направете отвори: единия през хляба, а другият просто през яйцето. Ще се получи нещо като
валяче. Хванете яйцето за иглите, и ако внимателно го
търкаляте по повърхността, то ще се върти заедно с парченцето хляб. Нали разбирате?
Идете с това приспособление при колата. Внимавайте да не го счупите. Вътре в нея прокарайте яйцето по
посока на часовниковата стрелка по таблото, седалките,
волана и по пода с думите: „Търкулни се, яйчице, по моето
поле, не докосвай ни зло, ни тъга, от кражба ме опази,
докосни моята ръка, волана и колелата на желязното ми
конче. Амин." Трябва да изречете всичко това три пъти и
да се прекръстите.
Изхвърлете яйцето в реката, без да изваждате иглите. На тръгване един път прочетете „Отче наш", един

път „Богородице, Дево, радвай се..." и един път молитвата пред Свети Николай Чудотворец. Вкъщи ги повторете. После три дни по ред ходете на черква и палете по
7 свещи, пред която икона пожелаете. След което се возете съвсем спокойно.
Пречистване на кухнята
Понякога се случва в кухнята, любимото място на всяка
домакиня, всичко да почне да пада и да се чупи. Значи, кухнята е станала нечиста. Но може лесно да се пречисти.
Вземете две мръсни кухненски кърпи, вържете ги с
възел и ги сложете в леген с вода. Пуснете вътре три
дафинови листа и хубавичко ги изварете. Щом водата
кипне, оставете легена на огъня за още две-три минути.
После го изчакайте да изстине, извадете кърпите и ги
сложете в прането, а листата изхвърлете и излейте водата в тоалетната.
Кухнята се пречиства благодарение на парата.
Ритуал за материално благополучие
вкъщи
Вземете една кана с капак и сложете в нея три карфици, три игли, три пирона и ги засилете със сол. Затворете плътно и девет пъти разклатете силно. Запечатайте капака с восък от червена свещ и скрийте каната на скришно в някой шкаф.
Ритуал против бедност
Напълнете кана с вода и изречете над водата: „Й Х В
Х! ЦАБАОТ, СЕРАФ, ДАРОМ ЕШ!" (буквите и думите
са малко странни, но такива трябва да са). Сложете каната там, където държите запасите си. Вкъщи винаги ще
имате храна.
Ритуал за пари
Извършва се при нарастваща луна. Много е добър на
петия лунен ден. Вземете монета от един лев и три пъти
повторете над нея „Отче наш". После три пъти повторете заклинанието: „Отивам на пазара като продавач,
връщам се в самурени кожи, донасям у дома имане, дай
Боже толкова пари, че да няма къде да ги държим.
Амин."
Носете със себе си монетата един месец, после я по-

харчете и отново извършете ритуала. Ще видите колко
ще забогатеете!
Против нечисти сили
Този ритуал помага на хора, чиято енергетика е уязвима и слаба, при които понякога е достатъчен дори само
един поглед, за да ги урочаса.
Вземете две малки клонки калина, сложете ги на кръст
и ги вържете с червен конец. Кажете над кръста: „Чрез
този калинов кръст аз (името), забранявам на вас, всички вражески и неприятелски сили, да влизате в дома и
жилището на (име), забранявам да посягате на моята
плът и кръв, на душата и тялото ми, категорично забранявам да прониквате в моя разум, страх и сила дотогава, докато не преодолеете всеки хълм и долина, не преминете всеки поток и река, не преброите всяка песъчинка на всеки бряг и всички звезди в нощното небе."
Окачете кръста на шията си с думите: „Окачам този
кръст на шията си. Кръст на бързото сияние, кръст на
благосклонност и сигурност. Той може да ме опази на
път и да ме варди ден и нощ. Чуй внимателно това заклинание. Такава е моята воля. Така да бъде!" Повторете
го три пъти.
Ако правите ритуала за някого, просто назовете неговото име, а вместо думите „моята душа" - „неговата
душа".
За защита на път
Изречете заклинанието над вода и я изпийте пред огледало, преди да тръгнете на път (или я дайте на когото
трябва да я изпие), и злото няма да ви сполети.
„Вървя през полето, насреща ми идат седем бесове и
полудухове, все черни, все зли, все невидими. Вървете
вие, духове и полудухове, при лошите. Дръжте ги вързани, за да остана цяла и невредима из път и друм, у дома
и в гората, в черквата и на трапезата, на сватба и в беда.
Заклинанието ми е дълго. Думите ми са силни. Който
словото ми пренебрегне, нека му е и по-лошо и по-добро, както казах и преди. Амин." Кажете го три пъти.
Ако трябва да заминете някъде много надалеч, тогава прочетете един път „Отче наш", три пъти „Богородице, Дево, радвай се...", още веднъж повторете „Отче наш"
и отново три пъти основното заклинание.

На добър час!
Молитва за опазване на дете
Където и да отива детето ви: на училище, в детската
градина или просто на разходка, не си спестявайте труца да прочетете за него една молитва:
„Ангел-хранителю на детенцето ми, просветли и предобри! На теб го поверявам. Опази го, защити го от
неприятелски очи, от тежки юмруци, от ехиден смях.
Прати му от своя късмет. В името на Отца и Сина, и
Светия Дух. Амин."
Ритуал за привличане на клиенти
или купувачи
Този ритуал е толкова ефикасен, че го препоръчвам
на всички, които имат поне някакво отношение към работата с хора. Всичките три действия се извършват през
първия лунен ден. Гледайте да не го пропуснете! Ритуалът завършва обаче при пълнолуние.
Първо действие: трябва да почистите къщата си,
офиса, магазина или кантората (това, което имате). Найлесният, но не най-добрият начин е просто да обиколите помещението със свещ в ръка и няколко пъти да прочетете „Отче наш". По-ефикасният е по-труден. Купете
толкова църковни свещи, колкото ъгли преброите в помещенията. Не бива да размествате мебелите, сложете
всяка свещ на пода срещу всеки ъгъл. Едно време аз си
правех поставчици от пластилин. Много е удобно.
Вървите в посока на часовниковата стрелка и веднага над
всяка запалена свещ четете „Отче наш". Докато обиколите всички стаи, другите свещи горят вече с пълна сила.
Наблюдавайте ги. Ако някоя угасне, запалете я отново и
прочетете „Отче наш" вече три пъти. Ако отново угасне
- девет пъти. Така се налага. Няма лесни неща.
Свещите трябва да горят, докато останат три четвърти от тях. Загасете ги с мокри пръсти и ги приберете в
пакет. Може да ги изхвърлите, но все пак ви препоръчвам да ги заровите. пъти.
Донесете пръстта в помещението и отново повторете заклинанието. Може да я разпръснете по малко из
ъглите, а можете да я поставите в някое тайно кътче.
Например на перваза на прозореца. Важното е никой да
не я вижда.

Трето действие. Налейте в едно канче светена вода
и го поставете така, че нощем луната да се оглежда във
водата. Аз просто поставих чашата на перваза на балкона. Водата стои там до пълнолуние. На петнайсетия лунен ден (след две седмици) прочетете над водата заклинанието: „Както расна и нарасна тази месечина, така да
растат и да се множат имането ми, силата, властта,
късметът и защита." После изпийте водата на бавни
глътки, като се наслаждавате на вкуса й.
През двете седмици аз доливах по малко вода в канчето, защото тя се изпаряваше. Така че не се притеснявайте за това.
Най-важното е, че дава резултат ВЕДНАГА.
С този ритуал е свързан един неприятен случай в моя
живот. У нас пристигна моя ученичка от Оренбургска
област. Преди това бяхме контактували само по телефона. Нищо не обещаваше неприятности: лунният ден
беше чудесен, последователите - много, вече работеха
със свои методи и с желание да обогатят знанията си...
Тя пристигна и ... аз малко се смутих. При нея всичко
опираше до пари. Както и да е. Научих я, дадох й, каквото знаех. Но сърцето ми се свиваше. Дали го давам в
добри ръце? От друга страна обаче, патологичната й лакомия си беше неин проблем. В края на краищата просто можех да „закрия" магията си. И дотам.
Настъпи и последният ден от срещата ни. И тя ми
каза: „Нина! Сега като се кача на влака, ще почна да се
моля да имаш големи доходи!" Аз й отговорих: „Недей!"
И се разделихме.
И още на другия ден се започна. Не дойде нито единсъщо.
И така няколко дни. Не щеш ли, обажда ми се
Надюшка от Иваново. Разказах й какво ми се е случило.
Тя набързо ми продиктува този ритуал. Тъкмо започваше новолуние. И аз го извърших. Всичко се оправи. Точно
тогава пристигна моята ученичка и каза: „Нина, представяш ли си, никой не идва, нямам пари дори за храна!"
Отговорих й: „Нима? Продай гъските." Тя развъждаше
гъски за Продан. Това си казахме. Тя беше интелигентна
жена, всичко й стана ясно. Разказвам случилото се накратко. Цялата тази история вече не ми е интересна. Като
виждам как действат космическите вибрации, никога
няма да извършвам ритуали за защита, пречистване и
така нататък. Всичко се решава с помощта на Космоса
бързо и качествено, ако мога да се изразя по-примитивно. И аз се лекувам с космическите вибрации, а някои

действат и ме пазят без мое участие. В самото начало
дори трябваше да предупреждавам хората да не ми се
сърдят. Защото вибрацията можеше да започне да действа и човек да започне да си има проблеми. Без никакво участие от моя страна! Разбирате ли? Но вече казах,
че книгата ми не е за космоенергетиката. Така че, моля
да ме извините.
Малки ритуали за пари
Тези малки ритуали за пари съм извършвала не
веднъж през магьосническата си младост и бях извънредно доволна от техните резултати.
Три дни преди пълнолуние сложете под килима, по
който минават всички, най-едрата банкнота, с която разполагате. На пълнолуние я извадете и я върнете там,
откъдето сте я взели. Това е! Но действа страхотно!
Следващата „операция" е доста сложна, но ако успеете да я осъществите, ще бъде чудесно. Преглеждайте
всички банкноти, които минават през ръцете ви, за да
видите дали няма съвпадения с вашите инициали и датата ви на раждане. Ако имате късмет и намерите такава,
ще станете много богати. Но това не е всичко. Талисманът трябва да бъде зареден. Ритуалът се извършва при
нарастваща луна в петък или неделя. Вземете лист хартия и напишете най-заветното си желание, което искате
да постигнете с пари. Сложете отгоре банкнотата талисман, около нея поставете в кръг шест свещи и ги запалете. Докато те горят, представяйте си ярко и в цветове
нещото, за което мечтаете. Когато свещите догорят, завийте листчето с желанието и банкнотата в малка чиста
кърпа, с която сте избърсали лицето си, и ги приберете
на скришно. До месец талисманът ще даде резултат. Но
и вие не стойте със скръстени ръце и преследвайте мечтата си.
Молитва за успешно пътуване
Преди важно пътуване прочетете над свещ три пъти
следното заклинание и пътуването ви ще бъде успешно.
„На остров Буян, на брега на морето Океан расте дъб.
Под дъба стои Божият престол. На този престол спала Пресветата Майка Богородица. Дошъл синът Божи.
Стани, Майко, събуди се, разсъни се! Сънувах сън за
теб от ужасен по-ужасен. Който разбере тази молитва и я прочете, той ще бъде благословен на път и не
ще го стигнат болести, злини, люти зверове, бясно
куче, лош човек и змия! Амин. Амин. Амин."

Ритуал за сбъдване на намислено
добро дело
Заклинанието се изрича срещу мак, който после се
разхвърля из жилището, слага се по джобовете, в чантата и на други места.
„Царю Небесен или Господи Иисусе Христе Еднородни, Сине на преподобния Отец; ти речи с пречистите
твои уста, че без теб никой нищо не може да сътвори.
Заради това, прекланяйки се пред твоята Благост, молим те и те умоляваме ние, твоите раби (имената) и
всички тук представени и молещи се пред Теб, помогни ни във всичките ни благи дела, начинания и намерения. Както от Теб помощ всички приемаме, на теб
се уповаваме и Тебе славим с Отца и Светия Дух. Сега
и после и во веки веков. Амин. Амин. Амин."
Както виждате, думите са архаични, колкото и странно да звучат, не бива да се променят.
За предпазване от крадци
Намерете бодливо топче от репей и над него изречете следното заклинание:
„Кръст Спасител,
кръст Хранител,
кръст, за всички хора кръст.
Ако дойде някой да краде,
ако той се увлече,
гора и вода,
забулете очите му в мъгла. Амин. Амин. Амин."
Заклинанието се произнася три пъти. Топчето от репей се поставя над входната врата.
Защитна молитва
„Архангел Михаил напред. Архангел Михаил отзад,
Архангел Михаил отдясно. Архангел Михаил отляво.
Съхрани раба Божий (името) от всякое зло, от всеки
съд, от всички неприятности, защото с нея е Бог.
В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин.

Амин."
Молитва за покаяние
Ако се чувствате виновни, не забравяйте, че има следната молитва:
„Пресвета Богородице, към теб се обръщам! За словата си черни пред дъщеря си (сина си, майка си, внука
си, мъжа си...) се разкайвам! Моля те, Пресвета Дево,
прости ми хулите! И на (името) успеха в делата върни!
Амин."
Молитва за всякакви житейски ситуации
„Господи! Нека с покой в душата да посрещна всичко, що ми носи днешният ден. Нека всецяло се отдам на
святата ти воля. Във всеки час от днешния ден във всичко ме напътствай и подкрепяй. Каквито и известия да
получа днес, научи ме да ги приема със спокойна душа
и твърдо убеждение, че над всичко е твоята свята воля.
Във всичките ми дела и слова ръководи моите мисли и
чувства. Във всички непредвидени случаи не позволявай да забравям, че всичко ми е пратено от теб! Научи
ме да действам правилно и разумно да се отнасям с всеки член от моето семейство, никого да не огорчавам,
никого да не смущавам! Господи! Дай ми сили да понеса умората от идния ден и всички събития от него! Ръководи моята воля и ме научи да се моля и да се надявам,
да вярвам, да обичам, да търпя и да прощавам! Амин."
ЗА ДА ИМАТЕ ПАРИ...
Тази глава май стана най-голяма и обемиста по
съдържание. Ех, ако направим всичко, ще станем милионери! Защо пък не?
Гледайте, избирайте си ритуали, които ви харесват, и
нека усилията ви се увенчаят с успех!
За да плаща началникът заплата
Произнасяйте това заклинание сутрин и вечер по три
пъти и недобросъвестният ръководител няма да бави заплатата ви.
„Шила Уляна, подгъвала Мариана,
две вълшебници се събрали и двете се разбрали.

Ни крадец, ни началник в джоба ми да не бърка.
Заплатата да не краде, да не я обере, непокътната да
се запази.
На онзи, който посегне от раба Божий (името), без да
пита, да вземе, заплатата да обере и отнеме.
Той от двете вълшебници Уляна и Мариана, няма къде
да се дене. Амин."
Следното заклинание също ще ви помогне, за да ви се
плаща навреме.
„В очите - зеници, по иконите - светици.
Който заплатата не ми плати,
който заплатата ми преполови,
бял ден да не види. Амин."
Изберете, което ви хареса!
Тези ритуали са изградени върху мисъл-форми. Вече
знаете какво значи това.
ЛЕПКА. Представете си, че от главата до петите сте
намазани с нещо много лепкаво: сладко, мед или лепило. А сега си представете, че отвсякъде: от вън, от тавана, откъм вратата към вас летят пари... Много, много
пъстроцветни банкноти, желателно - зелени. И всички
тези пари полепват по вас, направо се лепят, и вече са ви
покрили от главата до петите. Толкова са много, че е
невъзможно да ги преброите... А после ще ги съберете и
ще ги сложите, да речем, в гардероба. И отново ставате
лепкави...
ЛИСТОПАД. Настанете се удобно във фотьойла, сложете ръцете си върху коленете с дланите нагоре и си
представете, че отгоре се изсипват пари, много, много
пъстри банкноти... Те кръжат като есенни листа и изведнъж в ръката ви пада дебела пачка пари. Почувствайте колко е тежка. Ето още една пачка и още, и още. Парите са тежки, те са много. Благодарете им, че са дошли при вас.,,
ЗЕЛЕНА СВЕЩ. Сложете в средата на масата зелена
свещ, желателно е да е осветена в църква. Може да го
направите сами. Гледайте я и кажете: „Нека светлината
на тази свещ разпръсне тъмнината и ужаса, нека в

пламъка на тази свещ изгори всичкото зло, нека светлината на тази свещ ни донесе мир и покой. Амин." После
я прекръстете и я угасете. Свещта е готова за ритуала.
А вие седнете до масата. Гледайте пламъка и отново
си представяйте как от тавана падат пари, много, много
пари... Те отрупват цялата маса. И са много...
ПОРТМОНЕ. Вземете своето портмоне, настанете се
удобно във фотьойла и го отворете. Парите са малко,
така ли? Сега то ще се напълни. Гледайте и си представяйте как отвсякъде долитат пари и равномерно се подреждат в портмонето. То става дебело и твърдо, вече не
може да се затвори, а парите долитат ли долитат.
СНЕЖНА ТОПКА. Настанете се удобно във фотьойла, затворете очи, вдигнете глава и се помъчете да видите небето. Представете си, че то се е разполовило и виждате ръбовете на среза. Ивицата между тези ръбове става все по-широка, небето сякаш се разтваря и от бездната му започват да се изсипват пари. Те са страшно много: отрупали са жилището ви, целия двор, падат като
снежинки. Вече сте до колене в пари, до пояс, а те
продължават да летят. Но не бива да се лакомите, иначе
ще затънете. Нали помните приказката за златното копитце? А така! Кажете на небето „благодаря" и спрете
ритуала.
Не е достатъчно да извършите тези ритуали един път,
повтаряйте ги преди лягане и спете спокойно. Скоро ще
имате много големи доходи.
Хлебарка 6 клопка
Този ритуал е много стар и колкото и да е странно,
действа и до днес. Хванете една хлебарка (ако си нямате у вас, вземете я назаем от някой приятел), вземете
монета, парченце сапун и в четвъртък изровете малка
дупка пред къщи. Сложете всичко в нея, бързо я заровете и три пъти кажете над „гробчето" следното заклинание:
„Колкото бързо се отмива сапунът, толкова бързо да
изчезнат моите несгоди. Колкото хлебарки има лошата домакиня, толкова пари и късмет да имам аз.
Изричам заклинание за късмет, сега го заривам, с
влажна пръст го покривам. Амин."
Малки хитрини

Кръстовището от памтивека участва в много ритуали и това не е случайно. То винаги е избор, място на пресичане на няколко пътя, особена територия. Ако започвате нова работа или заминавате в командировка, непременно постойте няколко минути на кръстовище. И после вече правете каквото сте си наумили.
Прагът също е важно място. Той е границата, която
разделя родния дом от външния свят. Мистично място.
Сблъсък между две реалности. Много от ритуалите
също се извършват на прага. За да има мир у дома, под
прага се поставя червено парцалче. Над прага - икона.
През праг хората не се здрависват, не се прощават, нищо
не си подават, не изнасят вечер боклука. Но ако ви е напуснал недоброжелател, може да плюете подире му и
дори да изругаете.
Ако искате да живеете щастливо в новия си дом, по
стара традиция трябва в тъмна нощ да заровите главата
на петел в земята. Ако не може да намерите глава от
истински петел, направете си от пластилин и пак я заровете.
За да няма недоимък в къщата ви, пред предния й ъгъл
трябва да заровите парченце вълна и брезова кора. Защо
такива странни предмети в наши дни? Ами защото, когато са създавани тези ритуали, най-богати са били търговците на добитък и дървесина. За да не свършват парите
и храната в дома ви, може да заровите няколко монети и
зърна. Ако имате някой стар долар, непременно го заровете.
За да познаете дали мястото, което сте избрали за
строеж на новата си къща, е добро, хвърлете в парцела
няколко шепи ръж и изчакайте два дни. Ако зърната останат недокоснати, мястото ще ви носи късмет. Ако ги
няма или са разпилени - откажете се от парцела. Той ще
ви носи нещастие. И не забравяйте да осветите основите
на новия строеж.
Следният ритуал също има много стар произход. Изровете дупка дълбока 15 см и в нея сложете нова монета. Заровете дупката и наръсете тайника със сол, но не
се скъпете, сипете повече. След шест седмици изровете
монетата. Имането ще дойде след шест месеца. Ритуалът се извършва при пълнолуние. Не харчете монетата.
За да може щастието да се засели във вашия дом,
вдясно от входната врата сложете късче планински кри-

стал. Намерете му тайно местенце...
Има един интересен ритуал, който носи пари през новата година. Сложете няколко банкноти в плик, но така,
че пощенските служители да не ги забележат, иначе ще
ги измъкнат. Може да ги сложите в картичка или да ги ;
завиете в тъмна хартия. И в навечерието на новата година изпратете писмото до себе си. През новата година ще .
получите парите и няма да имате парични проблеми. Постарайте се да намерите банкноти с нечетни номера и те '
да са нечетен брой.
Мисля, че нашите родители не са ни възпитавали правилно. Все ни натякваха, че не трябва да мислим за пари,

;

когато страната ни строи комунизма и скоро изобщо няма
да има пари. Какво построихме - знаем, а както видяхме, без пари не си е работа. Освен това не ни научиха да
продаваме знанията и труда си на истинската им цена.
Да продаваме в смисъл правилно да оценяваме себе си,
без да се притесняваме да говорим за професионалните
си качества. Затова мнозина се съгласяват да работят за
стотинки, а същевременно се оплакват от живота и началниците. Трябва да започнем от отношението към себе
си и към парите. Парите, по-точно егрегорът на парите,
много обича към него да се отнасят с уважение.
,
Парите обичат да ги държат в красиво портмоне или
красива кутийка, не понасят да ги държат смачкани по
джобовете, още повече не понасят, когато някой ги къса и
отмъщават за небрежността на стопанина си, като го напускат. Примери дал Бог. Така че моят съвет е: научете се
да уважавате парите и тогава те ще дойдат при вас. Егрегорът на парите понякога дори знае какво си мислят хората за него. Парите никога няма да дойдат при онзи, който
живее с пословиците: „Честният не може да бъде богат",
„Простирай се според чергата си" и т.н. Ако смятате, че
не заслужавате много пари, никога няма да ги имате.
Научете се да мислите за парите с любов, постарайте
се да ги възприемате като спътници и помощници за постигане на свобода, удоволствие, щастие, стабилност
и власт...
:
Установете дали често говорите за парите. Може би
непрекъснато се оплаквате, че не ви стигат, а може би се
хвалите, че сте спечелили от тотото или сте получили
скъп подарък. И едното, и другото са еднакво лоши! Не

бива да се хвалите с доходите си. Не случайно в цивилизованите страни не е прието да се пита колко пари печели даден човек. Просто е неприлично.
Никога не подавайте парите на ръка, дори да сте в
магазина. Винаги ги слагайте на тезгяха или на бюрото.
Така няма да прихванете от чуждата отрицателна енергия. Най-добре е да слагате парите на нещо дървено,
тъй като дървото много добре гаси лошата енергия. Ако
не успявате да сложите парите някъде и се налага да ги
вземете на ръка, вкъщи непременно ги сложете да постоят върху дърво (на стола, на масата, на перваза).
Помнете, че вечер не се връщат дългове, защото парите, както и хората, си почиват. Затова „ранно пиле рано
пее". Ако сте продавач, не забравяйте да размахате парите над стоката, за да може по-бързо да се продаде.
Искам да предупредя онези, които обичат да печелят
от далавери. Всичко се връща, и то двойно. Един си плаща с това, че губи от енергията си, друг - от парите си,
трети влиза в затвора, а четвърти има неприятности в
личния живот или има проблеми със здравето.
Много е добре, ако част от парите си давате за благотворителност: на инвалиди или на някоя детска градина, за
възстановяването на храм или за оборудването на някоя
болница. Може да не е само с пари. Смело се разделяйте с
вещи, които не сте ползвали една година, дори да са нови.
На друг човек те може да са по-необходими, отколкото на
вас. Просяците по улиците са съвсем друго нещо. Ако душата ви я тегли към даден човек, дайте му, ако не — смело
го подминете. Мнозина много добре знаят, че нашите просяци днес са богаташи, че има добре организирани банди,
в които действа система за подбор на „кадрите", „работните места" са разпределени и т.н. Преди винаги давах по
нещо, но откакто станах свидетелка на един ужасен епизод, престанах да хвърлям парите си на вятъра. Случаят
беше следният. През вагона в метрото вървеше едно момче и на гърдите му висеше табелка: „Майка ми почина.
Помогнете ми да я погреба." И всички му подаваха по нещичко. На следващата спирка момчето слезе, а аз
продължих да го наблюдавам. То надникна в пакета, подсвирна доволно и весело препусна към ескалатора. Явно
„програмата" за деня беше изпълнена. Не го е срам! Представяте ли си с какви понятия спекулира! А когато прочетох в печата (и то неведнъж), че децата, за лечение на които уж събират средства скръбно насядалите по всички спирки на московското метро майки, са откраднати или са купени от алкохолици, че тези нещастни дечица спят, защото

са натъпкани със силни сънотворни и не им остава много
да живеят, че бързо се намират други, с които да бъдат
сменени, идеше ми да раздавам не пари, а шамари! И властите, и милицията го знаят много добре, но... Явно никой
не се интересува от такива „житейски подробности".
Ето няколко малки съвета, които ще ви помогнат да
подобрите материалното си положение.
- Мислете за парите само позитивно!
- Не се страхувайте да надплатите! По-добре да надплатите, отколкото да недоплатите.
- Не жалете пари за бакшиши и почерпки!
- Помагайте на онези, които се нуждаят! Всичко, което сте дали, ще ви се върне!
- Огледайте нещата си и без да се скъпите, се разделете с онези, които не са ви нужни, но са необходими на някой друг!
- Ако искате да помогнете - помогнете!
Съвети към продавачите
За да ви съпътства успехът, не забравяйте някои правила. Когато подреждате стоката на щанда, непременно
кажете: „Нова стока - нов късмет". За да имате повече
купувачи, вкъщи шепнешком трябва да направите следното заклинание върху сол: „насам, пътници и друмници, тук е вашата храна, тук е вашата вода. За мен парите,
за вас - стоката. Амин." Занесете я на работното си място и с дясната ръка я хвърлете през лявото рамо.
Вече казах, че трябва да размахате парите над стоката. Но това се прави, когато първият купувач е мъж. Ако
е жена, парите й трябва да се скрият и от тях дори да не
се връща ресто. Тогава ще имате късмет в търговията.
За работа гледайте да се облечете красиво и спретнато.
Така ще ви запомнят и непременно ще ви посетят отново.
Ако продавате нещо в чашки (семки, дребни плодове), последните една-две от тях могат и да не дочакат
купувачите си. По-добре ги занесете у дома и почерпете близките си. Когато се прибирате от пазара, непременно дайте милостиня на някой просяк с думите: „Не
ще обеднее десницата, що раздава."

Не бройте печалбата си вечер, отложете го за другия
ден. Не е на хубаво да се броят пари вечер.
Направете си талисман. Пробийте три монети, нанижете ги на шнурче и винаги ги носете. За да може талисманът да действа по-добре, често докосвайте монетите
и си мислете за благополучие.
За да ви идват пари, вземете малко кал от място, където държат добитък. Извадете няколко горещи въглена
от печката и хвърлете калта върху тях. Излезте през
прага на къщата и веднага бързо влезте, като кажете:
„Както тези животни са ходили и тичали много, така и
аз да имам работа и пари по много." С дима от получената смес окадете всички стаи на къщата. Най-добре е
да извършите ритуала по пладне.
Ако сте дали на някого пари назаем и той не иска да
ви ги върне, извършете следния ритуал. Запалете свещ,
сложете я до прозореца и над дима от нея кажете три
пъти: „Изпращам до раба (името на длъжника), що ми
дължи пари. Нека този заем пари и гори раба (име). Нека
му смъди и нека го боли. Да не пие, да не яде, сън да не
го лови, дорде не ми върне моите пари. В името на Отца
и Сина, и Светия Дух. Амин."
Следното заклинание също помага в търговията. Произнася се над вода при нарастваща луна.
„Да споходи раб Божи (името) късмет в търговията,
в покупко-продажбите и в размяната, и във всичко - да
преуспява. Както е речено, тъй да бъде." Пийнете от водата и напръскайте стоката.
Молитва за сбъдване на желание: „Ляга си раба Божий (името) да спи в Сионските планини, до главата му
- три ангела: единият чува, другият вижда, третият всичко ще ми каже." Произнася се три пъти преди лягане.
Ако сънувате намисленото желание, то непременно ще
се сбъдне.
Ако трябва да поискате пари назаем, тогава изречете
заклинанието над вода, измийте с нея лицето си, напръскайте ръцете и краката си и идете. Няма да ви откажат.
„Майчице, Пресвета Богородице! Моли се и закриляй раба Божий (името), та раб Божи (името на креди-

тора) да ми даде и в ръцете, и в нозете, и да не отреже
езика свой от днес и до века. Амин."
За благополучие в дома в неделя вечер срещу понеделник сложете на края на масата краешник черен хляб
с парченце месо или краставица и повторете три пъти
заклинанието, а сутринта изяжте тази храна.
„Господарю любим, за очите незрим, ето, с уважение, поднасям ти угощение, защити ни с твойта сила и
умение, вода да не ни потопи, огън да не ни гори, охолен живот ни дари."
Ако при новолуние покажем шепа монети, скоро и в
джоба ни парите ще са доста повече.
Смята се, че накити със зелени камъни привличат
парите. А тъмните гранати носят късмет в бизнеса. За
съжаление обаче гранатът носи проблеми на любовния
фронт. Всичко се плаща! Искаш ли пари - откажи се от
любовта.
Сънищата също могат да ни предупреждават за
движението на парите. Например, ако сънувате прасета, може да ви посети някой и да ви иска пари назаем.
Три коня вещаят, че ще ви върнат заема. А подкова и в
живота, и насън е на късмет.
Съществуват и други интересни поличби. Ако имате
късмет и преди делово пътуване видите коза, всичко,
което сте си намислили, ще се сбъдне. Никога не докосвайте малките червени паячета, защото те винаги носят
бързи пари. Ако видите да лети ястреб - сделката ви ще
е много успешна! Ако чуете щурец — пак е на късмет.
Нов делови проект трябва да се започва при новолуние.
Нарастващата луна помага за увеличаване на доходите.
Ако нанижете на златна верижка седем пръстена и ги
носите на китката си, ще забогатеете.
Ако хубавичко нагостите своя домашен дух срещу
Нова година, той вероятно ще ви подари банкнота, която не може да бъде развалена. Тя редовно ще се връща
при вас - всеки път същата, и ще ви направи богат. Това
е истина, имало е подобни случаи.
Вкъщи или в офиса е добре да извършите следния
ритуал: вземете пет-шест лева на монети и ги завийте в
червена хартия или плат. Сложете пакетчето под саксия
със силно цвете. То расте, вашето имане - също.

Може да си направите омагьосана монета. Най-подходящ е метален долар или ако имате — златен лев. Сложете монетата върху дясната си длан, почувствайте нейната енергийна сила и се помъчете да й предадете от
своята. В продължение на два-три дни се постарайте да
държите монетата върху дланта си и да я „опитомите" .
Може дори да я закрепите с лейкопласт. После гравирайте или надраскайте върху нея своите инициали. Поговорете с монетата и я помолете да ви помага в работата. Никога не я предавайте в чужди ръце!
За добър амулет може да служи Асо-монети (пентакли) от колодаТаро. Взимайте я при всички важни преговори и делови срещи.
Може да държите в кабинета си ваза, пълна с дребни
монети.
Изобщо, начините да забогатеете са много, просто
трябва да се сприятелите с егрегора на парите.
Има една много добра афирмация (утвърждаване), която трябва да произнасяте по няколко пъти сутрин и вечер: „Финансовото ми положение се подобрява от ден
на ден. Приходите ми нарастват ежедневно. Обичам работата си и тя е високоплатена. Общувам с хора богати,
влиятелни и преуспяващи. Където и да съм, каквото и да
правя, каквото и да става наоколо, всичко ми носи успех, здраве и разцвет. Аз и семейството ми винаги сме
на сигурно място. Ангелите-хранители ни помагат във
всичко. Животът е прекрасен!"
Повярвайте в себе си и ще заживеете така както искате.
Ковчеже за пари
Този ритуал е много стар и има различни варианти.
Същината е една: правите магическо ковчеже, после то
става ваш талисман, който привлича пари в живота ви.
Купете си кутийка за бижута или просто намерете някоя
подобна. Но вече не бива да я използвате за други цели.
Изобщо, идеална е малката касичка за скъпоценности.
Ритуалът започва при новолуние. Сложете в ковчежето пари с различен номинал: банкноти, метални монети.
Трябва ясно да си представите, че парите в ковчежето
имат свойството да се „размножават". Това не е абсурд,
а магическо действие с помощта на мисъл-форма. Има
един закон в космоенергетиката: „Каквото си представиш, то ще се случи." Богатата фантазия играе съще-

ствена роля в магията. Често си мислете за това, когато
имате малко свободно време. Скоро ще забележите, че
магическото ковчеже работи. Ще последват събития, които ще спомагат за вашето благополучие. Ще ви направят изгодно предложение, може да спечелите от лотария, да получите премия или ценен подарък... Винаги
споделяйте радостта си с ковчежето и слагайте в него
поне една монета от получената печалба, като същевременно прибирате предишната.
Писмо до ангела
Ангелите са посредници между Бога и хората. И обръщението към него не може да остане без отговор. При
парични проблеми помага ангел Азиел.
Купете бяла и зелена свещ, които символизират божествената воля и съзидание. Преди да се обърнете към
ангела, помислите каква парична сума наистина ви е
необходима. Ритуалът няма да ви освободи от работа,
просто е необходим, ако сте изчерпали всички начини
да подобрите финансовото си положение. Бъдете честни със себе си и не извършвайте ритуала ей-така, от любопитство. В най-добрия случай тогава молбата ви ще
остане без отговор, а в най-лошия - не знам...
Напишете писмото си кратко, защото Творецът знае
всичко. Преди да започнете ритуала, напишете с нещо
остро името на ангела върху зелената свещ: АЗИЕЛ.
Прочетете „Отче наш" и псалом 22:
1. „Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая:
2. Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на
тихи води.
3. Подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради Своето име.
4. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма
да се уплаша от злото, защото Ти си с мене; Твоят жезъл
и Твоята палица ме успокояват.
5. Ти приготви пред мене трапеза пред очите на врагонете ми, помаза главата ми с елей; чашата ми е
препълнена.
6. Тъй благостта и милостта Ти да ме придружават
през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома
Господен много дни."

Повторете три пъти една от строфите на псалом 24*
„Спомни си Твоите щедрости, Господи, и Твоите милости, защото са отвека."
После призовете Азиел, и когато почувствате незримото му присъствие край себе си, обърнете се към ангела с молбата, която сте написали. Изгорете писмото
на пламъка на зелената свещ и като гледате дима, който
се вдига от нея, си представете как вашето послание достига до престола на Всевишния. Не гасете свещите,
оставете ги да изгорят докрай.
Ритуалът трябва да се повтори три пъти в три поредни дни. Ако молбата ви е била основателна и искрена,
много скоро ще видите резултатите от него.
„Островът" на съкровищата
Този ритуал е изцяло построен върху мисъл-форма.
Той е действен. Както всъщност и цялата магия.
На лист хартия напишете желанието: защо се нуждаете от пари, какво искате да си купите с тях и т.н. На
повечето от нас парите ни трябват, за да подобрим живота си, по някакъв начин да го променим, да си купим
нещо голямо. Затова представете си, че вече сте постигнали желаната цел. Подгответе си план на „Острова на
съкровищата". Нарисувайте го, направете апликация,
нека на картината има всичко, от което се нуждаете:
къща, кола, апартамент... В средата залепете снимката
си. „Картината" не бива да е малка.
Закачете произведението си в спалнята и сутрин и вечер повтаряйте написаното желание, мислено си представяйте всичко, което искате да имате. Колкото повече
чувство вложите в ритуала, толкова по-скоро ще получите онова, към което се стремите.
Ритуал за. богатство
Изпълнява се при пълнолуние. Запалете две църковни и две черни свещи, кандило с въглени от черна топола, прах от пелин и издънки от сибирска ела. Кажете
следното:
„Злато и смърт са братя близнаци!

Раб Божи (името) желае богатство.
Нека домът му кат чаша прелива.
Нека богат и със съдба е щастлива.
Нека охолство край него цари.
Винаги нека да има пари.
Нека навред го съпътства изгодата.
Аз го изрекох, да го стори природата.
силите земни и горски аз моля:
Нека да бъде моята воля!"
изречете следното заклинание:
„Както дванайсетте месеца звънят,
така кесиите да дрънчат
на Раб Божи (име).
Както дванайсет пъти пропяват петли,
тъй дванайсет зори да пазят моите пари,
И дванайсет път нека си кажат:
Пари - при пари, кесии - при кесии,
всичко мое при мен и всички пари към мен."
Оставете свещите да изгорят докрай. После сложете
гърненцето на видно място вкъщи, та всички членове на
семейството да минават покрай него. Оставете го така
дванайсет дни. После може да го приберете на скришно
място. И кой знае защо започвате да имате все повече
дари...
Стъклена „банка"
Вземете един стъклен трилитров буркан и най-напред
го почистете. Прави се по следния начин. Запалете малко сушен кантарион в една цедка и с дима му окадете
буркана отвътре. Кантарионът е смятан за много силно
средство против нечисти сили.
Вземете църковна свещ, запалете и върху дъното от
външната страна на буркана капнете пет капки: една в
средата и четири на кръст. Изправете буркана с отвора
нагоре. Прегърнете го, затворете очи и си помислете за
бъдещото си благосъстояние. Така ще предадете на буркана положителната си енергия.

Сега настъпва важният момент: обмислете своя парола, която ще спомага за привличане на парите към вас.
Вземете четири монети и като държите в шепа всяка една
от тях, започнете да й баете: „Татяна Иванова Петрова
(своето име). Нека тя има много, много пари." Повторете паролата три пъти. После три пъти прошепнете названието на своя любим камък-талисман. И пуснете монетата в буркана. Същото направете и с останалите монети.
Всички монети са вече вътре. Изсипете и остатъците
от изгорелия кантарион от цедката и скръстете длани
върху гърлото на буркана. Затворете очи и отново си
представете картината на своя бъдещ охолен живот.
Вземете свещта и капнете от восъка по ръба на отвора
четири капки, които да образуват върховете на квадрат.
Петата капка капнете вътре.
Не забравяйте всеки ден да пускате в буркана по една
монета, докато го напълните. Процесът е много дълъг,
но много важен. Просто докато го извършвате, другите
вече действат! Когато пускате поредната монета, не забравяйте да казвате: „Нека имам много, много пари." А
после изричайте паролата: „Аз, Татяна Ивановна Петрова. Перли, визон, форд, луксозен апартамент, вила,
околосветско пътешествие."
Когато бурканът се напълни, сложете му капак, запечатайте го с восък и го приберете на тайно място. Тогава винаги ще имате пари.
Важни подробности
Ако трябва да продадете нещо, изречете това заклинание върху мед и с върха на пръста намажете откритите части на тялото си, като леко докоснете челото, носа,
бузите, брадичката и ушите. Ще успеете да продадете
всичко.
„Както пчелен рой се рои, тъй при мен (името) купувачи да се трупат, всичко да искат да купят, стоката ми
да хвалят и пари да не жалят. Амин."
За да може в портмонето ви винаги да има пари, в
петък изречете следното заклинание, като гледате прелитащи птици: „Колкото по тях пера, толкова в кесията
ми пара." Нека през това време портмонето ви да е в
джоба а вие го докосвайте.
За да имате пари непрекъснато, правете следното:

— Винаги дръжте дългата метла с дръжката надолу.
— В понеделник си купете игла, а в четвъртък я забодете с вдянат конец в блузката си на гърдите.
— Вземайте парите с лявата ръка и ги давайте с дясната
— Не вземайте назаем във вторник, в противен случай пял живот ще тънете в заеми.
— Преди Коледа пожертвайте пари за църквата. Преди да ги дадете, прошепнете над тях: „На когото
църквата не е майка, на него аз не съм му баща."
— Взимайте пари назаем, когато луната нараства, а
ги връщайте, когато намалява. Връщайте ги в дребни банкноти.
— Вечерно време пари нито се вземат, нито се дават
назаем.
— Вечер слагайте парите под покривката, а не върху
гола повърхност.
— Не вдигайте намерени стотинки, особено на кръстовище! Ще си вземете чужди проблеми и болести,
— Хвърляйте по ъглите на жилището си стотинки и
нареждайте: „Нека придойдат в дома ми!" Колкото повече хвърлите, толкова повече ще ви дойдат.
— По време на погребение скришом хвърлете пари
на земята, нареждайки: „Както умрелият раб Божи
(името) от ковчега не се отделя, тъй на раба Божий
(името) парите от кесията и от дома да не се отделят. Амин."
Парични поличби
От далечни времена има особени поличби относно
печалбите или загубите. Ето някои от тях:
— ако ви сърби дясната ръка - ще вземате пари, лявата - може да изгубите пари;
— ако ви сърби дясното око - на радост е, лявото - на
плач;
— дясното ви ухо гори - хвалят ви, лявото - говорят
лошо за вас;

— в дясното ви ухо звъни - ще се затопли, в лявото ще застудее.
Още една „банка"
Този английски ритуал за пари донякъде прилича на
нашия, но има и разлики. Във всеки случай основната
цел е да станем богати. Още веднъж повтарям, може да
извършите ВСИЧКИ ритуали. Вие решавате.
Поставете на видно място в жилището си (например
в антрето) едно гърненце и всеки път, когато минавате
край него, пускайте вътре монета. Може по една на ден,
а може и по повече.
Когато монетите станат доста, вземете бяла църковна
свещ и започнете ритуала. Сложете гърненцето и свещника със свещта на масата. Подръжте свещта в ръка и си
представете колко сте богат, като човек, за когото парите
изобщо не са проблем, че са много и ще ги имате винаги.
После изсипете монетите в лявата си шепа (ако сте левичар — в дясната). Наредете ги в кръг около свещника. При
поставянето на всяка монета, казвайте: „Пари, течете.
Пари, блестете. Пари, ставайте повече, пожелайте да ме
направите богат." Щом кръгът се затвори, запалете свещта. Помнете, че свещите се палят винаги с кибрит.
Гледайте пламъка на свещта и си представяйте, че пред
вас е живата енергия на парите. Тяхната сила се издига
от кръга на монетите все по-нагоре и по-нагоре. Постарайте се ясно да видите картините на прекрасното си бъдеще. Дайте воля на фантазията си...
След десетина минути се отдалечете от масата. Свещта ще догори сама. Когато тя угасне, съберете монетите и ги сложете в гърненцето. Отново започнете да пускате в него монети. „Подхранвайте" го редовно, докато
се напълни. Когато се напълни, захлупете го, запечатайте
го с плат и лентичка, можете да го запечатате и с восък.
Скрийте го. Не вземайте пари от него и не ги давайте на
никого! След време може да повторите този ритуал.
Сами ще видите как финансовото ви положение ще
започне да се подобрява.
Съвети към бизнесмените
Всяка фирма има печат и различни документи. От време на време те трябва да се пречистват и да се зареждат с
положителна енергия. Отново ще ви помогне сушеният кан-

тарион. Подръжте книжата и печата над дим от билката и
изречете следното заклинание за късмет: „Съхрани, Господи, и помилуй раб Божи (името) при водене на преговори, при сключване на договори, при търговски и други предприятия. Амин. Амин. Амин." Този ритуал се извършва по
веднъж на всеки три месеца. Няма да съжалявате.
Мъдрото и добро паяче
В древността хората доста често са прибягвали към
помощта на паяците. Сега вече са ги забравили и грешат? Паякът може да ви помогне да познаете печелившите числа на тотото или в казиното, на конни залагания или при спортни състезания. Пък и цифрите могат
да ви потрябват къде ли не!
Как се прави? Много лесно! В стъклен буркан сложете на дъното хартийки с различни цифри, като цифрите
трябва да са отдолу. Хванете един паяк и внимателно го
пуснете в буркана. Затворете го и го сложете на тъмно.
На другата сутрин вижте какво е станало. С яките си
крачета паякът ще е обърнал част от хартийките и ще е
открил някои цифри. Може дори да ги е омотал в паяжината си. С игла за плетене извадете хартийките и препишете щастливите номера. Благодарете на малкия предсказател и го пуснете на свобода.
Ще спечелите пари в която и да е лотария! Ще видите!
Долар-оракул
Всяка доларова банкнота е уникална по свой начин и
може да ви помогне за предсказване на бъдещето. Вземете първата зелена банкнота, която намерите, сложете
я с портрета нагоре и я разгледайте внимателно.
Ако бялото поле е по-широко от лявата страна, ще
имате късмет на финансовото и любовното поприще.
Може смело да предприемете ново начинание или да се
запознаете с нови хора.
Ако бялото поле е по-широко от дясната страна, внимавайте с паричните операции и бъдете по-сдържани в
личните отношения. Нещата ще се оправят, но в
продължение на един месец е добре да бъдете предпазливи.
Ако доларът е поизмачкан, може да си имате проблеми със здравето. Опитайте се повече да си почивате и
да не се преуморявате с работа.

Ако банкнотата е гладка и равна, през близкия месец
ще бъдете бодри и енергични.
Ако след първата буква от серията има четно число,
може да възникне неочакван конфликт с приятел или
близък роднина. Няма да е зле да проявите търпение.
Ако след първата буква на серията има нечетна цифра, може да срещнете старата си любов.
Ако някоя цифра в номера се повтаря, през близкия
месец очаквайте пари.
Ако последните две цифри от серията са нечетни, внимавайте зад волана или изобщо на път.
Камъни-помощници
Има безброй видове полускъпоценни камъни. Те притежават множество функции, които помагат на хората.
Има камъни-лечители, такива, които предпазват от нещо,
и т.н. А има и камъни, които помагат в бизнеса.
Хризопраз — носи паричен успех на своя притежател
и късмет в бизнеса. Ако започвате нова работа или сключвате важни договори, на безимения пръст на лявата ръка
непременно си сложете пръстен с хризопраз. Той ще ви
помогне да намерите мъдрия път за преговори и да избегнете грешките. Ако приключвате с дадена дейност,
сложете същия пръстен на безимения пръст на дясната
си ръка. Той ще ви даде сили и ще ви помогне да получите пари. Ако имате хризопраз, който не е монтиран в
бижу, носете го в левия си джоб. Хризопразът има особена сила през април, май, септември и декември.
Хризолит - помага при разрешаване на спорове и
недоразумения при различни парични въпроси. Обиците
с хризолит помагат на деловите дами да устояват и да са
твърди при паричен конфликт. Златен или сребърен
пръстен с хризолит на показалеца на лявата ръка ускорява завършването на започнатата дейност и помага за
по-бързо получаване на доход. Немонтиран, камъкът
може да се носи в който и да е джоб или в чантата. Той
притежава особена сила през февруари, март и май.
Хризоберил — помага за възвръщане на сходството
след продължително безпаричие, след известно време
превръща бедността в охолство. Брошка с такъв камък
помага при намиране на добър съдружник, пръстен с
него, който се носи на средния пръст на дясната ръка,

спомага за приток на пари към вас и за великолепен
финансов усет. Немонтиран може да го носите в десния
джоб. Камъкът е особено силен през януари, май, септември и декември.
Родонит - помага при медитация, когато трябва да
вземете вярното решение. Съсредоточете се върху основния въпрос, отпуснете се, сложете камъка на мястото на
третото око, като мислено го молите да ви отговори. По
време на медитацията ще ви споходи верният отговор. Ако
започнете да носите камъка в левия си джоб, той ще ви
помогне по-добре да се ориентирате в съответната ситуация. Родонитът засилва интуицията. Той има най-голяма
сила през януари, май, август и ноември.
Биволско око — помага за успешно започване на трудно финансово дело, за успешното му продължаване и благополучното му приключване, като ще получите сериозни доходи. За опасности в предприятието той ще ви предупреди като промени блясъка си и помътнее. Носен на
показалеца на дясната ръка, ще ви помогне да преодолеете трудни ситуации, а на показалеца на лявата ръка - да
вземете мъдро решение. Полезно е винаги да носите със
себе си този камък. Той ще ви предпази от загуба на пари.
Много е силен през февруари, април, юни и август.
Тигрово око - предпазва от разоряване, от парични
загуби. Ако натежава, това е предупреждение за парични неприятности. Трябва само да бъдете по-внимателни
към помощниците си. Най-добре е да носите камъка в
гривна или на пръстен на показалеца, на средния или на
безимения пръст само на лявата ръка. Той притежава особена сила през април, юни, август, октомври и ноември.
Сардоникс — решава парични спорове и свади, които
могат да възникват при подялба на пари. Ако носите
камъка на средния пръст на лявата си ръка, той ще ви
подскаже нови изгодни планове и проекти, на безимения пръст на дясната ръка ще ви сближи с честни
съдружници и ще ви отдалечи от врагове. Ако сложите
сардоникса под възглавницата си преди лягане, той ще
ви помогне да постигнете желаната цел. Само не забравяйте да го помолите за това. Идеята може да ви бъде
подсказана насън. Камъкът притежава особена сила през
март, юни, юли и ноември.
Цитрин - помага равномерно да разпределите силите си в работата и интуитивно да разпознаете недоброжелателите. Носен на показалеца на дясната ръка, помага за успешно сключване на сделки, на показалеца на

лявата ръка предпазва от страх и лицемерие. Няма
смисъл да го носите само като камък. Денем нека стои
на бюрото ви, а вкъщи - на видно място. Ако загубите
или намерите този камък, ще понесете парични загуби
или ще се разорите. Когато тръгвате на делово пътуване, непременно го вземете със себе си. Цитринът притежава особена сила през май, юли и ноември.
Ритуал против кражби
Накършете няколко тънки и гъвкави вейки от топола.
Застелете масата с бяла покривка и в триъгълник поставете три църковни свещи - вляво, вдясно и пред себе
си. Запалете ги. На пламъка на една от тях нажежете
дебела игла и произнесете това заклинание: „Срещу крадци нечисти, срещу сърца черни, срещу ръце алчни, срещу очи завистливи." Забийте иглата косо в горната част
на лявата свещ така, че да я пронижете. Загасете тази
свещ и я сложете настрана. От тополовите вейки свийте
гривнички. Те трябва да са толкова, колкото са членовете на семейството ви или колкото неща искате да предпазите от кражба. После вземете една от гривните в дясната си ръка, духнете през нея и кажете следното заклинание: „О, дух тополов, чист, силен и незрим, опази ме
от кражби мен (името), мъжа ми (името), сина ми (името), моя дом, моите вещи (назовете ги)."
После една по една нанижете на свещта пред вас всичките тополови гривнички. Повторете заклинанието и прекръстете свещта. След петнайсет минути загасете тази свещ,
наредете гривничките из различните ъгли на жилището или
къщата, в колата... Една сложете в портмонето си.
Вземете свещта, която стои отдясно, занесете я в антрето и я сложете пред прага. Там тя трябва да догори, но
при това никой не бива да прекрачва прага на къщата,
иначе ритуалът няма да е успешен. На другата сутрин
заровете свещта, която сте пронизали с иглата, някъде
близо до къщата, а онази, на която сте нанизвали гривните, скрийте у дома.
След този ритуал крадците ще минават далеч от вашия праг. Главно действащо лице в ритуала е тополата»
тя поглъща негативната енергия от хората.
И накрая, макар тази книга да не е за гадания, ще ви
кажа как може сами да си погадаете за бизнеса или за
предприеманата работа. Вземете тесте с 52 карти, махнете валетата, дамите и поповете. Разбъркайте го и задайте своя делови въпрос. Извадете напосоки една кар-

та от тестето и вижте каква е. Боята при това гадаене е
без значение. Само числото.
Асо - единица, 2 - двойка, 3 - тройка и т.н.
Отговори
1 - Бъдещето е неясно, може да се рискува само със
свободни пари. Не харчете последните си стотинки.
2 - Отложете работата или покупката и се консултирайте с по-компетентни хора.
3 - Лесно е да купите, но да върнете вложените средства и да получите печалба е много трудно.
4 - Същият отговор като в т.З.
5 - В момента резултатът от дейността ви е непредсказуем.
6 - Дръжте ръката си върху пулса на предприеманата
дейност. Не жалете пари за консултации при специалисти. Преди да се съобразите с нечий съвет,
отново се обърнете към това гадаене.
7 - Купувайте, захващайте се: ще си върнете всичко
вложено и ще имате добър доход.
8 - Смело напред, всичко ще бъде идеално.
9 - Жалко за парите ви.
10 - Може да купувате или да реализирате намисленото.
КАК ДА ПОМОГНЕМ НА ВОЙНИК?
В тази книга има „рецепти" за всякакви житейски ситуации, а ние с вас си говорим за късмета, който е необходим в много случаи. Какво да правим, как да постъпим, когато любимият ви син все пак, въпреки вашето и своето желание трябва да отиде в казармата? За
мнозина това се превръща в истинска трагедия. И нищо
чудно. За съжаление нашата армия все повече заприличва
на затвор. В нея царят драконовски порядки, а офицерският състав си затваря очите пред извращенията и другите долни прояви. Така че се налага да опазите своето
войниче.

Когато синът ми влезе в казармата, и то доброволно
(тогава той учеше в техникума и спокойно можеше да
изкара още една година), дори не предполагах какво ни
очаква. Беше през 1989 година. Взеха го във Въздушно-десантните сили в Литва. Точно тогава прибалтийците започнаха акции срещу руснаците. Заминах за клетвата и бях готова да го открадна още преди да я е положил - до такава степен вътрешният ми глас биеше тревога. Клетвата мина красиво и тържествено. Нас, родителите, които бяхме пристигнали от различни градове
(московчани бяхме само двама) ни разведоха из казармените помещения, поканиха ни на първите скокове с
парашут. Отидох. Беше край Каунас, в гората. Просто в
гората имаше няколко къщички, столова и плац, който
войничетата после боядисаха в зелено - трябваше да
пристигне Язов.
Войниците заминаха, ние, родителите - отделно с такси. Още тогава литовците се отнасяха към нас, руснаците, с неприязън. Ние носехме разни вкусни неща за децата, ръцете ни се откъснаха. Пристигнахме. Показаха
ни дома за гости. Ужас! В малките стаи имаше по две
железни легла с мръсни дюшеци и очукана маса. Столове нямаше, чаршафи, естествено, също. Не знаех, че ни
очаква подобно нещо, изобщо бях тръгнала заникъде.
Застлах халата си. Докато нашите новобранци правеха
опити и се готвеха за първия скок, реших да разузная
къде отиват и какво изобщо става тук. Тръгнах пеш покрай горския път, извървях няколко километра и влязох
в някакво село. Видях магазин и купих още продукти.
После се върнах в учебната част. Казаха ми, че скоковете са свършили, че са скачали някъде другаде, затова
нямало да видим синовете си.
Втурнах се към полето. Гледам някакви момчета се
приземили и сгъват парашутите си. Видях и някои от
по-старшите (изобщо не разбирам от звездички), приближих се и попитах коя рота се е приземила. Не беше
моята. „Старшият" казва: „Момиче, в коя рота е твоят
хлапак?" Отговарям, че съм майка. Не ми вярва. Аз тогава наистина младеех, често ме вземаха за по-голяма
сестра на сина ми. Малката кокошка все си е ярка. Така
е и с мен.
Заговорихме се. Този старшина беше служил в Афганистан. Прояви разбиране, даде ми някои важни съвети.
Каза, че мога да помоля командира да пуснат сина ми
да пренощува с мен. Което след това и направих.
Точно тогава долетя и моят. Гледам го и сърцето ми

се къса! Отслабнал, някога чистата му кожа се покрила
с пъпки (водата в Прибалтика не е подходяща за нашите
деца), източил се, измършавял... Ужас! „Ама, че съм глупачка - рекох си, - трябваше да го открадна, преди да е
станало късно." После се сетих, че пак щяха да го намерят. Къде щях да го скрия?
Помолих да го пуснат и го отведох в „апартамента
си". Започнах да го храня. Никога, нито преди, нито след
казармата, не бях виждала подобно нещо: Сашка ядеше
доматите с „челцата", изпиваше кондензираното мляко
направо от кутията, и нагъваше салама направо с обвивката...
После заспа, а аз останах да седя до него и кротко да
гледам своя единствен и неповторим, най-важния човек
в живота си.
Веднъж в едно предаване по телевизията имаше интервю с някаква много прочута жена. Вече не помня с
коя точно. Но не това е важното. Важното е, че я попитаха кое събитие в живота си смята за най-значително.
Изглежда очакваха отговор от типа на: „когато получих
Ленинска награда" или нещо от този род. А аз отговорих едновременно с нея, в един глас: „Раждането на детето ми!" И наистина е така. Какво по-важно може да
има от чудото, когато даряваш на света един ЧОВЕК!.
Моят син сега е на тридесет и три години, но аз до наймалки подробности помня всеки миг от раждането,
първия, напълно несъзнателен поглед на сините му очи
към мен...
Та седя и си припомням всичко това, а долу на първия
етаж на „хотела" става все по-шумно. „Старите" се веселели. В стаята нямаше ключалка, а тоалетната бе толкова мръсна, че трябваше да излизам навън. Затова излязох. И видях как из коридора сноват пияни до козирката войници, повечето не бяха руснаци, с дръпнати очи,
вероятно узбеки. Един от тях нахлу в нашата стая. Видя
мен, заспалия ми син и най-нахално започна да ни кани
на гости. Аз отказах, опитах се да го почерпя. Не иска искал мен. Няма да се спирам надълго и нашироко на
тази гнусотия. Обикновено успявам да намеря общ език
почти с всекиго. С това леке - също. Дадох му даже
бързовара си. Но категорично му заявих, че ако закача
сина ми, ще си изпати. Той си отиде. Саня така и не се
събуди. Затулих лицето му, за да не види и да не запомни.
Раздялата ни после беше непоносима, синът ми пла-

чеше, аз направо ридаех. Той ми каза, че съм била права, когато съм го молила първо да завърши техникума...
Така започна моята „служба". Колко пъти ходих дотам - безброй. Колко колети сме му пращали с баща му
гледам своя единствен и неповторим, най-важния човек
в живота си.
Веднъж в едно предаване по телевизията имаше интервю с някаква много прочута жена. Вече не помня с
коя точно. Но не това е важното. Важното е, че я попитаха кое събитие в живота си смята за най-значително.
Изглежда очакваха отговор от типа на: „когато получих
Ленинска награда" или нещо от този род. А аз отговорих едновременно с нея, в един глас: „Раждането на детето ми!" И наистина е така. Какво по-важно може да
има от чудото, когато даряваш на света един ЧОВЕК!.
Моят син сега е на тридесет и три години, но аз до наймалки подробности помня всеки миг от раждането,
първия, напълно несъзнателен поглед на сините му очи
към мен...
Та седя и си припомням всичко това, а долу на първия
етаж на „хотела" става все по-шумно. „Старите" се веселели. В стаята нямаше ключалка, а тоалетната бе толкова мръсна, че трябваше да излизам навън. Затова излязох. И видях как из коридора сноват пияни до козирката войници, повечето не бяха руснаци, с дръпнати очи,
вероятно узбеки. Един от тях нахлу в нашата стая. Видя
мен, заспалия ми син и най-нахално започна да ни кани
на гости. Аз отказах, опитах се да го почерпя. Не иска искал мен. Няма да се спирам надълго и нашироко на
тази гнусотия. Обикновено успявам да намеря общ език
почти с всекиго. С това леке - също. Дадох му даже
бързовара си. Но категорично му заявих, че ако закача
сина ми, ще си изпати. Той си отиде. Саня така и не се
събуди. Затулих лицето му, за да не види и да не запомни.
Раздялата ни после беше непоносима, синът ми плачеше, аз направо ридаех. Той ми каза, че съм била права, когато съм го молила първо да завърши техникума...
Така започна моята „служба". Колко пъти ходих дотам - безброй. Колко колети сме му пращали с баща му
Родителите трябва да благословят своя син за служба
в армията, ежедневно да се молят за неговото здраве и
благоденствие; на рождения, а също и на имения му ден
да поръчват в църквата молебен за здраве.

Добре би било войникът да си носи и малко кандило.
Това предпазва християнина.
Бъдещият войник трябва да научи наизуст поне една
молитва. С молитви трябва да се обръща към светиите,
покровители на православното войнство.
Ето тези молитви.
Молитва преди сражение (преди бойни
учения)
„Спасителю мой! Ти отдаде за нас душата Си, за да
ни спасиш. Ти ни заповяда и ние да положим душите
свои за нашите приятели и нашите ближни. С радост
отивам да изпълня святата Ти воля и да положа живота си за Царя и Отечеството. Въоръжи ме с доблест и
мъжество, за да надвия враговете наши, и дари ме да
умра с твърда вяра и надежда за вечен блажен живот
в Царството Твое. Майко Божия! Опази ме под покрова Твой. Амин."
„Господи, с нас бъди: освен Тебе нямаме другиго в
скърбите си. Господи, помилуй нас. Осъди, Господи,
обидилите нас, побори борещите нас. Приеми оръжието и щита и въстани в помощ наша. Всесвята Богородице, не ме оставяй в живота ми, не ме поверявай
на човешко немилосърдие, но Сама се застъпи за мен
и помилуй ме. Цялото си упование на Теб възлагам,
Майко Божия, съхрани ме под покрова Твой. Да
възкръсне Бог и да се пръснат вразите му, и да бяга
от лицето Му ненавиждащият Го".
Молитва пред Свети Архистратиг
Божи Михаил
„О, Свети Архангел Михаиле, помилуй нас, грешните, молещи за твоята закрила, съхрани нас, рабите Божии (имена) от всички видими и невидими врази, подкрепи ни пред смъртния ужас и пред смущението дяволско, помогни ни непокварено да се явим пред
Създателя наш в часа на Страшния и праведен Негов
съд. О, всесвети, велики Михаиле Архистратиже! Не
презри нас, грешните, молещи теб за помощ и застъпничество твое във века този и бъдещ, но помогни ни
с тебе заедно да славим Отца и Сина, и Светия Дух во
веки веков. Амин."
Молитва пред св. Великомъченик
Георги Победоносец

„О, всехвални, свети великомъченико и чудотворецо
Георги! Опази нас с Твоя помощ и умоли Човеколюбеца
Бог да не осъди нас, грешните раби Божии (имена) за
прегрешенията наши, но да стори с нас по великата Своя
милост; да ни опази чрез Ангелите свои, за да ни избави
от изхода от този живот, от изкушенията на лукаваго и
от тежките въздушни митарства негови, та неосъдени
да предстанем пред Престола Господен. Чуй нас, търпеливи мъченико Христов Георгие, и моли се за нас непрестанно пред Триипостасния Владика Бог, та с неговата
благодат и човеколюбие и с твоя помощ и застъпничество да добием милост от Ангелите и Архангелите и вей
светии отдясно на Правосъдния Съдия и да славим непрестанно Него, Отца и Светия Дух сега и завинаги, и
во веки веков".
Виждате ли какви сложни молитви! Писани са на черковнославянски и затова са трудни за четене. Но нека
това не ви спира. Те много ще ви помогнат да запазите
здравето и живота на войника.
Един съвет от мен: купете иконите на онези, към които са отправени молитвите. И ще може да им се молите,
без да губите време да ходите на черква. Няма защо да
се лъжем - времето на никого не стига. А храмът може
да бъде у дома и в душата ни.
А сега да си поговорим за талисманите за нашите
момчета. Много е важно и нека те не се притесняват от
това, което вие, майките,ще направите за тяхно добро.
Амулетът, направен от майчини ръце, има особена сила.
1. Напишете на лист хартия, а най-добре върху плат,
следното заклинание: „Ще стана аз, ще се благословя, ще стана аз, ще се прекръстя. Сред полето,
широкото, слънце изгрява - сам Господ Бог Иисус
Христос се задава. Кръста и Евангелието на главата си донася. И благослови всичкия въздух, благослови, Господи, срещу куршуми, срещу щикове,
срещу горещи пушки из пътища-друмища."
Зашийте тази хартийка или парцалче в дрехата на сина
си и непременно му напомнете после да я подшие под
яката на униформата или където трябва. Защото не бива
да се разделя с това заклинание.
2. За да не може никой да закача сина ви, да го пребие, да му причини нещо лошо, на рождения и имения му ден пък и изобщо по-често изричайте следното: „Ангеле от рождение на негово съхранение.
С крилата си отпъди враговете, злодеите, убийци-

те, с огън и меч ги погуби, моето дете опази.
Амин."
Който се опита да му стори зло, сам ще си изпати.
3. За закрила много силно действа пръст от родното
място. Тя винаги присъства в живота ни. Защото не
случайно едно време дори са се клели в нея. Нарушаването на клетвата е било равносилно на това да
предадеш собствената си майка. Когато са се прибирали в Родината, хората са целували земята, лекували са се с нея, взимали са по малко от нея на
заминаване далеч.
Вземете малко пръст направо от мястото, където
живеете, изсушете я и я изсипете в платнена торбичка.
Много добре ще е, ако я осветите в черква. Освен новобранеца, друг никой не бива да я докосва. Нека синът ви
я отнесе със себе си, да я пази на потайно място или дори
да я носи на шията си като амулет.
Може да вземете пръст и от някой православен храм.
4. За да надхитрите злите сили, може да направите
„копие" на младия войник. Да изваете кукла, да вземете играчка. Няма значение. Дори да е парченце
дърво. Увийте „ТОВА НЕЩО" и го заровете с думите: „Вземи, а на сина ми (името) не посягай!"
5. Може да направите и следното: да вземете малко
пръст, да сложите в нея кичур коса и нокти от сина
си, капка от кръвта му и малко смола. Да разбъркате всичко и да го разделите на две части. Едната
част синът ви носи, да речем в джоба си, а втората
част пазите до иконите вкъщи.
От все сърце ви желая вашите синове да се завърнат
живи и здрави, да възмъжеят и да укрепнат, да помнят
майките си и често да им пишат. Защото ние толкова
много ги обичаме! Желая ви успех!
ЩЕ СИ ВЗЕМЕМ ИЗПИТА С „ОТЛИЧЕН"
Думата „изпит" идва от „изпитание". И това наистина е така. Мнозина изпитват свещен ужас пред различни
видове изпити: било матура, било кандидатстудентски
или за получаване на шофьорска книжка... През целия
си житейски път непрекъснато се налага да доказваме,
че нещо знаем. Ту минаваме на тестове в службата, ту
се явяваме на разни интервюта.... Така че много от нас
непрекъснато „са в треска". Аз например винаги преди

изпит (а съм се явявала стотици пъти!) се разболявах от
„мечешка болест". Знаете ли какво е това? Много просто - трябва да тръгвам, вече закъснявам, но не мога да
изляза от тоалетната. После идваше момент, когато
вътрешно се мобилизирах и бях готова да тръгна на бой.
С две думи - всеки го изживява различно.
В космоенергетиката има вибрации, които помагат на
човек в най-отговорния момент да си спомни всичко, което знае. Има честоти, които помагат да развиваме паметта, интелекта, склонността си към езиците. Но засега не всички са космоенергетици! Затова някои ритуали
ще ви помогнат да вземете изпитите си, каквито и да са
те. Между другото, не забравяйте да погледнете в началото на книгата — много от ритуалите за късмет помагат и в дадения случай.
Има безброй студентски хитринки: да си сложите
петак под петата в обувката, да почерпите с винце студентския дух, преди да теглите билета с въпросите (и то
само с лявата ръка), да плюете три пъти през лявото
рамо... Но има и други проверени начини. Ето ги.
Ритуал „четирите вилици"
Най-добре е да се изпълнява от няколко студенти заедно. Вземете четири вилици, за предпочитане пластмасови, и ги сложете в четирите ъгъла на аудиторията,
където ще се провежда изпитът. Трябва да ги поставите
с остриетата нагоре, за да прогонят нечистата сила. И
ако някой трепери от страх преди изпита, над главата му
трябва да счупите една вилица. Така че купете повече.
Вълшебният гребен
През нощта срещу изпита много грижливо срешете
косата си. С четка й направете пълен масаж, за да стане
мека и жива. Гребена или четката сложете под възглавницата и кажете: „Искам да сънувам номера на билета и
оценката, която ще получа".
Би трябвало да сънувате номера на билета и въпросите, които ще ви се паднат. Но мисля, че все пак добре
е да се подготвите за изпита. Че току-виж сте видели
въпросите, а не знаете как да отговорите. За изпит човек трябва да чете.
Варена елда
В Русия варената елда от древни времена е била смя-

тана за най-полезното от всички варива. Тя избистря ума
и пречиства кръвта. В елдата обитава добрият дух елдушница.
Затова преди изпит е добре да хапнете варена елда,
ако искате с мляко, ако искате — само с масло. И като
тръгвате на изпит, не забравяйте да оставите малко от
кашата и на домашния дух. Той ще ви помогне: доброто
се отплаща с добро.
И още нещо: не забравяйте, че всяко помещение си
има свой дух. В аудиторията, където се провеждат изпитите - също. С него непременно трябва да се сприятелите. Необходимо е поставите на най-високия шкаф или
рафт чашка вино, залък хляб или паничка с каша така, че
да не се вижда. Няма да е лошо, ако оставите и някоя
паричка. И непременно кажете: „Уважаемо Духче, да не
забравиш да ми помогнеш!"
- Момичетата с дълга коса преди изпит могат да се
застраховат, като вплетат в косата си пъстроцветни панделки или ширити. Фибите и школите също
са чудесна защита. Хем красиви, хем полезни!
- Има един стар начин за вземане на изпит. Точно в
полунощ преди изпита подайте студентската си
книжка през прозореца и извикайте: „Късмет, влизай вътре!"
- Друг начин: хубавичко изтупайте дрехата, с която
на другия ден ще се явите на изпит, и над нея прочетете следното заклинание: „Който е вървял след
Господа, е станал негов ученик, и аз вървя след
Господа. Господи, прати ми успех в учението. В
името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин."
- Много добре е да сложите под възглавницата учебника или конспекта. Така знанията ще проникнат в
главата ви по-дълбоко.
- Ако по време на изпита ви се стори, че сте забравили всичко, което сте знаели, затворете очи и три пъти
си кажете следното: „Отвъд морето - три зори. Как
се казва първата забравих, как се казва втората излетя от ума ми, но как се казва третата Богородица
ми откри" и веднага ще си спомните всичко.
- На изпита може да си вземете клонка розмарин.
Неговата миризма премахва стреса, умората, подобрява паметта и работоспособността. Много доб-

ре е да си носите парченце флуорит, той помага за
заучаването, засилва интуицията и паметта.
Магията на балона
Всичко, което по някакъв начин е свързано с Космоса, винаги е привличало хората: полетът на птиците,
снегът, дъждът, облаците... По тях могат да се предсказват бъдещи събития. А ние ще вземем обикновени балони и ще видим какво полезно можем да научим от полета им в небето. Но най-напред си харесайте балон със
съответния цвят. Това е важно.
Белият ще ви подскаже всичко, което е свързано с
децата, новите начинания, решаването на любовни и делови въпроси.
Черният ще ви помогне да се отървете от стари неприятности и тъжни емоции или от собствената си вина,
да решите проблеми в отношенията си с по-възрастните членове на семейството.
Кафявият е за решаване на практически въпроси, за
дома и домашните животни.
Розовият е за помирение, дружба и любов.
Червеният е за плодородие, проблеми в сексуалните
отношения.
Оранжевият ще ви помогне при решаване на проблеми в личния живот, партньорството, в работата и
вкъщи.
Жълтият ще ви помогне да решите въпроси, свързани с личните ви контакти, безкористни възможности,
кариера и пътешествия.
Зеленият е за всякакви неща, свързани с чувствата,
брака и семейството.
Синият е за ученето, вземането на изпити, интервюта и други учебни въпроси.
Лилавият е за мъдрост, ясновидство, за душата и
духовността, за всякакви религиозни или духовни практики.
Сребристият е за сбъдване на мечта, за собствените
желания и големите промени в живота.

Златистият е за реализиране на планове, които ще
помогнат коренно да промените начина си на живот.
Сега си купете балон с необходимия ви цвят, за студентите - син, естествено, но може да си изберете и няколко, ако имате различни въпроси към Космоса. Мислете за въпроса си, съсредоточете добре върху него и
пуснете балона да лети към небето.
После гледайте какъв ще бъде отговорът:
- Ако балонът се е отклонил наляво, пред вас могат
да възникнат трудности, които не сте предвидили,
но трябва добре да ги обмислите.
- Ако той лети надясно, работата ви трябва да мине
гладко, доверете се на интуицията си и започнете
да действате.
- Ако балонът се издига право нагоре и лети високо,
вие също ще започнете неотклонно да се издигате
в намислената дейност. Може смело да вдигнете
летвата на желанията или оценката за себе си.
- Ако балонът полети хоризонтално, встрани от вас,
вижте дали няма да претърпите загуби заради непрекъснати колебания или чести промени в плановете и намеренията си.
- Внезапната промяна в траекторията на полета на
балона означава, че трябва да се пазите от изненадващи неприятни обрати. Може би просто си затваряте очите пред очевидни неща.
-• Ако балонът се спука, трябва да преразгледате отново плановете, целите и намеренията си, а ако той
се заплете в някой храст или дърво, значи ви очакват препятствия, и то не едно. Вървете към целта
си упорито.
- Колкото по-нагоре излети балонът, толкова по-голяма е вероятността от голям успех. Не е без значение с каква скорост го прави.
" Ако се колебаете по някакъв въпрос, вземете два балона и ги наречете „Да" и „Не". Пуснете и двата едновременно. Който излети право нагоре и стигне повисоко от другия, ще ви даде верния отговор.
Ритуал-запобед

Ако трябва да изгладите отношенията си с някого,
който не е благосклонен към вас, например декана или
преподавателя (за другите - началника, директора, колегата) извършете ритуал, който ще ви помогне да насочите отношенията си в по-позитивно русло, ще породи добронамереност и разбирателство.
Вземете широка метална пластина (аз обикновено
вземам пила за нокти, но непременно трябва да е нова).
Стиснете я с голяма пинсета или клещи и я подръжте
над огъня на газовия котлон. Ако нямате такъв - над запалена свещ.
Когато металът се нагорещи до червено, сложете
върху него кръстосани клонки бреза и те веднага ще
пламнат. А в това време вие произнасяйте заклинанието
(както винаги - три пъти): „Моля всемогъщия Бог, който е създал небето и земята, щото N (името на човека,
за когото мислите) да не може ни да яде, ни да пие, ни
да спи, докато не започне да се подчинява на моята воля!"
И три пъти прекръстете изгарящите клонки.
Най-добър ден за ритуала е четвъртък при намаляваща луна. Трябва да го извършите още три четвъртъка.
До месец желанието ви ще се сбъдне.
Аромат на успеха
Всички знаят, че победата или успехът често ни спохождат с цената на огромни усилия, умствено напрежение, творчество, интуиция, тежък труд, безсънни нощи,
нерви, здраве, пот и кръв...
Рядко, но все пак , слава Богу, се случва успехът да
ни споходи изведнъж сам, като подарък от Съдбата или
от Фортуна. Мирисът му също е различен от този, при
който сме положили тежки усилия. Точно този мирис е
напоил дрехите, с които сте били в момента, когато
Съдбата ви се е усмихнала. Не ги перете. Недейте!
И когато на всяка цена се налага да победите, спомнете си какво сте носили тогава и облечете дрехите на
„Победата". И нека те, макар и малко демоде или някак
неуместни, да ви донесат успех. Ще ви се отблагодарят,
че не сте ги забравили и че ги обичате.
Прахче за приятелство
По действие и важност ритуалът прилича на този с
брезовите клонки. Но е по-различен. Той ще ви помогне

да постигнете взаимно разбирателство с необходимия
ви човек, ще ви подкрепи при подобряване на жизнените
условия и в кариерата.
Вземете цвят от жасмин, вземете индийско орехче,
черупки от миди, бял или розов корал. Всичко това в
наше време може да се намери и да се купи. Стрийте ги
в хаванче, докато станат на прах.
Трябва да спазите времето на приготвяне на прахчето
— петък вечер при намаляваща луна.
За да въздействате върху необходимия ви човек, е
достатъчно да вземете една чаена лъжичка от прахчето.
Постарайте се да го изсипете пред входа на жилището
му, за да може той да го прекрачва всеки ден, когато
излиза или влиза в дома си. За да действа прахът още
по-добре, ушийте малка торбичка от зелена коприна и
сипете в нея малко от него. Носете торбичката със себе
си, особено когато се срещате или разговаряте с въпросния човек.
Ако целта ви е доста трудна, може и трябва да повторите ритуала още няколко пъти.
Искам да ме уважават!
Случва се към вас да се отнасят без уважение, и то
напълно неоснователно. Не сте причинили на даден човек нищо лошо, но той не ви приема или не ви разбира.
Какво да правите?
Купете дванайсет живи цветя и ги отнесете в храма
пред иконата „Усмиряване на лошите сърца". Когато излезете от черквата, изречете следното заклинание:
„Змийските езици хапят, мен жилото ме подминава и
хората ме уважават. На когото съм на езика, на него съм
на сърцето и в добрата му дума. В името на светиите и
мъчениците. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Амин."
Не забравяйте да произнасяте това заклинание по време на трудни преговори или при срещи, преди изпити,
просто сутрин. Ще усетите как хорат, които преди това
са ви пренебрегвали ще променят отношението си..
Няколко съвета за предпазване
от лоши хора
- Веднъж годишно, най-добре преди Коледа, прочетете това заклинание над нова, осветена свещ.

„Заклевам раб (името) срещу всички магьосници, вещери и вещици, срещу гарвани и тъмни сили. Отпращам ги от раб (името) всичките по гората да ходят,
трохи от земята да вземат, себе си да заблуждават.
Докле е жив раб (име), да не го урочасат, да не го
омагьосат, да не го опият, да не му сторят зло — ни с
дума, ни с дело, ни със слова, ни с кол, ни със свещ,
ни срещу Еньовден, ни срещу Коледа, в никой ден,
що е даден за магия. Слово и дело. Амин."
- За да си върнете спокойния сън, да не сънувате кошмари и изобщо добре да се наспивате, преди лягане, четете следното заклинание:
„Дрямка, прозявка, покой намери за раб Божи (име).
Нека спи да се наспи, нощем да се не буди. Дребни
звездици - нему сестрици. Ясен месец - негов брат,
хубав сън му кум и сват. Амин."
- Против кошмари помага и следното средство: в
чаша вода пуснете щипка сол, кажете заклинанието, изпийте глътка от водата, напръскайте около леглото, намажете лицето и ръцете си. Заклинанието
е следното: „Както тази сол се стопи, така и кошмарът ми да изчезне, без да ми навреди". Няма да
се сбъдне и най-лошият ви сън.
- А за да не се случи това, което сте сънували и не
ви е харесало, когато се събудите, прекръстете се
и кажете три пъти: „Каквото сънувах, всичкото си
взех."
Ако изречете следващото заклинание над носната
си кърпа и я ползвате по време на делови преговори или друга важна работа, тя ще ви предпази от
уроки. Заклинанието е следното: „Щит да ме варди, Христос да закриля. Вървя през друм широк и
светъл. Амин."
И накрая: не забравяйте сами да си създавате закрила с помощта на мисъл-форми. Те са най-различни: представете си водопад от най-чиста вода или
огледало, или тухлена стена, или как заставате под
душа... Начините са безброй, но най-важното е, че
дават много добър резултат.
ПАЗИ МЕ, ТАЛИСМАНЕ МОЙ!
Силата на талисманите е известна още от времето на
нашите прадеди. Преди те най-често са били наричани

пазители и основната им задача е била да закрилят притежателя си от нещастия, уроки, магии и различни несгоди. С други думи, от всевъзможни отрицателни
въздействия. През вековете чрез опити и грешки са били
изяснени магическите свойства на амулетите - от дървените до каменните. По количество и разнообразие талисманите са безброй! Ето, сега и ние ще започнем да
изучаваме някои от тях, а също и начините за направата
и използването им.
Много добри са талисманите, предавани от поколение на поколение. Не във всяко семейство има подобна
традиция. Само там, където почитат паметта на прадедите, където имат своя фамилна история. Но ако сте
получили по наследство от баба си или дори от прабаба
си обици, пръстени, брошки, гердани или гривни, отнесете се с накитите сериозно.
Първо ще ви посъветвам да се постараете да научите
историята на съответния накит. Може той да не е носил
късмет на притежателката си. Зависи от кого и как го е
получила. Ако не успеете да научите нищо, не се огорчавайте. При всички случаи, преди да започнете да го
носите, старинният накит трябва да се пречисти. Найсилно пречистващо действие има обикновената хладилна камера. Да, да! Не се изненадвайте. Спомнете си колко добре са се запазили в ледниците мамутите! Просто
увийте накита в парченце плат и го сложете за три дни в
камерата. От него ще падне цялата негативна енергия.
От древни времена съществуват бродерии против зло.
Могат да се бродират всякакви фигурки, които да отговарят на вашия зодиакален знак: бик, куче, маймуна...
телец, дева, овен... Много е хубаво върху дрехата на детето си да направите апликации против зло от цветни
парченца плат. Те привличат погледа и снемат негативната енергия.
Истински силният талисман не може да бъде купен,
той може да се изработи собственоръчно. Ако майката
направи талисман на детето си (независимо колко е голямо), силата му е безмерна!
Ако в семейството ви не е имало талисмани, предавани от поколение на поколение, започнете вие тази традиция.
Аз я започнах, но не ми провървя. Когато родих сина
си, съпругът ми ми подари златен пръстен с много красив аметист. И още тогава реших, че с него, с този

пръстен, ще сложа началото на колекцията си от семейни талисмани. Носех го рядко, защото беше висока проба, златото бе меко и се деформираше. Минаха години... Синът ми порасна и се ожени. Роди се Сан Санич...
Когато заживяхме заедно, подарих пръстена на снаха си Светлана. Саня стана на годинка. Тогава я помолих, когато внукът ми също се сдобие с дете, да подари
пръстена на неговата съпруга. Светлана обеща.
После обаче младите се разделиха. Пръстенът, естествено, остана при снаха ми. Отначало отношенията ни
бяха добри, чувахме се по телефона. После детето остана да живее при мен и сина ми. Светлана започна нов
живот. Неприятно ми е да го пиша, но причина за развода бе нейното пиянството. По време на брака им ние дори
я кодирахме. Но това беше за кратко. Кармата на рода й
беше много лоша. Какво да правя? Понякога децата ни
не се вслушват в нашите съвети...
И не щеш ли, веднъж Света се обажда, както винаги
си беше пийнала. Попитах я за пръстена. Тя ми
промърмори нещо. Следващия път, когато се чухме отново, ми призна, че отдавна не е у нея.
- Но как, Света? Нали те помолих да го запазиш! Той
е спомен от бащата на Саша, пък и не е твой, а на детето! - казах с разочарование.
— Аз занесох всичкото злато, което ми подарихте, в
заложна къща. И не можах да го откупя — отвърна снаха
ми.
— Но защо не ми каза? Аз щях да го откупя... — отговорих.
Така и не успях да създам семейна реликва. Сега имам
нова снаха и ако решат да си родят дете, ще опитам отново...
Но да продължим нашата тема. Талисманите никога
не се правят, когато човек е в лошо настроение, не е
желателно да се правят и по нечия молба, а най-добре
по добрата воля на съответния човек.
В брачния живот първи талисмани са венчалните халки. Едно време дори се е смятало, че сребърните предпазват по-добре от златните. Те никога не бива да бъдат
сваляни, дори когато човек спи. И е много добре отвътре
да бъде гравирано името на любимия: при жената - на
мъжа и обратно.

Не забравяйте, че при направата на талисман трябва
да се отнесете много сериозно към подбора на материала. Защото за едни не е подходящо дървото, а за други камъкът или стъклото.
Когато правите талисман, непрекъснато мислете за
човека, за когото го правите. Така ще го заредите с добра и чиста енергия, като му желаете щастие и късмет.
А сега да поговорим за различните талисмани против зло.
И така, един доста лесен за направа, но действен талисман е бродерията върху дреха. Тук са важни цветът,
орнаментът и конците. Желателно е да се използват
вълнени, памучни или ленени конци.
Традиционните места за разполагане на бродерията
са в кръг: по врата, по талията, по ръкавите, по полите.
Нетрадиционните - според това, което ви е необходимо. Например:
— Опазване на вашата любов (за да не ви напусне любимият) предполага червено-оранжеви орнаменти,
в които преобладават кръговите и кръстовидните
форми.
Опазване на малкото дете от различни неприятности - силует на кон или петел, като конците са червени или черни; за по-голямо дете - синьо-виолетови тонове, които предпазват от силна умствена
преумора.
Светлосинята или златистозелената бродерия ще ви
донесе успех в която и да е дейност.
Памучните конци най-добре предпазват от уроки
или магия.
Копринените конци са добри за запазване на ясната мисъл, помагат за решаването на сложни проблеми в кариерата.
Вълната затваря вече получени пробойни в енергетиката.
Бродериите с вълна трябва да се правят върху дрехата в областта на шията, сърцето, слънчевия сплит,
долната част на корема, тоест там, където са чакрите на човека. С вълна се бродират фигурки на

животни, които се харесват интуитивно, понякога
— дървета или плодове. Не се препоръчва с вълна
да се бродират птици и звезди, но слънце може, то
ще ви пази от студа и мрака в живота.
Ленът действа умиротворяващо, с него е добре да
се бродират древни символични орнаменти: птици,
слънце, звезди, дървета.
Няма смисъл върху една и съща дреха да се бродират няколко различни по значение предпазни орнаменти. За всеки трябва да се подбере отделна дреха. Иначе ще настане енергийна бъркотия. Конците също не бива да бъдат смесвани. Постарайте се
също да не правите възли, орнаментът трябва да е
гладък, тъй като възлите затрудняват преминаването на енергията.
Символиката 6 бродериите
- Кръстове - преграда, отпъждане на злото, знак за
затвореност.
- Дърво (предимно елхичка) - символ на дълъг живот, на взаимовръзка между всичко съществуващо,
- Цвете - символ на красотата и непорочността; червеното цвете е символ на земната любов и сексуалното привличане.
- Звезди - знак на небесното сияние. Звездите трябва да имат еднакви лъчи. Те са знак на разума и
чистите помисли.
~ Кръгове - символ на плодородие, майчинство, изобилие, женското начало в природата.
- Квадрати - знак на земеделците, символ на земното плодородие. Често се преплитат светъл и тъмен
квадрат, понякога те се подсилват с щрихи по
дължината или ширината.
- Спирала - символ на мъдростта, а ако бъде избродирана в синьо-виолетови тонове - на съкровените
знания. Най-мощен знак за отблъскване на тъмните същности от низшия свят, ако спиралата бъде
избродирана с червени, бели или черни конци.
- Вълнообразна линия - вълни, вода, световен океан. Символизира начало на живота, способност
човек да живее при всякакви обстоятелства. Ако
вълнообразната линия бъде избродирана вертикално, тя ще означава самоусъвършенстване, „стълба

към небето", път към тайните знания.
- Триъгълник - символ на човека, особено ако до
него се избродират малки точки откъм върха. Символ на човешкото общуване.
- На всяка чакра отговаря съответният цвят: на първата, най-долната - червеният, на втората - оранжевият, на третата - жълтият, на четвъртата - зеленият, на петата - синият, на шестата (третото око)
— тъмносиният, на седмата (връзката с Космоса) виолетовият.
Решете за себе си какъв талисман е необходим на вашите близки и обичани хора - и на работа! Успех!
На онези, които не могат да бродират или не обичат
бродерии по дрехите, от полза ще са знанията за другите видове предпазни талисмани.
Мнозина интуитивно определят своя талисман. Например, ако по време на някаква много важна работа
машинално сте стискали, галили или мачкали мечето от
ключодържателя или от ципа на чантата си и срещата е
минала успешно, тази играчка спокойно може да стане
ваш талисман. Няма смисъл да си измисляте нарочно
разни неща, талисманът може да се появи сам. Колкото
по-често той е с вас, толкова по-силно ще поеме от вашата енергия и толкова повече ще помага. Но съвсем не
е задължително талисманът да е един за цял живот. Защото и той може да остарее, да се напои с нечиста енергия. Тогава без съжаление ще трябва да го изхвърлите.
Понякога пръстените с камък се спукват - те са поели
някой удар. Благодарете им и се разделете с тях.
Ето някои видове талисмани, които ще ви помогнат
да изберете своя:
- кръст с една дълга и друга къса част спомага за
проява на страст;
- кръст с еднакви по дължина лъчи помага за придобиване на хармония;
- кръглите талисмани засилват чувството за собствено достойнство;
- четириъгълникът придава упоритост и настойчивост;

- змията символизира мъдрост и мобилизира енергията;
- куклата предизвиква прилив на игривост;
- рогът засилва мъжките достойнства, мидата - женските;
— зъбът поражда агресивност;
— окото - интуиция и прозорливост, защитава от уроки;
— длан - пробужда активност;
— юмрукът поражда стремеж към защита и мобилизира защитните сили на организма;
— стъпало на крак - мобилизира силата на волята и
спомага за избор на правилния път.
Закрила на дома
Не само човекът се нуждае от закрила. Нашият дом
често поглъща черната енергетика на завистливи хора,
понеже човек не знае защо някой, да речем съседката,
се е отбила за малко. Тогава са необходими талисмани
за жилището.
Предпазен контур
Налейте в една чиния малко студена вода, разтворете
в нея три лъжици сол и отрежете метър бял конец. Сложете конеца в солената вода и го прекръстете три пъти.
После го вденете в ухото на голяма игла и вържете краищата с троен възел. После с иглата обиколете контура
на входната врата, а когато свършите, забодете иглата в
горния ъгъл на касата. Защитата действа една година.
После трябва да повторите ритуала.
Предпазен дизайн
Нашите стаи имат четириъгълна форма, а ъглите за
съжаление имат лошия навик да трупат отрицателна енергия. Неслучайно много народи са строили жилищата си
с кръгла форма, знаели са го и северните народи, и африканските племена. Но ние не можем да направим жилищата си кръгли, следователно ще трябва да се погрижим ъглите им да бъдат чисти.
За да може положителната енергия спокойно да се
движи из жилището, поставете във всеки ъгъл някаква

мебел или вещ: шкафче, ваза, поставки за цветя. Не е
лошо също из ъглите да сипете малко сол, а зад первазите - игли с острието надолу, които ще поглъщат негативната енергия.
Вълшебна бутилка
При намаляваща луна в петък вземете пълна шепа
нови дребни пирони и ги изсипете в малка стъклена бутилка, желателно тъмнозелена на цвят. Запушете я и я
запечатайте с восък от бяла свещ, след което я окачете в
северния ъгъл на жилището или над входната врата, като
изречете следното заклинание:
„Ни по далечно, ни по близко
ни по високо, ни по ниско,
ни по плитко, ни по дълбоко,
ни по тясно, ни по широко,
ни така, ни онака, ни инак, а никак,
ни в клин, ни в ръкав,
ни на мен, ни на теб, ни на него.
Всичко казано да се премести,
да се скръсти, да се размести.
Задното напред, предното назад.
Черната мисъл в думите ми да се заблуди!
Злият език към желязо да се залепи!
Лошо нивга да не ни сполети!"
Това е отличен амулет за дома. Вместо пирони може да
използвате нови игли, карфици, дори метални стружки.
.Махни се!"
»»
Много хора имат неприятели. И изобщо не е задължително да са му сторили нещо лошо. Просто енергиите им не съвпадат. Случва се. Има един начин неприяте-

лят да не ви стори нещо лошо.
Направете две енергийни упражнения и готово. Направете ги някъде на скришно, прави или седнали, стига
главата, вратът и гърбът ви да са на една линия.
Най-напред вдигнете встрани и нагоре дясната си ръка
и започнете да разглеждате дланта си, като полека я приближавате към очите си. После затворете очи с нея и
бавно я прокарайте по цялото лице, след което я отпуснете на гърдите. Така сте заключили енергийното си
поле.
Второто упражнение се прави с лявата ръка. Гърбът,
вратът и главата отново са изправени. Вдигнете лявата
ръка встрани и същевременно завъртете дясната пред
лицето си по посока на часовниковата стрелка така, сякаш очертавате кръг. После рязко тръснете под левия
лакът това, което сте свалили от лицето си. Повторете
движението два пъти. При второто упражнение най-добре е да затворите очи и да си представите неприятен за
вас човек. После направете още един път кръг около лицето си и кажете: „Не искам да го (я) знам, нито да го
виждам, нека ме остави на мира..."
Бабини талисмани
Едно време хората са харесвали простичките талисмани. Изобщо всичко гениално е просто и сигурно. Затова опитайте и вие да се предпазите с такива стари начини:
— Копче: когато черна котка ви мине път, хванете се
за него, плюйте три пъти през лявото рамо и всичко ще бъде наред.
— Вълна: за да може кучето ви да се привърже към
къщата, кичури от козината му от главата, гърба и
опашката се пъхат в прага с думите: „Както тази
козина остава в прага, така и кучето да остане в
къщата".
— Сапунче в пазвата предпазва от магия.
За да се отървете от вредни навици, забийте гвоздей в стената или колче в земята и кажете: „Както
желязото влиза в дървото, а дървото в земята, така
да се махне от мен..."
Малко пръст в кандилото помага против носталгия по родината.

Катинар и ключ са помагали за спиране на силен
кръвоизлив; за целта са заключвали катинара и са
оставяли кръвта да се стича по дъгата му. Или са
хващали ключ и парченце креда и са стисвали юмруци.
Острите предмети: игли, карфици, ножици, ножове притежават магическа сила. Никога не бива да
ги подарявате, за да не се скарате. Но ако се налага, вземете дребна монета, все едно човекът си е
купил въпросния предмет. Обикновена карфица, забодена на дрехата, е талисман против уроки. Може
да забиете едно малко ножче във вратата, за да се
предпазите от лоши хора. Всичко остро се насочва
към входа срещу неприятели. Вкъщи не дръжте
безопасните игли разкопчани, ножиците - отворени, не си играйте с ножовете и ги крийте от децата.
Едно време, когато детето е прохождало, майка му
е прокарвала нож между стъпалата му сякаш да
разреже невидимите върви, които му пречат да
крачи през живота.
Добре е да носите на гърдите си талисман във вид
на огледалце или добре полиран метален кръг. Парчетата от счупено огледало трябва незабавно да заровите в земята и в никакъв случай да не се оглеждате в тях. Подарено огледало най-добре е да избършете със светена вода. Със светена вода избършете и огледалата вкъщи, особено след като
гостите си отидат.
Масата също се смята за домашен амулет. Върху
нея са повивали децата, около нея са водили младите, на нея не са сядали, не са оставяли остри предмети, не са я избърсвали с хартия, за да не се скарат. Преди дълъг път са се хващали за ъгъла на
масата, за да могат благополучно да се върнат у
дома. Понякога дори са я целували. Домът и масата са били неразделни, затова тя често се е продавала заедно с къщата.
Червена кърпичка, вързана за крака на масата, помага да се намери изгубена вещ. Трябва само непременно да кажете: „Дядо домашен дух, поиграй
си и ми го върни." Съответният предмет ще се намери.
Конска подкова, намерена на пътя, носи късмет и
пази от зло. Закована отвън, предпазва дома от
магии, пожар, крадци, в магазина привлича купу-

вачи. Две стари подкови под дюшека, сложени
откъм главата и откъм краката, помагат против
ревматизъм.
Сметта също е магичен инструмент. Когато са се
местили в нова къща, са я махали по-настрана или
са я пренасяли със себе си, особено тази изпод прага, за да не им пратят магия, за да може в новата
къща да се засели добър домашен дух. Мястото й
е под старата метла, която също са вземали със себе
си.
Вратата и прагът на къщата притежават мистична
сила. Ако мъжът обича да седи на прага, той може
да остане ерген, а бременната - да пометне. Прагът
е магическата граница между своя и чуждия свят.
За да се изпълни някое желание, трябва да отворите вратата, да прекрачите през прага, да изречете
желанието си наум, да направите крачка назад и да
затворите вратата. В никакъв случай не бива да се
препънете, защото желанието ви няма да се сбъдне.
Така че вратата играе ролята на талисман.
Обувката на годеницата е талисман за късмет. Ако
я подържите, ще имате късмет и успех
Конецът е талисман и известен инструмент в магията. Ако над брадавица вържете възел, прокарате примката над върха й и после заровите конеца в
саксия, когато конецът изгние, брадавицата ще изчезне. Да шиете нещо по облечена върху вас дреха, означава да изгубите паметта си. По дължината на конеца може да съдите за момичето: ако то
вдява дълъг конец, значи е мързеливо. Гривна от
червен вълнен конец помага против уроки. Ако с
вълнен конец измерите ръста на болен, после го
намотаете на кълбо и го изгорите на бяла църковна свещ с думите: „Както тази вълна от козата е
взета, на конец е изпредена, на кълбо е намотана,
така от раб Божи (името) болестта на кълбо взех и
на огън изгорих. Амин. Амин. Амин. Който започне магията отново, той ще поеме дима от вълната.
Амин" - и магията пада.
Не се хранете от спукана чиния и не я дръжте нито
у дома, нито на вилата, защото икономията е неуместна, когато става дума за благополучие в живота.
Не оставяйте празна бутилка на масата, няма да
имате пари.

Не бива двама души да ползват една и съща кърпа,
защото може да се скарат, нито да пият от една
чаша, нито да носят една и съща дреха, нито да отхапват от един и същи залък.
Облечете ли дрехата наопаки, чакат ви неприятности.
Взета назаем тенджера, чиния или какъвто и да е
съд не се връща празен, трябва да проявите благодарност за оказаната ви помощ. От енергийна гледна точка това също има полза.
Камъни талисмани
Някога, в дълбока древност, ние сме били езичници.
Честно казано, на мен тази вяра много ми допада. Хората са почитали Слънцето, Луната, дърветата, облаците, огъня, камъните. Вярвали са, че всички те са живи
души, разговаряли са с тях, молили са ги за помощ, извършвали са ритуали и са получавали такава помощ.
Нашите прадеди са вярвали в магическата сила на кристалите и минералите и с вещина са ползвали тяхната
лековита сила. Изборът на камъни пряко е зависел от
движението на планетите, от зодиакалните знаци, от самия човек. Астролозите грижливо са изучавали въздействието на всеки камък върху един или друг зодиакален
знак и са изготвяли лични хороскопи по камъните. На
всеки камък е било приписвано характерно само за него
качество: на диаманта - чистота и невинност, на изумруда (смарагда) - надежда, на рубина - страст, на сапфира - постоянство, на топаза - ревност, на тюркоаза каприз, на аметиста - преданост, на опала - непостоянство, на сардоникса - съпружеско щастие, на ахата —
здраве, на хризопраза — успех, на хиацинта — покровителство, на аквамарина - неуспехи...
Действието на камъните в различни ситуации е наблюдавано с хилядолетия, а резултатите са били записвани в хороскопите. Но често е имало и разногласия:
различни вярвания, националности, обичаи...
Днес вече от проверения опит на столетията знаем
таблицата за това кой камък за кой знак е най-подходящ.
Ето таблицата, от която се вижда на кой месец от годината кой камък съответства:

януари — гранат, александрит
февруари - аметист
март - аквамарин
април — диамант, циркон
май - изумруд, нефрит
юни - перли,ахат
ши - рубин
август — лунен камък, хрйзолит
септември - сапфир
октомври — опал, котешко око
ноември — топаз
декември - тюркоаз, син циркон
Когато си избирате камък, непременно имайте предид кои качества на характера си трябва да засилите или
тслабите. Ако например човек е невъздържан, талис[анът може да му помогне да се възпре от неуместни
остъпки, а срамежливият и неуверен в себе си - да поучи енергия и увереност...
За традиционни амулети на зодиакалните знаци се
мятат:
яркият и розоволюляков аметист - за Овена
ахатът — за Телеца
берилът — за Близнаците
яркозеленият изумруд — за Рака
кьрвавочервеният рубин - за Лъва
зеленият или жълточервеният яспис - за Девата
безцветният брилянт — за Везните
жълтият топаз — за Скорпиона
синкавозеленият тюркоаз — за Стрелеца

жълтозеленият не много ярък опал — за Козирога
светлосиният сапфир — за Водолея
жълтозеленият хрйзолит — за Рибите
За най-добри талисмани се смятат подарените камъи или получените по наследство. Купените камъни
рябва да свикнат с притежателя си, да се заредят с незвата енергия. Откраднатите амулети никога не ноат късмет. Напротив, те могат да погубят новия си пригжател. Най-благоприятни са камъните, свързани с
ланетата на съответния човек.
Камъни на Слънцето са хризолитът, диамантът, а също
хиацинтът, авантюринът, рубинът, хелиотропът, хризопразът.
Камъни на Луната са опалът, лунният камък, аквамаринът, берилът, перлите и коралите.
Камъни на Меркурий са златистият опал, изумрудът,
карнеолът, ахатът.
Камъни на Венера са светлият сапфир, ахатът и перлите.
Камъни на Марс са рубинът, гранатът, ясписът, диамантът.
Камъни на Юпитер са тюркоазът, аметистът, тъмният топаз. '
Камъни на Сатурн са ониксът, аметистът и тъмният
топаз.
Камъни на Нептун са аметистът, лунният камък и планинският кристал.
Смятало се е, че дните от седмицата имат свое разписание за носене на камъни. Добре е да спазваме съветите на древните магове и астролози.
Понеделник - перли или лунен камък.
Вторник — рубин, яспис, сардоникс.
Сряда - тюркоаз, амазонит, син циркон.
Четвъртък - сапфир, лазурит.
Петък — изумруд, хризопраз, оливин.
Събота - ахат.
Неделя - брилянт, циркон, фианит*, планински крис-

тал.
На всеки знак от Зодиака отговаря съответният камък.
Ако имате бижу със своя камък, то може да стане ваш
истински талисман и помощник в живота.
* Фианит (рус.)- изкуствен диамант, чието название идва от абревиатурата ФИАН - Физически институт на академията на науките — Б, пр.
Овенът трябва да притежава червен яспис или индийски карнеол.
Телецът - оранжев карнеол или розов сапфир.
Близнаците - цитрин или тигрово око.
Ракът - хризопраз или сив авантюрин.
Лъвът — планински кристал или златист кварц.
Девата - цитрин, жълт ахат.
Везните — оранжев цитрин или опушен кварц.
Скорпионът — кърваво-червен карнеол или сардер.
Стрелецът - сапфир или халцедон.
Козирогът - оникс или котешко око.
Водолеят - тюркоаз или соколово око.
Рибите — аметист.
А сега да видим какви свойства притежава съответният камък. Ако ви е необходим камък, който изобщо
не е ваш по зодиакален знак, няма страшно, важното е
ща помогне за решаването на конкретния ви проблем.
Всички знаем, че диамантът е цар на камъните. От
цревни времена той е кичел короните на монарсите, бил
е символ на власт и богатство, красял е оръжия и скъпи
предмети, например кутийки за енфие или обувки. Найголемите диаманти в света имат имена и доста кървава
история. Много от тях са донесли на своите притежатели смърт и позор.
Брилянтът или шлифованият диамант в астрологията е свързан с Везните и Марс. При някои заболявания средновековните лекари дори са препоръчвали да се
пие диамантен прах. Е, ние няма да го правим.
Като талисман брилянтът трябва да се носи на лявата
ръка или в медальон. Той непременно трябва да се допира до кожата ви. Камъкът дарява добродетел, мъжество,
носи на притежателя си победа. Брилянтът отпъжда греховните мисли, противостои на ненужни амбиции. Диамант със зеленикав оттенък предпазва жената по време
на бременност.
Ако сънувате диамант, това може да означава загуба
на много сили за постигане на съмнителна цел. Ако е

едър и бляскав - означава опасност и големи неприятности, дребен - коварство, измама и интриги. Ако някоя
жена сънува диамант през пролетта - това вещае среща
със загадъчен човек, през лятото е на кавга с приятели,
през есента - на измама, през зимата - на излишно губене на време.
Ако мъж сънува диамант, това означава: пролетно
време - неразумни и непредпазливи действия, през лятото - неоснователни надежди, през есента - прекомерна доверчивост, през зимата - измерително, но важно
занимание.
Гранатът е камък на Близнаците и Стрелците (в астрологията). Той носи щастие на влюбените, другото му
название е карбункул. Смята се, че развеселява сърцето, ободрява, дава оптимизъм. Гранатът предпазва от
изневяра, прогонва черните мисли. На Изток са смятали, че той притежава лечебни свойства: понижава високата температура, лекува главоболие, създава положителни емоции, осигурява лесно раждане на бременните.
Помага на Овните и Скорпионите, но е противопоказен
за Телците и Раците.
Ако сънувате гранат, това може да означава заболявания на ръцете, нервната система, дори нещастен случай. Ако сънувате гарвани, които кълват гранати, за жената това означава следното: през пролетта - среща, която е по-добре да бъде избегната; през лятото - интриги
и сплетни; през есента - многобройни дребни неприятности; през зимата - тъга и потиснатост.
Същият сън, сънуван от мъже, означава: през пролетта - среща с нахален и безцеремонен човек; през лятото - необходимост от повече търпение и непредприемане на нищо сериозно, докато не дойдат по-добри времена; през зимата - необходимост да се обърне повече
внимание на здравето.
Перлите са камъни на променливата Луна и планетата на любовта Венера. Още от древността черните перли са били свързвани с Водолея - планетата на магове и
ясновидци. Перлите са вещество, което обвива и поглъща мекотелото, превръща се в гроб за него. Перлата
поглъща и унищожава лошите погледи, много добре
предпазва от нечиста сила.
Перлите биват наричани още сълзи на морските нимфи. Особено ценни са бисерите с крушовидна форма.
Окраската им включва практически цялата гама от цветове. Перлите даряват здраве и щастие на родените под

знака на Рибите. Перла, намерена на морското дъно, носи
щастие.
Перла, която сте сънували, означава секс. Ако в съня
си събирате пръснати перли, за жените това означава:
през пролетта - интриги и сплетни, през лятото - суета,
през есента - приятна случка, през зимата - пропуснати
възможности.
Ако същото сънува мъж, през пролетта това ще означава трескави опити да спечели пари, през лятото опасност от уроки, през есента - колебания и нерешителност, през зимата - нежелание за любов.
Аметистът едно време е бил наричан „апостолски
камък". От гръцкото „аметистос" - „трезв". Камъкът
наистина предпазва от прекомерно пиянство. Ако от аметист се направи чаша и от нея се пие вино, човек няма да
се напие. На хората, родени под знака на Юпитер в
съзвездие Риби, аметистът носи благоденствие и оптимизъм.
Аметистът има бледо- до тъмнолилав цвят. Аз имах
един розоволилав аметист. Но... вече знаете историята
на моя пръстен. Аметистът бива наричан още „чистач",
тъй като пречиства организма при махмурлук и успокоява нервната система. Той помага при масаж, засилва
въздействието му и отстранява отрицателната енергия.
Ако подържите един аметист на пет сантиметра от очите си, той ще ви подейства лековито. А ако трябва да вземете важно решение, просто нежно разтъркайте камъка
с пръст. Бижуто с аметист пречиства другите камъни,
затова е добре нощем да го слагате в общата кутия за
бижута.
Ако сънувате аметист, това може да значи, че не сте
добре със здравето, обърнете внимание на главоболието си, половите органи и нервната система.
Ако насън сте счупили аметистова чаша, за жените
този сън означава: през пролетта - скарване с близък
приятел, през лятото - спасение от сериозна опасност,
през есента - безпричинно безпокойство, през зимата самота.
Сънуван от мъже, същият сън означава: през пролетта - необходимост да се действа по-решително, през
лятото — странна случка, през есента — нереализирано
събиране с компания, през зимата - леко и кратко не-

разположение.
Халцедоните са камъни на вождовете. Това са цяла
група минерали с изключителни цветове и биват многопластови, разноцветни, раирани, с шарки...
Многопластовият ахат е талисман предимно за
мъже.
Сардониксьт - предпазва от лъжа, от любовни магии, от изневяра.
Ониксьт с магическата си сила осигурява могъщество и власт.
Черният ахат предпазва от зли сили, но може да
предизвиква сърдечна тъга.
Белият ахат носи щастие и лекува.
Почти всички тези камъни са много подходящи за
Телците.
Малахитьт е прекрасен зелен камък. Той е бил познат още в древността. Амулетите от малахит много
добре предпазват децата от опасности. Който притежава чаша от малахит, ще може да разбира езика на животните. В древността са смятали, че този камък е
свързан с магически сили. Като талисман той поддържа
и успокоява духовните сили на човека. Астролозите смятат, че малахитът е най-подходящ за Козирозите и Скорпионите и че носи късмет през май. Малахитът в сребро
радва окото, успокоява нервите, лекува зрението.
Ако сънувате малахит, това означава, че трябва да
обърнете внимание на сърцето, очите, нервите си. Оз"
начава също успешно приключване на започнатото
дело.
Ако насън се изкачвате по малахитова стълба, за жените това означава: през пролетта - изпълнение на страстно желание, през лятото - търсене на развлечения, през
есента - разочарование от близък приятел, през зимата
— мъчително очакване.
Сънуван от мъже, означава: през пролетта - кратък
късмет, през лятото - необходимост да побързате, за да
не изпуснете възможността да оправите нещата си, през
есента - загуба на много усилия при нищожен резултат,
през зимата - надежда да постигнете сами това, към

което се стремите.
Топазът е камък на Близнаците, Скорпионите, Нептун. Той е смятан за камък на придворните, вярвали са,
че помага на човека да получи благосклонно отношение
от силните на деня и да стане богат. Ако на дълъг път
вземете със себе си топаз, нещата ще минат успешно.
За хора, родени между 23 октомври и 22 ноември под
знака на Марс, успех и късмет носи златистият топаз,
камъкът на верността и любовта. Той лекува също тялото и душата.
Сънуването на топаз може да означава нерешителност, съмнения, силно желание и страст, а също и пиянство. Ако сънуваният топаз променя цвета си, за жените
този сън означава: през пролетта - желание незабавно
да променят живота си, през лятото - успех в начинание, в което дълго не им е вървяло, през есента - завист, през зимата - неприятна ситуация.
За мъжете сънуването на топаз означава: през пролетта - необходимост да бъдат по-предпазливи, през
лятото - изпълнение на старо желание, което в крайна
сметка ще донесе не удовлетворение, а разочарование,
през есента - интриги, които възникват по недоразумение, през зимата - забавно приключение.
Кехлибарът е камък на Уран, златото на Балтика.
Кехлибарът е изкопаема смола от иглолистни дървета,
расли преди 50 милиона години. Още Омир е споменавал за този камък. Гърците го смятали за камък на
Слънцето. Приписвали са му свръхестествена лечебна
сила. Нито един камък няма толкова показания за лечение на болестите, както кехлибарът. Той носи също
късмет, успех и здраве на хората, родени, когато Слънцето е в съзвездието на Лъва. На Телците не се препоръчва
да носят кехлибар. Той лекува краката, базедова болест,
мозъка и нервите.
Сънуван, кехлибарът означава неочаквано важно
събитие. Ако сънувате кехлибар, който се топи в ръката
ви, за жените този сън означава: през пролетта - случка, която ще ви накара да се развълнувате, през лятото
- безплодно очакване, през есента - болезнени спомени, през зимата - постепенно охладняване на чувствата.
За мъжете сънят означава: през пролетта - загадъчно
събитие, което ще получи обяснението си едва след няколко месеца, през лятото - бездействие, през есента —
безпричинна тъга и апатия, през зимата - покой и подо-

бряване на самочувствието.
Аквамариньт променя цвета си в зависимост от осветлението и бива от бледо-синкав до бледо-зелен. Той
помага при решаването на сериозни житейски лични проблеми. Той е високоенергетичен и може да успокоява и
уравновесява човека в неговото възприемане на собственото му „аз" и заобикалящия го свят. Традиционно аквамаринът се използва при лечение на стомаха, черния
дроб, жлезите и зъбите. Помага при стрес. Когато сте
тъжни, скърбите и сте потиснати, погледнете камъка и
веднага ще ви олекне.
Розовият кварц е на цвят от почти бял до тъмнорозов. Този обикновен и не скъп камък е много добър лечител. Той успокоява нервите и помага при всички болести. Меките вибрации на розовия кварц преобразуват негативната енергия във вълни от нежност. Камъкът
учи човека да дарява и да приема любов. Той помага на
притежателя си да се отърве от мъчителни спомени от
детството, подобрява паметта, смекчава сърцето, пробужда добри чувства.
Турмалиньт е черен блестящ камък. Той унищожава
негативната енергия наоколо, полезен е при нещастни
случаи и когато човек чувства физическа или емоционална заплаха. Много добре засилва природните вибрации и унищожава отрицателните наоколо. Помага при
медитиране. Нощем слагайте камъка по-далеч от леглото, защото той може да засили подсъзнателното
съдържание на сънищата ви.
Сардониксьт има от мътнооранжев до червеникавокафяв цвят. Вибрациите на този камък са в ритъм с енергията на чакрите в долната част на тялото. Затова той
помага за отслабване на сексуалното напрежение, деблокира претоварените зони на тялото, мобилизира физическата сила, укрепва самоувереността.
Ако чувствате смущение, тревога или страх преди
някое начинание, носете със себе си сардоникс. Минералът ще ви помогне да преодолеете своята разсеяност,
стрес и депресия. Полезен е за лекуване на рани и женски болести, при раждане и болезнен мензис.
Изумрудът е камък на Девата, Рака, планетата на щастието Юпитер. Той носи на притежателя си късмет при
пътешествия, лекува храносмилателните органи.
Ако сънувате, че са ви подарили изумруд, за жените

това означава: през пролетта - странно и неочаквано
предложение, през лятото - възможност добре да си
починете на море, през есента - погрешна постъпка, през
зимата - нереални мечти.
За мъжете сънят означава: през пролетта - опасност
да забравят да свършат нещо много важно, през лятото
- съмнения и безпокойство, през есента — почерпка, през
зимата— дребни неприятности.
Планинският кристал е камък на Луната и Водолея. Лекува нервни заболявания.
Да сънуват, че са намерили кристално яйце, за жените означава: през пролетта - среща с таен зложелател,
през лятото - сбъдване на отдавнашно желание, през
есента - бъркотия в отношенията с хората, през зимата
- незаслужена обида.
За мъжете сънят означава: през пролетта - голям успех, през лятото - изясняване на неприятно недоразумение, през есента - мрачни предчувствия, които няма да
се потвърдят, през зимата - мъчителни, но ненужни подозрения.
Тюркоазьт е камък на Стрелеца и Юпитер. Чувствителен е към промените в атмосферата, към въздействието на светлината, водата и нечистата сила.
Лекува главоболие.
Ако сънувате, че сте хвърлили в огъня пръстен с тюркоаз, за жените сънят означава: през пролетта - непредпазливи постъпки и думи, през лятото - важни промени в живота, през есента - опасност от уроки, през зимата - неприятни новини, на които не бива много да се
вярва.
За мъжете означава: през пролетта - скарване с приятели, през лятото - неуспешни опити да се отърват от
неприятни спомени, през есента - възможност добре да
припечелят, през зимата - опит да променят живота си.
Коралът е камък на Рибите. Художниците на италианския Ренесанс често са изобразявали Христос-младенеца с клонка корали в ръката. Като талисман той може
да донесе ненадейна помощ във всяка ситуация и лекува
краката.

Ако сънувате растящи корали, за жените това означава: през пролетта - веселба, през лятото - неочаквани
развлечения, през есента - среща със завистлив човек,
през зимата - подобряване на самочувствието и настроението.
За мъжете: през пролетта - необходимост да проявят
предпазливост, за да не се окажат в сложна ситуация,
през лятото - късмет, през есента - умора и тъга, през
зимата - спокойствие и задоволеност във всяко отношение.
Нефритьт е зелен камък, който добре лекува бъбреците и стомаха.
Ако сънувате счупено нефритово бастунче, за жените сънят означава: през пролетта - разочарование, през
лятото - много неприятна новина, през есента - неочаквана пречка, през зимата - отказ да изпълнят молбата
им.
За мъжете: през пролетта - помиряване с враговете,
през лятото - необмислена постъпка, през есента - болест, през зимата — преумора и загуба на интерес към
собствените работи.
Ясписьт е камък на Девата, Лъва и Марс. Лекува
гърба, бъбреците, сърцето, половите органи, стомаха.
Ако сънувате котка с очи от яспис, тогава очаквайте:
през пролетта - среща с лъжлив човек, през лятото —
необходимост да изслушвате безброй нелепи сплетни,
през есента - странни желания, през зимата - търсене
на нови развлечения. Това е за жените.
На мъжете сънят вещае: през пролетта - загуба на
увереност и съмнения, през лятото - намеса в чужди
работи, през есента - необяснимо поведение от страна
на познати хора, през зимата - живот с проблеми и суета.
Ще си поговорим малко и за някои други талисмани.
Добре е да имате фигурки на животни, символизиращи настъпилата година. Сега например е година на Маймуната или по-точно на дървената маймуна. Нека имате
поне плюшена играчка. През годините аз съм натрупала фигурките на всички знаци от Зодиака и животните
по години. Често ги подарявам на хора, които ми допа-

дат, а те не намаляват. Е, имам и златно медальонче на
Дева, но най ми харесва пръстенът с паяк, който отдавна
мислех да си поръчам и най-после постигнах старата си
мечта. Аз съм паяк според лунния ден. И на вас препоръчвам да се сдобиете с нещо, което отговаря на лунния ви ден. По принцип не е чак толкова трудно. Трябва
само да го поискате.
Не забравяйте, че обикновените предмети имат предпазни свойства.
Ръчният часовник например предпазва от непреднамерени уроки.
Стенният или салонният часовник пораждат чувство
за неувереност у човек, който възнамерява да ви изпрати отрицателна енергия, и той става по-малко опасен за
останалите.
Килимите също предпазват от отрицателно въздействие, особено ако са с ярки цветове. А меките и дебели
килими поглъщат отрицателна енергия. Само трябва почесто да ги почиствате.
Абажурите също са чудесни защитници против уроки и магия. Много неща зависят от техния цвят. Ярките
абажури предпазват от уроки, ако недоброжелателят е
млад. Против възрастни хора помагат абажурите с
тъмни цветове, против жени - пъстрите, а против мъже
- едноцветните.
Запалките, както и изобщо огънят са много добра
защита против отрицателна енергия и уроки. Мнозина
обичат да си играят със запалката, често я палят и не
подозират, че активизират защитните й свойства.
Бинокълът е един от амулетите, който засилва зрението.
Огледалото, ако често се оглеждате в него, може да
стане превъзходен амулет. То връща злобните погледи
на онези, които ги отправят. А когато често се гледате и
мислено се харесвате, запазвате младостта и красотата
си.
Чадърът също предпазва не само от дъжд, но и от лош
поглед. Тъмният чадър поглъща враждебната енергия, а
светлият и яркият пораждат чувство за неувереност у
хора, способни да урочасват. Не е чудно, че мнозина
ползват чадър по всяко време. Явно, хората са станали
по-начетени!

Когато не ви върви, могат да ви помогнат талисмани
С растителен произход. Те са разпределени по дни от
седмицата.
Неделя - сложете в джоба си парченце канела, шафран или червено сандалово дърво, каквото намерите.
И, естествено, носете го през целия ден.
Понеделник - пелин, жълто лютиче, алое, бяло сандалово дърво или амбра.
Вторник — пелин,ковил,благовония.
Сряда - нарцис, лилия, маргаритки, благовония, та. мян, индийско орехче.
Четвъртък - нар, дъб, смокиня, топола, тамян, шафран
Петък - теменужки, рози, мирта, маслина, канела
Събота - кипарис, ясен, стипца, скамоний, сяра.
Може да сложите в джоба или в чантата си няколко
талисмана, ако намерите от всичките.
От все сърце ви желая да намерите своя амулет-талисман и той да ви пази от всякакви злини!
ВЕЛИКАТА СИЛА НА МОЛИТВИТЕ
И МАГИЧЕСКИТЕ РИТУАЛИ
Някога Русия е била прочута с това, че печелейки
много пари, предприемачите и търговците никога не са
забравяли да направят пожертвувания за строителството на храмове и възстановяването на стари църкви, за
изграждането на приюти и болници за бедните... Не казвам, че днешните бизнесмени не правят нищо безплатно, не, мнозина споделят своите доходи, но често пъти
първата цел на благотворителните акции е желанието им
да си спестят от данъците. За съжаление, у нас има какво още да се желае по отношение на данъчната система.
Но църквата открай време се е грижела за честните
предприемачи и винаги е помагала на тези, които в своята дейност не носят зло.
Съвети към вярващите бизнесмени
Когато започвате нещо, поръчайте в православния
храм молебен за „Успех във всяко добро начинание".

Измолете благословия от свещеника, смисълът на
която да е разрешение, позволение, напътствие. Приближете се до него, скръстете длани така, че дясната да е
отгоре, леко наведете глава и помолете: „Благослови ме,
отче, в начинанието ми" (кажете какво възнамерявате да
започнете). Ако свещеникът ви благослови и сложи ръка
върху дланта ви, трябва да я целунете. Ако свещеникът
ви благослови с кръста, трябва да целунете кръста.
Ако искате да откриете нов офис, магазин, склад, фабрика, цех и т.н., непременно поканете свещеник да освети помещението.
За да се предпазите от злини и неприятности, окачете
в офиса си или помещението икони, като ги изберете
според характера на дейността си. Иконата на Йоан Сочавски чудотворец помага в търговията и бизнеса и трябва да му се молите всеки ден. Иконата Неизгарящата
Купина ще ви предпази от пожар, иконата на Йоан воин
-" от кражби, иконата на Киприан и Юстина — от лоши
хора, иконата на Свети Николай Чудотворец ще помогне на туристическа фирма, тъй като пред Николай Чудотворец винаги са се молили за закрила на път.
Ако сте срещнали трудности в бизнеса или търговията, поръчайте в храма водосвет за Йоан Сочавски чудотворец. Може да извършите водосвета много пъти.
Ако бизнесът ви не е свързан пряко с търговията, може
да пиете светена вода от този молебен на гладно сутрин,
като преди това прочетете молитва пред Йоан Сочавски.
Ако сте директор на магазин, пазар, склад на едро или
дребно или продавач, може да напръскате стоката със
светена вода от молебена, за да може тя да се продава
бързо. Но преди това непременно прочетете молитва
пред великомъченик Йоан Сочавски и със свои думи
добавете молбата си за помощ в начинанието.
Ако смятате, че са ви пратили отрицателна енергия и
ви завиждат, опазете себе си и работата си от зло, като
всеки ден четете молитвата „Да възкръсне Бог".
Никога на забравяйте да благодарите на Господ, Богородица и всички светии, дори нещата ви да не вървят
така добре, както бихте искали. Ако сте благодарни за
това, което имате, ще ви се даде повече. Ако се вайкате,
че все не ви стига, ще ви вземат всичко.
Молитва към възкръсналия

Господ Иисус Христос
„Слава, Тебе, Господи Иисусе Христе, Боже мой, задето пак ме удостои да видя радостния ден на Твоето
преславно възкресение от гроба, когато освободи душите на праведните от века свързани в ада. Със същата божествена свобода на духа и плътта, премилий
Спасителю мой, и аз желая да ме развържеш, понеже
съм свързан с много грехове, и да направиш да изгрее живоносната светлина на Твоето възкресение в
моята мрачна душа... Чрез Твоето преславно възкресение подигни моята душа, която е умъртвена от грехове, и съживи съвестта ми, от която няма нищо понужно на света. Чрез Твоето възнесение откъсни ме
от суетните и душевредни земни блага и ме направи
да мисля за небесното, тъй щото да не живея вече за
себе си и да си угаждам, а да служа и работя на Тебе,
моя Господ и Бог. И както се сподобих да се поклоня
на Твоето възкресение на земята, така сподоби ме да
видя Тебе, най-милия мой Изкупител, и на небето,
увенчан със слава и чест за претърпяната от Тебе
кръстна смърт, и като застана отдясно на Твоето величество, с архангелите и ангелите, и с всички изкупени от Тебе мои братя, да Ти пея във вечни векове:
Алилуя! Амин!"
Молитва при откриване на работилница
или предприятие пред апостолите
Петър и Павел
„Първопрестолни между апостолите и учителите на
вселената, молете Владиката на всички да дарува на
вселената мир и на душите ни велика милост. Твърдите и богоречиви проповедници, върха на Твоите ученици, прие, Господи, за да се наслаждават от Твоите
блага и да имат покой. Защото Ти, Който единствен
знаеш, какво е в сърцата, взе техните страдания и
смърт за нещо повече от всяко всеплодие."
Молитва за благословение на посевите
„Премилостиви Боже мой, Който всичко управляваш!
Ние чрез Тебе живеем, чрез Тебе и съществуваме. Твоята десница поддържа всички нас, храни, отгледва ни и
ни пази. Ето, аз смиреният земеделец, сея в земята онова, което получавам от Тебе, за да изникне и расте по
Твоята милост. Господарю на небето и земята. Ти по
Твоята премъдрост, си наредил семето да се заравя в
земята и пак да възкръсва и пренася стократен плод.

Без Твоята воля нищо не става, тъй че и всичкият мой
труд би отишъл напразно, ако Ти не го благословиш!...
Премилостиви Отче, благослови моя труд!... Нека свети и грее благотворно слънцето над Твоята земя, за да
донася навреме изобилни плодове. Амин!"
Молитва за помощ в градинарството
(за добра реколта) пред апостол
и Евангелист Лука
„О, свети угодниче Божий апостоле Лука!" (По-нататък дума по дума се повтаря текстът на предишната молитва.)
Молитва за помощ в пчеларството към
сб.Йоан Предтеча и Кръстител Господен
„Кръстителю Христов, проповедниче на покаянието!
Не презирай мене, който се кая, но заедно с небесните
войнства, моли се на Господа за мене, недостойния, който паднах в много грехове и се измъчвам от бурните помисли на моя ум. Изпълнен съм със зли дела и няма
край моят греховен навик, и умът ми е прикован към земните неща. Що да правя, не зная, и при кого да ида, за да
бъде спасена душата ми, освен при тебе, светии Йоане,
едноименен на благодатта, защото зная, че ти пред Господа, след света Богородица, си най-велик измежду всички родени на земята. Ти се удостои да се докоснеш до
главата Царя Христа - Божия Агнец, Който взе греховете на света, моли Го за моята грешна душа, та поне
отсега да понеса благото Му иго и да получа наградата
с последните. О, Кръстителю Христов, достопочтимий
Предтече, последний пророче, първий мъчениче, наставниче и учителю на чистотата и ближний Христов приятелю! Тебе моля, при тебе прибягвам: не ме отхвърляй
от твоята закрила, но повдигни мене, затъналия в много
грехове. Обнови душата ми чрез покаяние като с второ
кръщение. Очисти мене осквернения от грехове и ми
помогни да вляза в небесното царство, дето нищо нечестиво не влиза. Амин!"
Молитва при пътуване
„Повдигам очи към планините, отдето ще ми помощ
дойде. Моята помощ е от Господа, Който сътвори небето и земята. Той не ще даде да се поклати ногата ти; няма
да задреме Оня, Който те пази; не дреме и не спи. Който
пази Израиля. Господ е твой пазител; Господ е твоя сянка откъм твоята дясна ръка.

Лука и Клеопа съпътствал в Емаус, Спасителю,
съпътствай и сега Твоя раб, който желае да пътува, като
ме избавиш от зли обстоятелства; защото Ти всичко можеш, щом пожелаеш, Човеколюбче."
Как да избегнем автомобилна
катастрофа и кражба на колата
Донесете от църквата светена вода, прибавете шепа
сол и напръскайте с нея четирите ъгъла на колата, тавана и багажника, като три пъти прочетете „Отче наш".
След това сложете дясната ръка на покрива, лявата вдигнете с дланта нагоре и изречете следното заклинание:
„Дух на всички вредни влияния върху моята кола, аз
те свързвам с името на Иисус Христос и силата на Светия Дух. Напусни тялото на колата и никога вече не се
връщай в него. Благодаря ти, Господи." Това заклинание се изрича седем пъти.
След това, без да махате дясната си ръка от покрива,
с вдигната лява благословете своя „кон" със следното
Заклинание:
„Благославям своята кола и призовавам за свидетели
всичко и всички! Нека колата да ми служи вярно и да ми
бъде приятел и помощник. Наричам те с името (измислете на колата име). Благословено е! Така да бъде!" Изречете заклинанието три пъти.
Ритуалът е най-добре да се извърши по пладне или в
полунощ, извън града, в четвъртък.
За да не откраднат колата ви, добре е, когато я напускате за известно време, да си я представяте напълно
прозрачна.
Ако все пак ви преследва лош късмет, много е
възможно да ви е пратена отрицателна енергия. Идете
на черква, изповядайте се, помолете Господ да ви закриля от зло. По-често четете 90-ти псалом - той е много
силна защита. Когато планирате да започнете някаква
работа, обърнете се към Господа за помощ и след молитвата непременно кажете: „Всичко е в твои ръце. Господи!" Разчитате на него и сте готови да приемете това,
което има да става. Против магия четете това заклинание пред запалена свещ:
„Господи, благослови, Отче!
Господи Иисусе Христе, Сине Божи,

Помилуй мен, грешния!
Свети господарю, Иване учителю, научи нас,
Господи, добри дела да творим, помилуй нас. Боже!
Откак се е зора зазорила, откак е слънце и луна изгряла,
и звезди, и откак е слънце в небето и вей звезди
и цялата земя наша, и светите черкви,
и митрополити, и владици, и игумени, и свещеници,
и целия свят, и вей селяни.
Свети господарю Спасе и свети господарю архистраже
Михаиле, помилуй Господи, мене (името), и князете,
и болярите, и властелините, и слугите, и неделниците,
и техните дворяни, и гостите, и мъжете, и жените,
и всички православни селяни, що се нарекло
по тоя свят,
И на всеки час и на всяко време, и на всяко сърце,
и на всеки очи моето сърце (името) от всякакво зло й
злите очи закрий, господарю Михаиле Архангеле,
с нетленната си риза раб Божи (името)."
А за да се изпълни заветното ви желание, прочетете
на рождения си ден над запалена свещ дванайсет пъти
следното заклинание:
„Господи Боже мой, благослови и помилуй.
Оле-якши и сам дявол-рицар,
минете през портата, през прозореца,
през черния комин

при моята дъбова маса.
Донесете ми прах позлатен,
устна заешка стрита
и три костици от теле.
Както луната в своя час по небето върви,
така на мен, раб Божи (името)
от този час да ми провърви.
Пясък в морето, слово и дело - под ключ.
Ключ, ключалка, език.
Амин. Амин. Амин."
Заклинания за ловци и риболовци
Преди лов по залез прочетете това заклинание (три
пъти) и ще ви споходи късмет:
„В широкото поле, в тъмната гора, в тежката мъгла,
има птица долитаща, има сиви гъски и кафяви патици.
Да им се пречупят крилата, сами да се спуснат, перото
им да се откъсне и да кацнат на хълма високия, та раб
Божи (името) да не виждат и стрелбата му да не чуват, и
да ги улучат сачмите като волно перо. Амин."
При риболовците ритуалът е друг. Първо, трябва да
имат свещ, която да е запалена през Страстната неделя
по време на бдението за Христова литургия. А когато
ще хвърлят мрежите или серкмето, трябва да окадят с
тази свещ такъмите и да кажат:
„Колкото в църквата имаше хора, толкова риба да има
в моята мрежа. Както хората бързат за църква, така и
рибата да влиза в мрежите. По-едрата първа да върви и
другите да вика. Всичките ми слова са добри и силни! За
словата ми уста, зъбите - ключалка, езикът - ключ, в
морето хвърлени. Амин."
Когато ловите с въдица, за да хванете едра риба, уловената дребна риба трябва да върнете обратно с думите:
„Прати баща си, прати майка си, прати леля си, прати чичо си, прати по-големите братя и сестри. Всички

ще уважим, а на теб ще благодарим. Амин."
Висшите сили могат да помогнат на хората практически във всяка област. Само трябва да знаете как правилно да
ги помолите за подкрепа и покровителство. Следните заклинания ще помогнат на градинарите, на хората, които имат
вила и обичат да се занимават със земеделие.
Сутрин, преди да посадите зеленчуците, прочетете над
лехите това заклинание и ще видите как реколтата ви ще
стане по-богата. Заклинанието се произнася три пъти:
„От изток до запад, от север до юг, от реката до морето си ти, влажна земьо, майко наша свидна! Всички
нас си родила и с благодат дарила. За нас, чадата свои,
роди зеленчук всякакъв и злака напои за живот, за битие, за богатство. Амин."
Следното заклинание се чете също преди садене по
три пъти при изгрев и залез:
„В името на Отца, и Сина, и Светия Дух. Благослови,
Господи и Майко Божия, Просвета Дево Богородице!
Дошъл съм аз, раб Божи (името), при Вас да ви моля за
позволение в майката влажна земя всякакви злакове, треви и зеленчуци да садя на всякоя полза за всички православни християни. Свети отец праведни Авраам цялото
поле изорал, Симеон Зилот го садил, Илия го поливал,
Господ помагал. Небето - бащица, а земята — майчица.
Благослови, Господи, всички злакове, и треви, и зеленчуци да израснат на всякоя полза за вей православни
християни. Амин."
Следните две заклинания се четат над лехите по изгрев
и залез по три пъти, когато посятото вече е поникнало.
„Ще се умия, аз раб Божи (името) по изгрев слънце с
утринна роса и ще кажа, обърнат на изток: „Ей ти, зора
утринна и ти залез вечерен, падни върху моята ръж и
прочее, та да раснат като гора високи, като дъб яки. Да
бъде моето заклинание от изток до запад, от седмото
небе до влажната земя. В името на Отца, и Сина, и Светия Дух. Амин."
„Ще стана аз, раб Божи (името), ще се благословя и
ще ида да се помоля от къщи към вратата, из вратата
към портата. В широкото поле право на изток ще река:
„Хей ти, слънце жарко, не печи, не гори плодовете мои
и житото мое, а пали и гори пелин-трева и бурен." Да

бъдат словата ми силни и добри. В името на Отца и Сина,
и Светия Дух. Амин."
Желая ви добра реколта и много запаси за суровата зима!
Ако няма точни препоръки как да ползвате едно или
друго заклинание, проявете малко въображение, запалете свещ пред иконата на онзи светец, към когото се
обръщате, или към която и да е икона и произнесете заклинанието три пъти. Всичко е гениално просто. Всяко
заклинание си има своето предназначение.
Против всички злини и напасти
„О, Просвета Богородице, Царице Небесна, Владичице, Мария, покрий с твоята риза красна, с ръката си
честна, с кръста животворящ раб Божи (името) от всякое зло и напаст во веки веков. Амин. От клеветник и
клеветница, от еретик и еретица, от магьосник и магьосница, от вълшебник и вълшебница во веки веков. Амин.
Архистратих Михаил, Гавраил и Йоан-воин ще победят
беса и злото и врага во веки веков. Амин. От слънцето
оварден, с месеца препасан раб Божи (името), и не ще
се уплаша от врага мой во веки веков. Амин."
Против всякакви болести
„Владико, Вседържецо, лечителю на душите и телесата
смирени, вознеси и наказую, паки изцели брата нашего
(името) немощен, посети с милостта Твоя и прости с мишцата Твоя. Изпълни изцеление от вражди и изцели его и
възстанови от одъра на немощта, отстрани от него всякоя
язва, всякоя болест, всякоя рана, всякоя огненица и стресница. И ако има в него съгрешение, беззаконие, то отслаби
и остави, простил поради Твоето човеколюбие. Ей Господи, пощади Твоето създание во Иисуса Христа - Господа
нашего, с него же благословено, ако е во веки веков. Амин.
Во имя Отца и Сина и Светия Дух. Амин."
Прочетете магическия текст над главата на болния и
му го дайте написан на хартия, винаги да го носи със
себе си.
За успех в търговията
„Да преуспее раб Божи (името) в търговията, в покупката, продажбата и размяната и във всичко да има
успех. Да е силно словото ми. Амин."
Прочетете това заклинание над светена вода в ново-

луние и пийте от нея всяка сутрин на гладно. Напръскайте с нея ъглите на магазина или офиса.
За добри дела
„Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Царю небесни! Видях аз
раб Божи в днешния ден, в сегашния час млад месец със
златни рога. Дай, Господи, на младия месец за добри дела
златни рога; дай на мен, раб Божи (името) за високи постъпки; събрали се при млад месец царе и боляри, попове
и патриарси, старци и старици, двоежени и троежени, двоевласци и тривласци и на млад месец се чудили: дай. Господи на младия месец за добри дела златни рога, и на мен,
раб Божи (името) за добри дела златни рога - който и новопокръстен да има в тялото си сърце за мен, раб Божи
(името), долетели при мен, раб Божи (името) от небето
трийсет гарвани, донесли трийсет гарвани трийсет катанеца, отнесли ключовите на сам Христос, и тия ключове никой да не взема, а мен, раб Божи (името) да не разваля.
Сега и до век, и во веки веков. Амин."
Магически думи против човешка завист
Има една стара поговорка, която гласи: „Завистта душата прояжда и очите изважда." Това значи, че и на самия завистник животът му не е чак толкова хубав. Кой
не го знае? Но хората пак продължават да изпитват към
другите, по-късметлиите, черна завист. Така че се налага човек да се защитава. Стар начин е да носите в джоба
си бобено зърно - то много добре помага и до днес. Над
вратата вкъщи или в офиса окачете китка детелина- завистта ще се препъне на прага ви. А следното заклинание прочетете три пъти над вода и я изпийте:
„Не аз сам, раб Божи ( името), Иисус Христос ме
оварди, оварди ме от всички неверни сили - от вещери и
вещици, от еретици, ересници, ереснички, неверници, от
юнаци, млади момци и хубави девици, от завистливи и
осъдливи. Който мен, раба Божи ( името), иска да осъди и на магия подложи, и на вей неверни сили да остави,
нека същите тези вещери и вещици, еретици, ересници,
и неверници, юнаци, млади моми и хубави девици, завистливи и осъдливи, щом краката им се подкосят, ръцете
до лактите изтръпнат, и главата до плещите падне, тогава мен, раб Божи (името), осъди и на магия подложи, а
аз обещах на Христа да се поклоня. Вярвам в единия Бог,
Отца и Сина и Светия Дух сега и завинаги и во веки веков. Амин. (В този момент се поклонете три пъти доземи и продължете заклинанието).

Както в първи закон Богородица е прикрила своя син
Иисус Христос, разпнат на кръста, с ризата своя и с покрова свой, така прикрий мене, госпожо Пресвета Богородице, раб Божи (името) с ризата и покрова свой срещу лошите сили, срещу завистливите, осъдливите и неверниците.
Възвиси, Господи, ръката своя во веки веков. Амин."
Майчина магия
Всички ние сме така улисани в грижи, че не забелязваме как израстват децата ни и все по-малко се нуждаят
от нас, отдалечават се, престават да споделят своите
детски несгоди и радости...Тук могат да ги дебнат различни, не винаги безобидни съблазни. А нашата невероятна умора вечер не ни дава възможност да отделим на
порасналото си дете поне малко внимание, от което то
отчаяно се нуждае. Колкото и да е странно, тъкмо умората ще ни помогне.
За ритуала е необходимо кандило, желателно от синкаво стъкло. И икона на Казанската Богородица.
Когато детето ви най-после се е укротило и заспало,
седнете в стаята си, поставете пред себе си иконата и
запалете кандилото пред нея. Осъзнайте своята умора,
тъкмо пълното осъзнаване колко ви е тежко, ще ви помогне да бъдете искрена при обръщението си към Висшите сили. И кажете:
„Толкова съм уморена, напълно съм объркана, защото се опасявам поради своята умора да не загубя любовта и привързаността на детето си. Не го допускай. Велика Майко на Света, помогни ми! Нека моят син (дъщеря) винаги е до мен, своята земна майка, с Душата и
Духа! Нека никога не го застигне самотата!"
Влезте в стаята на детето, представете си го като малко,
когато сте му пели приспивна песен. Спомнете си колко
скъп ви е всеки негов жест, всяка дума, всяка въздишка!
Изпълнете се с огромна нежност към рожбата си...
Легнете си и нека кандилото гори до сутринта. Огънят му ще ви помогне да изгладите връзката между своето духовно тяло и детето си.
Извършвайте този ритуал толкова често, колкото може.
Сама ще видите, как ще се подобрят отношенията ви.
Укротябане на злобни сърца

Самото название на заклинанието говори за какво
служи то. Четете го пред иконите, над вода, както самите вие предпочитате. То е много силно.
„Качвам се на шейната, завита в кожи от бобри, самури и белки. Както лисиците и белките, бобрите и самурите са честни и величави между пановете и поповете, между града и селото, така и моят роден син да е
честен и величав между пановете и поповете, между града и селото. Пътувам с часове, вече наближавам, самият
аз съм юначен, на пановете и съдиите дворовете им
пълни с прасета и аз ще ги изям. Съдът си е съд, животът си е живот. Сея мак. Ще се разотидат всички съдии,
но ония седят, що мене ядат. Мен не могат изяде, аз
имам меча уста, вълчи устни, свински зъби. Съдът си е
съд, животът си е живот. Който моя мак събира, той ще
ме съди. Ще скрия своя мак в желязна каца и ще я хвърля
в Океана, в морето. Океанът, морето не ще пресъхнат,
кацата моя никой не ще извади и мака мой никой не ще
събере. Съдът си е съд, животът си е живот. Затварям
зъбите и устните на злите сърца, а ключовете хвърлям в
Океана, в морето, в своята желязна каца. Когато морето
пресъхне, когато мака от кацата изядат, тогава да ме
няма. Съдът си е съд, животът си е живот!"
В помощ на съпругите на бизнесмените
Днешните мъже бизнесмени са толкова заети с работата си, че за семейството, жените и децата почти не им
остава време. Не е тайна, че интимният им живот също
страда, пък и любовници си намират. Много от умните
жени в подобни случаи си затварят очите, защото мъжете
им ще се приберат у дома... Сърцето ги боли за мъжа
им. Да не говорим пък за безкрайните командировки!
Как е той там, какво ли прави? Един Бог знае...
В тази ситуация ще ви помогне следното заклинание.
Прочетете го над пръст, взета от саксия (добре е, ако
цветето отдавна е в дома ви), изсипете я в малка торбичка и я зашийте под подплатата на дрехата на мъжа си
така, че той да не разбере.
„Станала съм аз, раба Божия (името) рано-рано по изгрев слънце. С ледена роса се умих, с кладенчова омагьосана вода се напръсках, със свила-трева се обвих. Излязох аз,
раба Божия (името) далеко, сред широкото поле, на пътя, на
друма, за път аз, раба Божий (името) го стегнах, с тъмен
облак го завих. Нарекох аз, раба Божий (името) моя мил за
път и друм: да е по-силен от Автир камък, да е по-лек от
птица Феникс, да е по-храбър от Стратилам звяр. Нозете му
да се не износят, очите му да се не уморят, сърчицето му

към мен да се не промени, от мен, раба Божия (името) да се
не отвърне. Лоши хора да го не опозорят, зли магьосници да
го не омагьосват, сатани-песове да го не означат, руси моми
да го не омайват. Словата ми са силни, живи ще са вей дни,
вей часове, дни и нощи, и по пладне, и в полунощ. Амин!"
Как да накажете крадеца
Ако са ви откраднали нещо - у дома, в службата или
по време на делова среща, извършете следното.
Наредете на масата седем ножа с остриетата в различни посоки, но да не сочат към вас. И кажете следното заклинание:
„И в морето, и в реката, в кован сандък седем нежа
стоманени, седем стражи побратимени. Онзи сандък
отварям, онези ножове изваждам и за работа ги използвам. Идете, ножове, при този и този, що зло стори, на
имането ми посегна, режете го и надлъж, и нашир, та
задигнатото да ми върне, нищо да не укрие. Думата ми
на две не става, делото ми е бързо, всичко е наречено,
всичко е изпълнено."
Ритуалът е подходящ и за връщане на заем. Заклинанието се чете както винаги три пъти. Може да извършвате ритуала няколко дни наред, за да подсилите действието му. Много ритуали се провеждат нееднократо. Не
го забравяйте!
Ритуал за връщане на заем
Вземете една червена свещ, вържете Й черен конец,
като направите девет кръга около свещта. Запалете я и
кажете:
„Хазаел, Абадон, Саетар, Зигон, фаит уеда саки лай
кон Фат лиман (името и презимето на длъжника) кад
хибан (името и презимето си), дадх гидан (името и презимето)! Лет маин маин гет! Лет сида, сида гет! Лет вируда, вируда гет."
Заклинанието е много сложно и своеобразно, но така
трябва. После свалете конеца от свещта и го намотайте
на бравата на вратата на жилището, където живее вашият длъжник. Той ще докосне конеца и ще ви върне
заема.
Ритуал против пожар
Накладете навън малък огън. Когато той изгори

напълно, съберете пепелта, пръснете я в четирите ъгъла
на дома си и изречете заклинанието:
„Онова, що веднъж в пепел и прах се е превърнало, в
пепел и прах да не се превърне отново."
Прогонване на вредители
Ако у дома или в градината ви са се завъдили мишки,
хлебарки, бръмбари, червеи или гъсеници, изметете със
стара метла къщата, градината и двора и кажете следното заклинание:
„С лоша метла премитам, всичката пълзяща, гризяща твар измитам. Залепнете вей към таз метла, вървете
по нейните дири, по нейната миризма, там, където хорски крак не стъпва, зверове не бродят, само гризяща и
пълзяща твар се въди."
След ритуала идете на някое безлюдно място, като
влачите метлата по земята така, че тя да оставя диря,
хвърлете я там и без да се обръщайте, се приберете у
дома. Ритуалът се извършва след заник слънце при намаляваща луна.
Бог помага, но в кошара не вкарва!
Ако се е случило нещо лошо и е започнало съдебно
дело, помогнете на себе си или на близкия си със следните ритуали.
Преди да отидете в съда, прочетете това заклинание
над вода пред запалена свещ, после кръстообразно духнете водата, измийте лицето си с нея и пийнете една
глътка. Заклинанието е следното:
„Царски се порти отварят, царският съдия пред раб
Божи (името) се прекланя. Майчице свещ от червен восък
и ти, Богоявленска вода, утолете гнева и яростта на раб
Божи съдията и опазете раб Божи (името) от всякой злодейски дух и от лош човек. Седемдесет и седем имена
от целия свят православен християнски да му дойдат на
помощ, от днес и до века. Амин,"
Заклинанието се повтаря три пъти над вода, с която
трябва да измиете лицето си, преди да отидете в съда.
То помага и при уреждането на всякакви други въпроси,
особено когато трябва да намерите общ език с нашите
„несговорчиви" чиновници.
„В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Сред

морето океан, на остров Буян стои престолът Божи и на
престола тоз седи Просветата Майка Богородица. Слезли от небесата Петър и Павел, първопрестолните апостоли със златните райски ключове. Първопрестолни
апостоли Петър и Павел, хвърлете златните ключове в
морето Океан, никой да ги не стига: ни вещери, ни вещици, ни езичници, ни неверник, ни мъдрец-чародей, ни
всякой зъл човек, ни рушветчия, ни сплетник, ни върл
съдия неправеден, който по злато и сребро съди.
А щом раб Божи (името) пред съда се изправи, никой
да не може да го осъди: ни вещер, ни вещица, ни езичник и езичница, ни зъл дух, ни неверник, ни мъдрец чародей, ни всеки зъл човек, ни рушветчия, ни сплетник,
ни върл съдия неправеден, що по злато и сребро съди.
Както водата в реката е силна, така и раб Божи (името)
да е силен и хитър пред съдиите неправедни - рушветчии,
сплетници, неверници мерзки. А ти, архангел Михаиле,
първопрестолни Гавраиле, вождове на небесните сили, опънете тежки лъкове, поразете с калена стрела съдиите неправедни, рушветчиите, сплетниците, неверниците мерзки,
поразете ги в самото нечисто копривено сърце, пречистете
от мен всичката нечистотия, съдиите неправедни, рушветчиите, сплетниците, неверниците, чародеите, поразете ги с
калена стрела в самото сърце нечестиво, поганско, пробито, а раб Божи (името) пречистете, избелете по-добре от
прозрачен кристал, от скъпи камъни пъстроцветни.
Моите слова да са ключ и ключалка, а злите неверници съдии неправедни посрамете със смърт смърдяща, с
гнилоч скверняща. Бъдете мои слова силни и добри, посилни от меч стоманен, по-здрави от камък скъпоценен.
Език ми на ключ, слова ми на ключалка. Ключалката с
ключ заключена, а ключът на царски престол турен, при
сам Христос праведен, при нашия Бащица небесен навеки. В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Амин."
Ритуал за отблъскване
на енергийно въздействие
Ако ви поприлошее в църквата, ако почувствате дискомфорт, ако дори имате нервен припадък и изгубите
съзнание по време на служба, значи ви е споходила силна енергийна атака и в тялото ви може да има зли духове. Невъзможно е сами да се отървете от тях, трябва да
потърсите специалист. Тук може да ви помогне космоенергетик - майстор или магистър. Или намерете някой
свещеник, който може да прогонва бесове. А ако има
слаба енергийна атака, ще ви помогне следното заклинание. Четете го у дома пред свещ, над вода, от която

после пийте.
Молитва против магия
„Господи Иисусе Христе, Сине Божи, оварди ме със
светите ангели Твои, с молитвите на Всепречистата Владичица наша Богородица и Пресвета дева Мария, със
силата на Честния и Животворящ кръст, светия архистратиг Божи Михаил и другите Небесни сили безплътни,
светия пророк. Предтеча и Кръстител Господен Йоан,
светия апостол и евангелист Йоан Богослов, свещеномъченик Киприан и мъченица Юстина, Свети Николай, архиепископ МирЛикийски, Чудотворец, Свети Лъв, епископ Катански, Свети Никита Новгородски, Свети Йосиф
Белгородски, Свети Митрофан Воронежки, преподобни
Сергии, игумен Раднежки, преподобни Зосима и Саватия Соловецки, мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София, Свети мъченик Трифон, светите и праведни богоотец Йоаким и Ана и вейте светии Твои, помози
мене, недостойния раб Твой (името), избави ме от всички вражи посегателства, от всякое зло, магия, вълшебство, чародейство и от лукави хора, да не могат да ми
причинят никакво зло. Господи, със светлината на Твоето сияние и закриляй ме сутрин и по пладне, и вечер, и
насън, и със силата на Благодатта Твоя отврати и премахни всяко зло, подтиквано от дявола. Ако някое зло е
замислено или сторено, възврати го пак в преизподнята.
Както е Твое царството Небесно, така да е сила и слава
на Отца и Сина и Светия Дух. Амин."
Вълшебното огледало
Открай време огледалата са били използвани в магията, която не винаги е била безопасна. Но ние няма да
говорим за такава магия. Има напълно безопасни ритуали с огледала, които ще ви помогнат да направите живота си по-щастлив.
Ритуал за укрепване на финансовото
положение
Вземете малко огледало и монета от 1 лев. Изчакайте пълнолуние. В полунощ сложете огледалото на перваза на прозореца със стъклото към прозореца, пред огледалото сложете монетата, така че тя да се отразява в
него. Вие не се оглеждайте, огледалото „зарежда" монетата за приходи без ваше участие. Луната помага. Вие
стоите зад огледалото и три пъти повтаряте заклинанието: „Майчице, Луна, в моята кесия твоята пара, твоята
хазна - моя хазна, пари при парите!"

Легнете да спите. Сутринта сложете монетата в портмонето и я носете със себе си непрекъснато цял месец. При
следващото пълнолуние трябва да повторите ритуала.
Направете също ритуал за всеобща задоволеност у
дома. Вместо монета пред огледалото се слага залък
пресен хляб. Когато го купувате, гледайте да не вземете рестото. Заклинанието е следното: „Колкото са много звездите в небето, колкото е много водата в морето,
така и в моя дом от всичко да има. Амин!"
За да стане детето ви по-кротко и послушно, извършете
следния ритуал. Преди то да отиде на разходка, отведете го при огледалото, внимателно го погледнете в очите
в отражението и кажете: „Върви, дете, разходи се, но
само не се губи. Господ ще те опази, при мен ще те върне.
Амин." Астралният двойник от огледалото ще наблюдава детето ви, ще помогне за отклоняване на злите сили
от него и ще ви го върне у дома.
С помощта на кръгло огледало може да се освободите от грижи, тревоги, безпричинен страх, просто от напрежението.
Оглеждайте се в кръгло огледалце, внимателно наблюдавайте очите си в отражението и изричайте заклинанието:
„Не мъчи, не свивай сърцето ми, не бери грижи, тежки въздишки, напразни тревоги. Не късай бедно ми
сърце. Всичко е напразно. Махни се тъга в огледална
далнина. Не терзай, не мъчи, клето ми сърце пусни. Всичко ще отмине. Махни се тъга в огледална далнина. Не
терзай, не мъчи, клето ми сърце пусни. Всичко ще отмине. Над неравно стъкло, над вятър и гора, над суха
трева, както през висок комин се разнася синкав дим, тъй
в сърцето ми отколе да изчезнат вей неволи. Амин."
После завийте огледалото с парче плат и го приберете някъде,
Има един много силен ритуал за снемане на родово проклятие с помощта на две огледала. Той се изпълнява точно
в полунощ! Поставете едното огледало пред себе си, второто - отзад. Вземете восъчна свещ, запалете я и започнете да четете заклинанието, като гледате отражението си:
„Черна нощ, тъмно огледало, отрази от мен дума зла,
проклетия хорска, адов знак.

Моля първи път.
Черна нощ, тъмно огледало, отрази от мен дума зла,
проклетия хорска, адов знак.
Моля втори път.
Черна нощ, тъмно огледало, отрази от мен дума зла,
проклетия хорска, адов знак,
Моля трети път. Амин."
След това веднага измийте лицето си със светена
вода, избършете се с долното си бельо. Излезте от обкръжението на огледалата, но оставете свещта да догаря. После приберете огледалата, увийте угарката в хартийка и я заровете под което и да е дърво, като предварително нарисувате на хартийката кръстче.
Първата неделя след ритуала идете в храма и запалете три свещи на Спасителя, три на Богородица, три на
Свети Дух, три на Свети Пантелеймон. Всичко дванайсет свещи. Искрено и горещо благодарете на Бога за помощта при снемането на проклятието.
Ето няколко поличби, свързани с огледалата:
- счупеното огледало е на лошо, ще изгубите приятел;
- ако огледалото се е счупило само - някой ще умре;
- не бива да се гледате в огледало седем дни след
смъртта на даден човек, в противен случай следващият може да сте вие...
Как да молим за помощ
ангелите-пазители
В превод от гръцки ангел означава „вестител", от иврит - „посланик". Ангелите са безтелесни разумни духове, помагащи на Всевишния да помага на хората. Там,
горе, има три йерархии - висша, средна и нисша. Във
всяка йерархия има три звания.
Висшата йерархия включва серафимите, херувимите
и престолите. Средната има три звания: господства, сили
и власти. В нисшата йерархия влизат началата, архангелите и ангелите.
Ангелите са най-близо до хората. Те ни наставляват

за добродетелен живот, предпазват ни, винаги са готови
да ни помогнат, ако ние го желаем.
Над всичките девет чина Господ е поставил свети архистратиг Михаил. Известни са също архангелите: Гавраил -якост, сила Божия, вестител и служител на Божественото всемогъщество; Рафаил - лечителството Божие, изцелител на човешките недъзи; Ураил - огън или
Божия светлина, просветител; Селафаил - молитвеник
Божи, подбуждащ към молитва; Йегудаил - славещ
Бога, даващ сили на хората да славят Господ и ходатайстващ да бъдат възнаграждавани за подвизите им; Варахаил - раздаващ благословията Божия за добри дела,
който измолва милост Божия за хората, Йеримаил възвисяване към Бога.
|
По иконите архангелите се изобразяват според службата, която изпълняват.
Михаил - гази с нозе дявола, в лявата си ръка държи
зелена палмова клонка, в дясната - копие с бяла хоругва (понякога пламенен меч), на която е начертан
червен кръст.
Гавраил — с райска клонка, която носи на Просветата
Дева, или със запален фенер в дясната ръка и огледало от яспис - в лявата.
Рафаил — държи съд с лековити билки в лявата ръка,
а с дясната води човек, който носи риба.
Ураил - във вдигнатата си дясна ръка държи оголен
меч на нивото на гърдите си, а в отпусната лява ръка
- „огнен пламък".
Селафаил - в молитвена поза гледа нагоре със събрани
на гърдите ръце.
Йегудаил — в дясната ръка държи златен венец, в лявата - бич от три червени (или черни) върви.
Варахаил - държи в ръката си везни.
Различните учения по различен начин споменават за
времето, когато ни се явява ангелът-пазител. Едни казват, че това става при кръщението. Други, че ангелът
пазител ни е изпратен веднага, още с първия дъх на новороденото, при раждането. Аз съм сигурна, че е при
раждането и в случая религията няма никакво значение.
Просто по-късно, когато детето е покръстено или е приело вярата само, започват да му помагат другите ангели-пазители, които имат по-глобални задачи: те служат
на егрегора на религията. На тази тема може да се спо-

ри, а може просто да приемем нещата такива, каквито
са. Но са известни много случаи, когато ангелът-пазител буквално е измъквал изпод колелата някой некръстен
човек, който дори не е влизал в черква.
Ангелът-пазител е просто другар, който ни е изпратен от Бога. Ето какво правят те за хората:
- предпазват ги от разни опасности, които застрашават живота им;
- опазват уповаващите се в Господа невредими от
злото;
- закрилят ни по време на сън;
- вземат особено участие в спасяването на човешката душа;
- грижат се за телесното здраве на човека;
- грижат се за прехраната на хората;
- укрепват духа на страдащите;
- не оставят човека в часа на неговата смърт.
Мнозина са виждали своите ангели-пазители, докато
мнозина други дори не вярват в тяхното съществуване.
Нека го оставим на тях, то си е лична работа на всеки ~
дали да вярва или да не вярва. Природата на ангелите е
необяснима за нашия земен разум. Понякога те приемат
човешки облик, за да можем да повярваме в тяхното
съществуване, но обикновено са безтелесни, макар и да
се виждат. Йдин си спомня как изпод катастрофиралата
кола са го измъкнали нечии ръце, подобни на криле, друг,
когато е бил между живота и смъртта, е виждал над себе
си нежно красиво лице.
Ако не виждаме ангелите-пазители, това не означава,
че ги няма. Най-често помощта от Господ се дава чрез
ангелите духовно, посредством мислите и чувствата. Те
ни помагат да запазим душата си чиста. За съжаление
не всеки човек успява да го направи.
Но как да си поговорим със своя ангел-пазител, как
да се обърнем към него? Много лесно.
Нашата първа молитва към ангела е: „Свети Ангелпазителю, моли Бога за нас!"

Ако сте надвили леността и унинието, обърнете се
към ангела-пазител на душата си така: „Униние и леност,
Праздност и небрежност отхвърли от мене, бодри пазителю мой, та добре и богоугодно да се трудя с благите и
верни раби, да не ме отмине възнаграждението за радост на Господа мой."
Ако ви терзаят плътски страсти, тогава се молете така:
„От плътски деяния и страсти, избави ме, мой безплътни
пазителю, та с твоето застъпничество с чисто сърце да
съзра Бога и да Го превъзнасям во веки веков."
„Блудния бес, що винаги се стреми да оскверни душата и тялото ми, дръж далеч от мене, пазителю мой, та
непорочно с теб Господа да славя и да Го превъзнасям во
веки."
Ако сте станали нервни и избухливи, молете се така:
„Свети Ангеле, моля те, покажи ми пътя на кротостта и
търпението, а гнева и амбицията от сърцето ми изкорени, моли кроткия и търпелив Иисус." Ако се молим искрено, гласът на ангела-пазител отвръща на нашите молби и ни помага да решим проблемите си.
За всеки от архангелите също си има молитва.
„Свети Архангел Михаиле, победителю, победи страстите мои."
„Свети Архангел Гавраиле, вестителю Божи, възвести ми смъртния час."
„Свети Архангел Рафаиле, изцелителю, изцели ме от
болестите душевни и телесни."
„Свети Архангел Ураиле, просветителю, просвети моите чувства душевни и телесни."
„Свети Архангел Йегудаиле, прославителю, да не се
лиша от Славата Божия в Неговото Царство."
„Свети Архангел Селафаиле, молитвеника, моли Бога
за мен, грешния."
„Свети Архангел Варахаиле, благословителю, благослови мен, грешния, цял живот да прекарам в молитва и
покаяние."
Общата молитва за закрила ще ви помогне в труден

момент. Напишете я на лист хартия, сложете я сгъната
натри и винаги я носете със себе си.
„Ангеле мой пазителю, спаси ме, избавителю, спаси
ме, покрий ме с плащаницата своя от враговете мои девет пъти по девет, от погледа на Ирод и делата на Юда,
от хули, от всичко напразно, от острие в тъмното, от отрова в съда, от гръм и мълнии, от гняв и наказания, от
зверско изтезание, от лед и огън, от черен ден, а щом
дойде последният ми час, ангеле мой, пазителю мой, застани до главата ми и облекчи моя сетен път. Амин."
Най-важното в нашия живот днес е да имаме постоянна работа и добре би било тя да е достойно платена.
За да запазим работата си, която харесваме, трябва да
извършим следния ритуал.
Налейте в глинен или дървен съд вода и го сложете за
три дни до леглото откъм краката си. На сутринта на четвъртия ден вземете водата със себе си в работата и в тоалетната измийте лицето си с нея, като нареждате: „Тук съм
била и тук ще бъда, тук съм дошла и тук ще идвам. Амин."
При всякаква неприятност седем дни по ред по цял
ден четете молитва към ангела-пазител: „Ангеле Закрилнико, Ангеле-пазителю, Ангеле, застъпи се пред Господа, помоли се за моята душа, за моето щастие. В името
на Отца и Сина и Светия Дух. Амин."
Обръщение къл« домашния дух
Ако въпреки всичко домът ви е сполетян от беда, направете този ритуал. Има само една трудност - за него трябва
да ви се намира запазено от Великден боядисано яйце.
Рано сутринта, още по тъмно, в пълна тишина, вземете в едната си ръка яйцето, в другата - запалена свещ.
Кръстете се отначало с яйцето. После със свещта, после разменете ръцете и кажете:
„Чичо домашен дух, чичо дворен дух, ела при мен
към светлината на свещта. От яйцето, осветено от козунаците, при зеленината както дъбравен лист, при синевата като речен вал. Ела такъв, какъвто съм аз сам, и Христово яйчице ще ти дам. Помогни ми, махни моята мъка
(опишете какво ви се е случило) от моя дом, от моя двор,
от моето семейство, от мен. Стопанино, Господине, помогни ми в моята беда. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин."

Оставете свещта и яйцето там, където сте прочели
заклинанието, и идете да си доспите. Домашният дух
знае какво да прави.
За да не свършват парите ви
Точно преди Коледа, най-добре в сряда, занесете каквато и да е парична сума в черквата, и като влизате в храма, кажете: „Комуто църквата не е майка, нему аз не съм
баща." Парите ще идват при вас едва ли не от въздуха.
Друг начин е да отидете в гората, да намерите мравуняк и да хвърлите в него шепа дребни монети. Когато
мравките ги полазят, изречете: „Както в този мравуняк
е пълно с мравки, така и при мен да има пари и те да не
свършват. Амин."
Ритуал срещу кражба
За ритуала купете нов катинар. Когато заминавате,
например на вилата, вземете катинара и изречете: „Катинара заключвам, на вратата ума отнемам. Ключът е у
мене, а домът ми е с имането си. Ключ. Ключалка. Език.
Амин. Амин. Амин."
Заключете го, вземете ключа със себе си и сложете
катинара в ъгъла срещу иконите. Щом се приберете, непременно отключете катинара, а ключа сложете при него
до следващия път.
Магически ритуали за закрила на децата
В една от книгите си, издадени преди години, бях дала
заклинания за закрила на децата. Те са помагали на много от читателите ми. Четат се над децата, когато те спят.
Може да ги произнасяте, когато решите, но не забравяйте да ги прочетете на имения им ден.
За сина: „Ангеле от рождение за негово съхранение.
С криле отмахни враговете, злодеите, убийците, с огън
и меч ги погуби, а детето ми опази. Амин."
За дъщерята: „Дъще моя, ти спиш или пред Господа
стоиш. Майка Богородица гледаш. Иисусе Христе, Майко Пресвета Богородице, закриляйте дъщеря ми във
всичко, по всички друмища, при слънце и месец, по пътя
нощен и по пътя дневен, при чужди хора, по чужди земи.
Да изсъхнат нозете и ръцете на нейните врагове, мрак
да помрачи техните умове, та да не познаят те ни баща
си, ни майка си. Лошо е на чужда щерка зло да сториш.
Това заклинание никой да не може да снеме. Ключ, ко-

фар, вещерски дувар. Амин."
Магически ритуал за внука се прави от баба му, но
внукът трябва да е кръстен. Сложете детето на стола,
дайте му да д|>ржи именната икона (в една от книгите си
съм писала на кой знак коя икона отговаря) лапнете в
уста косичката на главата му и три пъти изречете заклинанието: „Махни се, беда, хорски ръце, хорски врагове,
езици зли от раба роден и кръстен (името). Ръцете им да
изсъхнат, вразите да се вкаменят, езиците да онемеят, с
бедата да се не познава. Амин."
Ако сте в опасност или животът ви е застрашен, запомнете само една дума „АБАРА". Куршумът ще ви отмине, ножът ще падне, лошото няма да се случи.
Ето още един ритуал за опазване на живота. Преди
опасно пътуване или преди излизане от къщи, прочетете: „Свети Владико, Спасителю и Свети Архистратиже
Михаиле, опази ме, Господи, от лош човек и лицемер
всеки час и по всяко време, и сега, и завинаги, и во веки
веков. Амин."
За да не стане детето ви зависимо от лоши приятели,
за да се прибира навреме, всяка вечер, докато спи, четете
над главата му следното заклинание: „Върви, детенце, у
дома, не се покорявай другиму, слушай тате, слушай мама,
на иконата се поклони, на родители се довери. Все към
къщи да те тегли, както младенеца - към майчината гръд.
В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин."
Ако в семейството ви нещата все не вървят по отношение на парите, развалете един лев на дребни стотинки. Нека най-младият член от семейството да ги отнесе
на някое кръстовище, да ги хвърли и да каже: „Вземете
нашите пари, а с тях и нашите беди."
Когато си лягате, не забравяйте да казвате: „Лягам
да спя, върху мен кръстовият печат, от двете ми страни
ангелите-пазители, опазете душата ми от вечер до полунощ, от полунощ до утро. Амин."
Много дълга глава стана, но няма как. Молитвите и
заклинанията за всякакви житейски ситуации са толкова много, че една книга не стига. Ние с вас разговаряме
за магията на късмета. А късметът, умно момиче, не
идва ей-така, човек трябва да му се помоли, да му се
хареса, да го обикне. И да поработи, за да може той да
го споходи. Нито е малко, нито е лесно...

Най-добрият момент за привличане на късмета е навечерието на Нова година. Ето накрая няколко магически ритуала, имате толкова начини, колкото е възможно.
Изберете, който ей харесате. Ако извършите ВСИЧКИТЕ, тогава вече...
Преди Коледа се активизират всички сили, включително и нечистите. За най-сигурно средство против злото се смята коледната цепеница. Преди Бъдни вечер в
гората се отсича и се нарязва някоя стара ела, която се
оставя там до следващата Коледа. Точно подир година
дървата от нея се слагат в печката или в камината и поддържат огъня до първата звезда.
В навечерието на Коледа трябва да се скрият всички
остри предмети: вили, брадви, коси, за да не могат душите на умрелите грешници да ги използват и да осакатят някого.
Най-подходящото време да се избавим от пороците
си е новогодишната нощ. Трябва да излезете навън и да
слушате звъна на камбаните, докато спрат, после да помолите Господ да ви освободи от лакомията, алчността,
злобата, глупостта, лекомислието и нерешителността.
За да превъзмогнете обидите, усамотете се в някоя
стая, запалете свещ и шепнешком разкажете на огъня
какво ви измъчва. Както се топи восъкът, така ще се стопят и вашите обиди. Ако искате да научите какво е отношението на някого към вас, поседете заедно с него при
запалени свещи. Ще може да определите отношението
му по начина, по който гори свещта: ако пламъкът е равен и спокоен - той ви симпатизира, ако гостът ви лъже
— свещта гори от едната страна, а ако дими — чувствата
му към вас никак не са добри.
За да не свършват парите ви, на първи януари можете
да „се наплискате" с шепа нови дребни монети. Ако в
първия ден на годината не сте викали и не сте се карали,
годината ще бъде спокойна.
КАКВО СЪВЕТВАТ ЗВЕЗДИТЕ
Всички ние сме родени под някой зодиакален знак,
всички сме различни, но ни обединява едно - че сме хора,
човеци! Само на хората е даден разум, само те могат да
променят себе си и живота си, да го изградят според
желанието си. И само мързеливият или неразумният
казва, че е невъзможно да промени себе си или живота
си или че някакви обстоятелства не му позволяват да го
стори.Глупости!

Нашият характер е сума от всичко, което сме преживели през предишните си животи. Понякога сами не можем да си обясним откъде имаме тази или онази черта... Ами ОТТАМ! От миналото си прераждане. Изучавайте себе си, своята карма, матрицата на своя живот и
всичко ще ви стане ясно. Ако желаете, разбира се.
Когато ми кажат: „Такъв е характерът ми! Всичко ми
е ясно, но не мога да се променя...", иде ми да вия от
мъка, честна дума! Че кой ще ни промени, освен ние
самите? Никой!
Всичко, което променяме в Съдбата си по пътя на
днешния си живот, е основа за следващото ни прераждане. Днес ние създаваме кармата за своето бъдеще. И ако
някой си мисли, че тайно може да прави нещо лошо, недостойно и че никой няма да научи, много се лъже. По
закона на кармата за всичко се плаща. Някои хора никога не правят зло, само добро. И чакат отплата за него,
но не получават отговор. Да, случва се наградата да дойде
през следващия живот. Жалко, че не е сега, но затова
пък нека ви огрява мисълта, че при следващото си идване ще бъдете много щастливи и ще имате късмет.
За разлика от възрастните децата често помнят своя
предишен живот. После духовното замърсяване изтрива тази памет и прави всички еднакви. Детето се появява
при своите родители тъкмо поради това, че прилича на
тях, то идва да ги НАУЧИ как не бива да живеят. Много
е трудно да разберем и да приемем това. Но такава е
истината на живота.
Непознаването на закона не освобождава от отговорност. Не го забравяйте.
Няма нужда да правите живота добър или лош, трябва
просто да сложите ред в него. Трябва да се стремите да
живеете в хармония със самия себе си, да престанете да
предъвквате всичко и всички, да освободите своята позитивна нагласа и желанието си да облекчите живота на околните. И без друго няма да може да създадете кармата на
никого вместо него, дори на най-близкия си човек. Трябва
да умеете да освобождавате собственото си отчаяние от
много житейски моменти. Отнасяйте се към всичко попросто: щом е станало ТАКА, значи така е трябвало. И
тогава ще престанат да ви упрекват, защото ще престанат
да ви възприемат като човека, на когото винаги разчитат.
Не ми се сърдете, че може би съм прекалено рязка.
Понякога е много, много трудно човек да се излекува, а

- трябва. Така че излекувайте душата си. Нали? Аз ще
ви помогна с каквото мога...
Няколко правила за постигане
на хармония
- Живейте в настоящето! Живейте с днешния ден, наслаждавайте се на всичко, което ви заобикаля: природата, домът, близките. Прощавайте грешките своите и чуждите, не ровете в тях безкрайно. Обичайте себе си и тялото си, независимо какво е.
— Мислете си, че ВЕЧЕ сте щастливи. Стресът само
влошава състоянието ви. Не се ядосвайте, живейте
като децата - всяко ново нещо само ги радва! Намирайте положителни емоции във всичко. На всяко обстоятелство може и трябва да се гледа без раздразнение и чувство за обреченост. Отхвърляйте
неприятните мисли.
— Вникнете в себе си и собствените си чувства. Програмирайте си положителни емоции. Лошото самочувствие често е резултат от лоши мисли, то е
сигнал на организма, че отдавна е време да се откажете от неприятните мисли и да стигнете до нови
идеи.
— Научете се да управлявате собственото си настроение. Променливото настроение е съдба на слабите.
— Променяйте себе си, а не другите. Като не може
да промените живота, променете отношението си
към него. Може да промените своя избор. Това
също е добре.
— Ако сте мнителни, не травмирайте психиката си с
отрицателни и ненужни впечатления. Филмите с катастрофи не са за вас!
— Занимавайте се с нещо. Колкото е по-натоварен човек, толкова по-малко време му остава за ненужни
мисли и действия. Намерете си хоби.
— Научете се да почивате. Синдромът на хроничната
умора днес е много популярен, но той не е нещото,
от което се нуждаете.
— Никога не плашете децата, за да не станат неврастеници.

— Търсете лекарска помощ навреме. Не се страхувайте от смъртта.
— Отхвърлете страховете и предубежденията си.
— Никога не изпадайте в паника, не предприемайте
глупави и спонтанни действия.
~ Не прогнозирайте неприятности, не предизвиквайте съдбата.
А сега нека си поговорим малко за нумерологията.
Тя е много интересна наука. Ще може по-добре да се ориентирате и да разберете себе си и хората, които ви заобикалят, обстановката, в която живеете.
Номерът на вашия апартамент
В нашия живот значение имат всички номера, с които
така или иначе се сблъскваме: номера на апартамента,
на телефона, на колата, на блока, на училището и т.н. Да
започнем от номера на апартамента.
Съберете числата от номера на апартамента си, докато стигнете до една цифра, и вижте какво ще получите.
Например:
Апартамент 252: 2+5+2=9; или: 37*: 3+7=10=1+0=1.
Разшифроване на цифрите
1 - Жилище с числото едно се отличават с повишена
енергетика на лидерството. Имате шанса да се озовете в
хайлайфа и да заемете висок пост. Но бъдете внимателни: в това жилище има голяма вероятност да избухне
пожар. На излизане от къщи винаги проверявайте електроуредите. Голяма е вероятността в този апартамент да
се чувствате самотни. Ако не се чувствате така обаче,
решете въпроса за лидерството, в противен случай са
възможни конфликти и дори развод. Дете, което живее
в такъв апартамент, ще бъде непослушно, но затова пък
бързо ще стане самостоятелно.
2 - В жилище с такъв номер всички събития, които са
се случвали веднъж, се повтарят отново. Сякаш ви се дава
още един шанс. В него е добре да живеете в граждански
брак. Ако правите компромиси, семейният ви живот ще
продължи дълго, но ще трябва да се нагаждате към другата половинка. Ако сте праволинейни, проблемите в
семейството ви ще са много. Децата, израснали в такова
жилище, ще са добре приспособени към живота.

3 - Жилището с това число има особена светла енергия.
Небесата покровителстват тройката. Обитателите му обик* Двуцифрено число се редуцира до едноцифрено.
Например 25 = 2 + 5 = 7 - Б. пр.
яовено живеят скромно, тъй като числото не спомага за
натрупване на богатство. Затова пък браковете в него обикновено са здрави. Децата имат повече шансове да получат
висше образование, но едва ли ще станат бизнесмени.
4 - Жилищата с такъв номер се отличават с енергийна стабилност и устойчивост. В тях по-рядко стават промени. Бракът е здрав. В този дом често идват гости, той
е пълна чаша. Но тези жилища често са под заплахата
на стихиите или комуналните служби: има риск от пожар, наводнение, спиране на водата и тока. За съжаление, децата, които се отглеждат в тях, често израстват
неприспособени към живота, безделници, пияници, лекомислени хора, макар че може и да притежават талант.
5 - В жилище с това число непрекъснато идват гости.
То е като малък фар за познати или немного познати хора.
Понякога се превръща в „Авраамов дом". Там често стават хубави купони. Членовете на семейството пътуват в
дълги командировки. Хармонизирането на съпружеския
живот в такова жилище е много трудно. Децата, израснали в него, могат да станат пътешественици или артисти,
художници или хора с творчески професии.
6 - Числото на това жилище е белязано от незавършеност и несъвършенство. Живеещите в него сменят мъжете или жените си, работата си или обкръжението си почесто от другите. Ако не сте прекалено претенциозни, ще
имате шанса да запазите брака си. Ще трябва да се научите да си затваряте очите пред много неща. Жителите от
такъв апартамент трудно постигат всичко и изведнъж, но
пък неприятностите им не са големи. С децата обаче ще
си имат главоболия. Те ще са непослушни и палави, но не
твърде агресивни. Ще имат нужда от умело възпитание.
И тогава ще станат преуспяващи хора.
7 -Това число носи на притежателите си късмет! Седмицата е щастлива цифра. Но за късмета се плаща. Съдбата често ще ви изкушава. Бракът ще е щастлив или кратък,
или продължителен, но с повече разправии и скандали.
Затова пък децата, израсли в такова жилище, ги очаква
успех в живота. Те имат шанса да станат прочути.
8 - Число на безкрайността, символ на вечността. В

жилище с такъв номер животът ще тече тю-отмгртаю 'й
спокойно, отколкото в което и да било друго. Болестите
също ще са по-малко. Но този апартамент има своя особеност. Единият от съпрузите може практически безнаказано да потиска другия. Често обитателите на такова
жилище искат да го сменят, но в действителност те са
му много задължени. Децата, израснали в апартамент
8, са особено талантливи, отличават се с по-висок интелект, могат да се проявят в най-различни области, да
станат известни хора.
9 - Число на революционността, символ на промените, понякога стремителни. В такива апартаменти животът
кипи. Техните обитатели лесно вземат решения както за
брак, така и за развод. В него често избухват конфликти. Но тъкмо конфликтите им помагат да променят живота си положително. В такива жилища е добре човек
непрекъснато да се въздържа и да обмисля всяка своя
стъпка. Децата тук израстват палави, но имат голям шанс
да станат бизнесмени.
Най-интересното е, че когато за пръв път видях този
материал и си припомних къде съм живяла, аз се смаях
от точността на съвпаденията. Имала съм жилище с номер (обща сума) 7, а сега живея в апартамент с номер 2
(всъщност номер 47). Страхотно! Има върху какво да
се замисли човек.
Цифров портрет
По сумата от числата на рождената дата може да определите основните черти от характера на всеки човек.
Ето, вижте: трябва да съберете всички цифри от деня на
раждането - ден, месец и година, да ги сведете до едно
и да видите таблицата.
Например: 11 септември 1949 година.
11+9+1949=1969
1+9+6+9-25
'
2+5=7
А сега вижте кой сте вие или вашият приятел.
Единиците обичат да са началници. Те са независими, напористи, постигат големи успехи.
Двойките са надеждни партньори, с които се работи
лесно. Те са тактични и дипломатични.
Тройките даряват радост, обичат да се повеселят, обожават приключенията и независимостта.
Четворките са стъпили здраво на краката си. Те са
дисциплинирани, практични и много работоспособни.

Предпочитат да избягват необмислените постъпки.
Най-важните неща в живота за тях са домашното огнище и семейството.
Петиците обичат свободата, винаги са в движение,
опознават новото и правят по няколко неща наведнъж.
Шестиците са много отговорни хора. Те стават добри ръководители.
Седмиците са мислители. Те са умни и съобразителни, но не са упорити. Такива хора умеят да слушат,
всичко анализират и не приемат казаното за чиста монета.
Осмиците са добре организирани, поемат отговорности, непрекъснато са заети с нещо.
Деветките са добри и благодарни хора. Много са дейни и нямат никакви собственически амбиции.
А сега вижте как се съчетават различните номера.
Единиците са идеален вариант за двойките, тъй като
първите са лидери, а вторите предпочитат да бъдат
водени.
Двойките добре си пасват с ориентираните към мирните отношения и брака шестици.
Тройките обичат да са с други тройки и със свободолюбивите петици.
Четворките обикновено създават здрав съюз с двойките.
Петиците са добър партньор за осмиците, които обичат да поемат отговорности. Петиците и осмиците
често се влюбват помежду си и се оказват отлични
партньори в съвместния бизнес.
Шестиците са прекрасни родители. Създават прекрасни семейства с двойките. Тяхното взаимно привличане се проявява ярко и в работата или бизнеса.
Седмиците добре се съчетават с двойките. Двойките са много дипломатични и тактични хора, което
много се харесва на седмиците.
Осмиците насочват вниманието си към единиците.
Техните качества на лидери ги възхищават.
Деветките обичат деветки. Бракът помежду им се
сключва в небесата.
Искам обаче да напомня, че в изследването на човешката съдба и съвместимостта на някого с другиго има и
огромен брой други компоненти: от зодиакалния знак

до картата на съдбата по матрица. Но това е вече друг
въпрос...
Моята планета...
Мнозина не знаят, че часовете в денонощието се делят на 12 части, всяка от които се управлява от съответната планета. Затова и хората, родени в един и същи ден,
но по различно време, се различават по характер, и не
само по него. За да разберете коя е вашата планета, попитайте майка си за часа на раждането си. И вижте кой
ви управлява.
Ако сте родени между 00.00 и 2.00 часа
Управлява ви Меркурий. Вие сте любознателни и направо „поглъщате" информацията. В ученето и кариерата това е ценно качество, но в личния живот не винаги е
от полза. Защото страстта ви да сплетничите е отблъскваща. А следенето на любимия човек прави живота му изключително напрегнат. Така че внимавайте да не стигнете до конфликт. Впрочем, смяната на партньора за вас
не е проблем. Вашата информираност, активност и чувство за хумор винаги ви позволяват да сте в центъра на
събитията и обществото, което значително улеснява намирането на партньор. Хората, родени по това време,
винаги изглеждат по-млади, отколкото са всъщност. Вие
сте по детски непосредствени, кипите от енергия, може
да се каже, че сте вечно млада и екзалтирана личност.
По това време се раждат най-любознателните и напористи хора.
Ако сте родени между 2.00 и 4.00 часа
Управлява ви Венера. Наричат ви трудолюбива пчеличка. Ако са ви обещали достойно възнаграждение, готови сте да обърнете планини, за да свършите работата
си. С харченето на пари също нямате проблеми. Увеличаването на вашето благосъстояние е основната ви задача. Умението да постигате своето дава резултати както в
професионалната дейност, така и в любовта. Когото сте
си харесали, вече не може да ви се измъкне. Но това не
е по вкуса на всекиго. Собственическото ви чувство е
прекалено голямо.
През този отрязък от време се раждат истинските
потребители и работягите, които си гонят интереса.
Ако сте родени между 4.00 и 6.00 часа
Управлява ви Марс. При раждането ви червената планета залага във вас силно лидерско начало. Съдбата ви е

да заемете ръководна длъжност. Ако това не се случи,
стремежът да се разпореждате и да командвате може да
добие войнствена форма. По-безопасно е да предоставите свободата и независимостта си, отколкото да се опитате да ги ограничите. Но ако някой реши да ви търси сметка, задачата му ще е трудна. На близките ви подобно нещо
и през ум няма да им мине. А упреците, получени за прекомерната ви праволинейност, са напълно основателни.
Ако сте си поставили някаква цел, не се отклонявате. Лицемерието и лъжата не са ви присъщи. Най-важното, което ви липсва, е вярата в другите. Сам човек обаче трудно
постига каквото и да било, затова не отказвайте подкрепа
и искрена помощ от страна на околните.
В този отрязък от време се раждат личности с „пионерски" наклонности, за които няма прегради, винаги са
в авангарда и са крайно праволинейни.
Ако сте родени между 6.00 и 8.00 часа
Управлява ви Нептун. Вашата натура е фина и ранима, вътрешният ви свят е скрит за околните. Вие обичате
самотата. Реалността понякога ви се вижда груба и неприятна, затова се потапяте в света на собствените си
фантазии, за да се изолирате от външната среда. Имате
великолепна интуиция и ако я развиете, ще станете чудесен екстрасенс или гадател. Не обичате да говорите за
личния си живот. Може да се пожертвате за велики цели,
например в името на науката или кариерата, и да забравите да създадете семейство. Все пак малко жертвоготовност не е излишна.
През този отрязък от време се раждат хора мистици
и мечтатели с фина душевна настройка.
Ако сте родени между 8.00 и 10.00 часа
Управлява ви Уран. Вие сте много обаятелни и затова привличате хората, те ви доверяват най-съкровените
си мисли и тайни. Във всичко останало сте предсказуема и неоткрояваща се от общата маса личност. Характерните за вас черти са: човечност, непосредственост,
премахване на условностите, липса на предразсъдъци.
Вие може да се посветите на благотворителност или на
нещо, чрез което ще покровителствате слабите и беззащитните. Хора като вас са рядкост в нашето общество.
През този отрязък от време се раждат хуманистите и
чаровниците.
Ако сте родени между 10.00 и 12.00 часа
Управлява ви Сатурн. Вашето честолюбие е огром-

но. При това имате желязна дисциплина и стабилни житейски принципи. Сатурн се смята за велик кармичен
учител. Вие не предприемате спонтанни действия и не
сте човек на настроенията. Най-подходящо за вас е да
станете политик. Може да чувате по свой адрес упреци
за неимоверно честолюбие, но тъкмо благодарение на
него успявате да постигнете значителни успехи в обществената дейност и в кариерата. Много е възможно често да криете волевите си черти, но никой няма да ви спре.
Чуждата наглост не ви смущава. Не крийте качествата
си на боец, тъй като всички ги забелязват.
През тези часове се раждат честолюбците и кариеристите.
Ако сте родени между 12.00 и 14.00 часа
Управлява ви Юпитер. Вие не може да живеете без
нови впечатления, те са ви жизненонеобходими като
въздуха. Непрекъснато ви се пътува, искате да се запознавате с нови хора, да променяте партньорите си и да
усвоявате нови професии. Да се ожените (омъжите) в
чужбина е вашата мечта, тъй като това събитие може да
преобърне целия ви живот. Вие сте човек динамичен,
вървите през живота сравнително лесно, макар и да не
ви достига самодисциплина. За околните е доста по-трудно да контактуват с вас, отколкото на вас - с тях.
През тези часове се раждат хората, които обичат рискованите операции и авантюрите, търсачите на приключения.
Ако сте родени между 14.00 и 16.00 часа
Управлява ви Плутон. „Децата" на Плутон се отличават с неуморност и невероятна виталност. Ако непрекъснатите неуспехи и „провали" плашат, сломяват и лишават
от вяра в себе си другите, вас само ви каляват. Изпитанията и паданията са нормално състояние за вас, но то не
бива да е нещо повече от спортна игра. Дори за такива
волеви, силни и страстни натури е по-добре да си поставят реални цели и да ги постигат, отколкото да се хвърлят
с главата надолу само защото презират опасностите.
През този отрязък от време се раждат търсачите на
трудности и рискове.
Моят внук е роден точно тогава. Всичко това се отнася на 100 % за него. Върви, че не вярвай после в нумерологията!
Ако сте родени между 16.00 и 18.00 часа

Управлява ви Венера. Още с раждането вие сте получили от Венера, покровителката на брака и любовта,
желанието на всяка цена да намерите своята единствена
и неповторима половинка и да се свържете с нея във
вечен брак. С две думи, очаква ви ранен брак или... самота. Постоянната и натрапчива потребност от любов
може да прерасне в страх, че няма да намерите отредения за вас човек, което се съпровожда от непрекъснати
опити все пак да откриете спътника в живота си. Този
процес не е лесен и крие риска от разочарования. Образът ви се допълва от умението да избягвате острите
ъгли, от природната тактичност, способността да съпреживявате и лесно да общувате с околните.
През този отрязък от време се раждат миротворците
и добряците.
Точно тогава е роден моят единствен и любим син.
Всичко това се отнася за него. Който е чел моите книги,
сигурно си спомня неговата история...
Ако сте родени между 18.00 и 20.00 часа
Управлява ви Меркурий (но вече по-различно). Имате изключително стабилен характер. Неведнъж се е случвало да се измъквате от най-безнадеждни ситуации и да
намирате изход от задънената улица. Вие никога не се
отчайвате и запазвате присъствие на духа дори когато
силите ви напускат и ръцете ви отмаляват. Е, вие сами
си намирате приключения, вечно стигате до крайност,
прекалявате в много неща: в любовта, в предаността си
към една или друга идея. Постарайте се да подхождате
към всичко по-разумно, с доза здрав мързел и скептицизъм. Не поставяйте чуждите интереси над своите, за
да не ви използват някои непочтени познати.
В тези часове се раждат хора със силен дух.
Ако сте родени между 20.00 и 22.00 часа
Управлява ви Слънцето. Вие сте романтична натура,
не може да прекарате нито ден без някой роман. Любовните приключения са цел на живота ви. Имате склонност
и към епикурейството, не признавате скучните делници
и рутинния труд, предпочитате да живеете с вкус и безкрайна смяна на удоволствията. От самото ви раждане
Слънцето ви е внушило желанието да сияете, то спокойно може да ви отведе на сцената или да ви свърже с някоя друга публична професия, където ще се чувствате
напълно комфортно. Към вас ще бъдат устремени хиляди погледи и това ще огрява душата ви. С вас е лесно да
се общува, вие сте способни да се разбирате с хората,
децата и животните, затова обикновено ви се радват.

В тези часове са родени „звездните" личности, на които категорично не подхожда скромната роля в живота.
Ако сте родени между 22.00 и 24.00 часа
Управлява ви Луната. Вие сте по-скоро човек с философска нагласа, затова излъчвате жизнена енергия, но
самият вие никога не се чувствате напълно щастлив.
Непрекъснато ви липсва усещане за душевна сигурност,
макар външно винаги да изглеждате спокойни, невъзмутими и дори умиротворени. Реагирате бурно, предимно
когато някой нахлуе в душевното ви пространство и безцеремонно наруши вашия покой. Стремежът към вътрешна хармония и интересът ви към живота на човешкия дух
донякъде забавя вашата кариера, затова ще постигнете
успех към четирийсетгодишната си възраст или дори покъсно. Затова пък в личния ви живот нещата ще се подредят доста по-бързо, с партньора си ще имате здрави
духовни връзки и вашият брак може да се окаже стабилен.
През тези часове се раждат философите с хармоничен вътрешен свят, но понякога с неадекватни външни
реакции.
Аз съм имала участта да се родя в единайсет и половина през нощта. Практически всичко, което е казано тук,
е вярно с изключение на личния живот. Щом някой нахално нахлуе в моето душевно пространство, аз си
тръгвам...
Какво е казал Нострадамус
Великият френски пророк е имал своя система в нумерологията. Главна роля играе личното магическо число. То се получава от сумата на всички числа в датата на
раждане, сведени до еднозначно число.
Например:
11.09.1949: 1+1+0+9+1+9+4+9=34
3+4=7
Следователно, личното магическо число е 7. Да видим как разшифрова цифрите великият магистър.
1 - самоуверен
Предимства: силен характер, целеустременост, сил-

на воля и честолюбие, творчески заложби, самостоятелност, вяра в себе си, откритост за всичко ново, отлична
памет, изобретателност. Човекът от този тип е способен
да се въодушевява и да действа активно.
Недостатъци: твърдост, стигаща до агресивност.
Такъв човек трудно бива ръководен и не се вслушва в
съвети, властта го привлича и е деспотичен. Той не е способен да създава топли, толерантни, приятелски отношения и да се радва на щастлива любов,.
2 - мислител
Предимства: гъвкавост, тактичност, деликатност, интелектуални способности, богата фантазия, обича реда,
умение'за нагаждане към обстоятелствата, скромност.
Такъв човек повече мечтае и размишлява, отколкото действа, той е внимателен с околните, чаровен и поражда
симпатия.
Недостатъци: резки промени в настроението, стремеж
към отлагане на решаването на важни въпроси, склонност към хитруване и измама, коварство, понякога душевна закоравялост, стигаща до жестокост. Такъв човек
често интригува, като дава възможност на другите да
играят първата роля.
3 - деец
Предимства: разностранна надареност, фантазия,
енергия, смелост, остроумие, честолюбие, вътрешна
независимост, инициативност, решителност, активност.
Тройката е полюс на мъжествеността, привлекателна със
своята енергичност и активна дейност.
Недостатъци: диктаторски амбиции, разпиляност,
тщеславие, податливост на собствените страсти и настроения, излишна бъбривост, известна суетност и непрекъснато безпокойство. Хората от този тип не могат
да се концентрират върху едно нещо, дори да е найважното.
4 – надежден
пълна всеотдайност и достатъчно мъжество за поемане
на риск. Четворката е всепобеждаваща упоритост.
Недостатъци: пипкавост, известна неповратливост,
недоверчивост, граничеща с подозрителност, недостиг
на снизходителност и чувство за хумор. Хората от този
тип са склонни към меланхолия, а понякога към внезап-

ни изблици на гняв и ярост и често им се налага да се
борят с бедността.
5 - философ
Предимства: ум, обаяние, разностранни интереси,
амбициозност, влечение към пътешествията и приключенията, готовност за поемане на риск, успехи в начинанията, умение да се въодушевява и въодушевява събеседника, стремеж към разбиране на подтекста в нещата.
Петицата е мислител с развита фантазия.
Недостатъци: нервност, неувереност, припряност,
склонност към укриване на информация, граничеща с
лъжа, страст към хазартните игри и суеверност, влечение към чувствените наслади. Любовните отношения на
такъв човек често са нестабилни.
6 — импулсивен
Предимства: хармоничност, уравновесеност, вярност,
сърдечност, надеждност, сериозност, добросъвестност,
голяма физическа енергия и еротизъм, нежна привързаност към дома. Шестицата е дълбочинна сила на природата и мощен жизнен инстинкт, такива хора често стават прекрасни учители и художници.
Недостатъци: прекален консерватизъм, почти пълна
липса на интерес към работата, към материалната сфера, към обществения живот, проблеми в личния живот,
понякога простовата наивност, а понякога — злоба и
склонност към сплетни.
7 — творец
Предимства: чувствителност, определен интерес към
науките, философията, силен и често пъти оригинален ум,
сдържаност при голям темперамент, влечение към красотата и мистиката, искреност, самоотверженост. Такъв
човек възприема хората интуитивно и поема техните
грижи.
Недостатъци: много е сериозен, песимист, непристъпен, липса на такт, неумение да обясни чувствата си,
невъзприемане на света, твърде бързо се разочарова и е
злопаметен. Седмицата се нуждае от партньор, който да
я подкрепя и да я вдъхновява в трудни моменти.
8 — хармоничен

Предимства: енергичност, сила, упоритост, практачност, спокойно възприемане на света, трудолюбие, стабилност пред неприятности, обаяние, предпазливост.
Силата и чарът на този човек се проявяват най-често не
в думите и действията, а в особената му лична аура, която носи на околните хармония.
Недостатъци: себелюбие и егоизъм, недостатъчна
сърдечност, понякога избухливост, безсрамие и безцеремонност, граничещи с тирания, външни прояви на радикален материализъм, често редуване на лични успехи
с провали.
9 — променлив
Предимства: идеализъм, благородство, готовност да
се притече на помощ, силна воля, творчески заложби,
богат вътрешен свят, енергичност, стремеж към усъвършенстване, способност да се въодушевява, дружелюбие, търпение, склонност към езотерични знания.
Недостатъци: резки промени в настроението, капризен, краен егоизъм, себелюбие, страст към книжната
романтика, нетърпимост към другомислещите, прекомерна импулсивност и безсърдечие, непредсказуемост.
Познавайки магическото си число, може да определите дали сте съвместими със своя партньор.
Ако личните ви числа съвпадат, вие си подхождате
идеално. За съжаление това се случва твърде рядко. А
останалите числа си съвпадат по следния начин:
Единица с единица — сродни души
Единица с двойка - хармонична връзка, ползотворна
и за двамата
Единица с тройка - същото
Единица с четворка - сродни души
Единица с петица - хармонична връзка
Единица с шестица - също
Единица със седмица - безразличие, няма взаимно
привличане
Единица с осмица - също
Единица с деветка - хармонична връзка
Двойка с единица - хармонична връзка
Двойка с двойка - идеална връзка
Двойка с тройка - хармонична връзка
Двойка с четворка - дисхармония, взаимно разруша-

ване
Двойка с петица - хармонична връзка
Двойка с шестица - хармонична връзка
Двойка със седмица — също
Двойка с осмица - дисхармония
Двойка с деветка - също
Тройка с единица — хармонична връзка
Тройка с двойка — също
Тройка с тройка - идеална връзка
Тройка с четворка - дисхармония, взаимно разрушение
Тройка с петица — хармонична връзка
Тройка с шестица - също
Тройка със седмица - безразличие
Тройка с осмица - също
Тройка с деветка - дисхармония
Четворка с единица — хармонична връзка
Четворка с двойка - дисхармония
Четворка с тройка - също
Четворка с четворка идеална връзка
Четворка с петица - хармонична връзка
Четворка с шестица - дисхармония
Четворка със седмица, с осмица и с деветка - склонност към конфликти, които могат да доведат до разрушителни последици
Петица с единица - хармонична връзка
Петица с двойка - също
Петица с тройка - също
Петица с четворка - сродни души
Петица с петица - идеална връзка
Петица с шестица - хармонична връзка
Петица със седмица - дисхармония
Петица с осмица - безразличие
Петица с деветка - дисхармония
Шестица с единица - хармонична връзка
Шестица с двойка - сродни души
Шестица с тройка - хармонична връзка
Шестица с четворка — дисхармония
Шестица с петица - хармония
Шестица с шестица — идеална връзка
Шестица със седмица - дисхармония
Шестица с осмица - безразличие
Шестица с деветка - хармонична връзка
Седмица с единица - безразличие
Седмица с двойка - сродни души
Седмица с тройка — дисхармония
Седмица с четворка - склонност към конфликти
Седмица с петица - дисхармония

Седмица с шестица - също
Седмица със седмица - идеална връзка
Седмица с осмица и с деветка - склонност към конфликти
Осмица с единица - безразличие
Осмица с двойка - дисхармония
Осмица с тройка - безразличие
Осмица с четворка - склонност към конфликти
Осмица с петица и шестица – безразличие
Осмица със седмица - склонност към конфликти
Осмица с осмица — идеална връзка
Осмица с деветка - сродни души
Деветка с единица, тройка и шестица - хармонична
връзка
Деветка с двойка, петица и седмица — дисхармония
Деветка с четворка и осмица - склонност към конфликти
Деветка с осмица — сродни души
Освен това с помощта на личните магически числа
може да научите своите щастливи дати всеки месец и просто щастливите числа, които могат да ви свършат работа в различни ситуации - игри, лотарии и т.н. По-внимателните от вас могат да си направят много интересни
наблюдения.
Числата - помощници и врагове
И още един аспект от нумерологията - числата, които ни помагат и които ни пречат. Хайде да смятаме отново! Интересно е, нали? Колко нови неща научава човек за себе си, колко неприятни, но правдиви...
Числото пророк
Това число е здраво свързано със съдбата на човека,
по най-раздични начини постоянно напомня за себе си,
стига „притежателят" му да чуе, да го разбере и разгадае... А ние понякога оставаме слепи към сигналите на
съдбата...
За да определим числото пророк, трябва да знаем точното време на раждането си. Числото пророк се изчислява чрез просто събиране на часа, минутата, датата,
поредния ден от седмицата (понеделник се смята за
първи ден от седмицата), месеца и всички цифри от годината на раждането.
Например, аз съм родена на 11 септември 1949 година

в неделя, в 23 часа и 30 минути. Вижте какво се получава:
1+1+9+1+9+4+9+7+2+3+3=49
4+9=13=1+3=4
Получава се числото пророк 4. Но според мен те са
две, 13 също често се среща в живота. Дори адресът ми
@ на номер 13.
Таблица на щастливите числа и дати
Дни от месеца

Числа и цифри

1

1,10,19,28 1,10,19,28,37,46,55,64,73.82,91.100,109

2

2,11,20,29 2,11,20,29,38,47,56,65,74,83,92,101,110

3

3,12,21,30 3,12,21,30,39,48,57,66,75,84,93,102,111

4

4,13,22.31 4,13,22,31,40,49,58,67,76,85,94,103,112

5

5,14,23 5,14,23,32,41,50,59,68.77.86,95,104,113

6

6,15,24 6,15,24,33,42,51,60,69,78.87.96,105,114

7

7,16,25 7,16,25,34,43,52,61,70,79,88,98,106,115

8

8,17,26 8,17,26,35,44,53,61,71,80.89,99,107,116

9

9,18,27| 9,18,27,36,45,54,62,72, 81,90,100,108,117

Числото пророк непременно ни напомня за себе си в
труден момент: чрез билета, чрез часовника, при разговор
с хора, чрез рестото в магазина... То казва, че трябва да
сме по-внимателни, че скоро ще се случи нещо, може би
неочаквано и неприятно, че трябва да мобилизираме силите си. Освен това то показва съдбоносните години в живота ни: 4, 8, 16,20,24,28,32. С мен беше точно така. Тъкмо
на тази възраст ми се случваха важни промени в живота.
Числото талисман
Числото талисман носи късмет, помага да научим
кога ще се случи важно събитие, подсказва ни как да постъпим, непременно носи печалба при лотария. Изчислява се чрез събиране датите на раждане на майка ви,
баща ви и вашата, след това сумата се дели на три.
Например:

Баща: 28 юли 1919 година
2+8+7+1+9+1+9 = 37
Майка: 5 октомври 1925 година
5+1+0+1+9+2+5 = 23
Аз: 11 септември 1949 година
1+1+9+1+9+4+9 = 34
37+23+34=94 делим на 3 и получаваме 31,3.
Често се получава дробно число и трябва да го закръглим. Ако след запетаята имаме цифра до 5, я отхвърляме, а ако е 5 и повече - прибавяме единица. В
моя случай се получава цифрата 31. И това е моят талисман. Проверила съм го.
Може да носите своето число талисман във вид на
ключодържател, може да го гравирате на пръстена или
на часовника, да го избродирате с конци върху дрехите
си, да го напишете на листче и да го сложите в портмонето, да си направите дори татуировка.
Числото враг
Щом има числа приятели, логично е да има и врагове. Да, отрицателно влияещите върху човека числа съществуват. Намесата на такъв враг може да разруши всичките ви планове, като ги обърне с главата надолу. Постарайте се да избягвате съответното число, за да не ви
навреди. Числото враг се изчислява така: напишете името, презимето и фамилията. Под всяка гласна сложете
единица, под всяка съгласна - двойка и съберете цифрите. Числото не се довежда до еднозначно и остава такова, каквото се е получило.
Например:
Нина Владимировна Матвеева
2+1+2+1+2+2+1+2+1+2+1+2+1+2+2+1+2+1+2+2+1+1+2+1=37
За съжаление, номерът на апартамента ми е 37. Аз не
мога да се нарека нещастна в този апартамент, но у нас
имаше толкова наводнения, чупил се е толкова много
санитарен фаянс и други неща, че брой нямат. Та си мисля дали да не се преместя. За мен това е просто необхо-

димо. За децата обаче там всичко е нормално, защото
това число не е тяхното число враг.
Кармичните дългове
Да обърнем още една страница от нумерологията. По
цифрите, представляващи сумата от числата на името,
презимето и фамилията, можем да научим дали имаме
кармични дългове и какви. Между другото, това има значение, когато вземате фамилията на мъжа си и се оказва,
че имате кармичен дълг. А когато оставяте моминската
си фамилия, може и да нямате такъв. Защо? Защото поемате върху себе си част от неговите кармични дългове.
Всички букви имат цифрови значения. Ето ги:
Цифри |1 234567
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Ако на който и да е етап при събирането се получават
цифрите 13,14,16и19, значи имате кармични дългове. Ако
съдбовното число се е появило само един път, животът е полесен, а при няколко пъти — човек има тежък живот. За какво
говорят съдбовните числа на кармичните дългове? Вижте.
13 —това число изисква да се трудите упорито, за да
изпълните всяка задача, макар непрекъснато да
възникват препятствия. Ключът за работа с това
число е човек да се мобилизира. Не се разпилявайте върху множество проекти и задачи. Докарвайте
всяко нещо докрай. Най-важен е редът във всичко.
Ако сте упорити и полагате непрекъснати усилия,
непременно ще постигнете успех.
14 - това число (моето „миличко") изисква непрекъснато да се нагаждате към променящите се обстоятелства и трудности. Има риск да се увлечете в
чувствени удоволствия (секс, чревоугодничество,
алкохол, наркотици). Човек непрекъснато трябва да
се владее. Скромността и въздържанието във всяко отношение е ключът към този кармичен дълг.
Трябва да сте емоционално стабилни и да поддържате живота си в ред. Човек трябва да е готов
за различни видове изненади и строго да спазва
избраната посока и поставената цел.

(Може да ми повярвате, че отработването на кармичния дълг е трудно нещо! Аз от дълги години живея в
този ритъм.)
16 - разрушаване на отживяното и раждане на ново.
Разрушаване на човешкото его и всичко, свързано
с него. Това е числото на съпричастност към найвисшата духовност. Трябва да сте особено внимателни към проявите на собствения си егоизъм.
19 - помощ за другите и алтруизмът са основният житейски урок на този кармичен дълг. Трябва да се научите да се вслушвате в мнението на другите, да стигнете до разбирането, че всички ние сме едно цяло.
И така, изяснихме си някои неща за себе си. Но това
зще не е всичко. Нека продължим.
Вижте колко единици, двойки, тройки и т.н. се
съдържат в името, презимето и фамилията ви.
Числата, които липсват, говорят за скрит кармичен
урок или за съвет на кое да обърнете внимание в настоящия живот и какво да поправите.
Значение на числата, които липсват:
Числото 1 - трябва да проявявате инициатива, да станете по-настойчиви и решителни. Обърнете особено
внимание върху възпитанието на волята и независимостта си.
Числото 2 - научете се да бъдете по-дипломатични,
тактични, да играете в екип, по-внимателно се отнасяйте към нуждите и чувствата на другите.
Числото 3 - прекалена самокритичност, песимизъм и
сериозност. Учете се да контролирате настроението си.
Числото 4 - хаос във всичко. Липсва ви дисциплина,"
методичност и организираност. Всичко бързо ви омръзва, не ви достига упоритост при постигането на
целите. Трябва да засилите концентрацията и прилежността си.
Числото 5 - трудно се адаптирате към обстоятелствата. Малко доверие, много упоритост и суровост. Научете се да се доверявате повече.
Числото б — при общуване с другите ви липсва ду-

шевна топлота. Оттук са и проблемите ви с общуването. Всичките ви връзки са повърхностни. Трябва да
се научите да създавате искрени взаимоотношения. Да
се раздавате и да се жертвате.
Числото 7 - липса на воля и желание да усъвършенствате това, което ви е дадено от Бога. Вашите таланти и способности остават неразкрити. Липсата на задълбоченост в съжденията не ви дава възможност да реализирате вътрешния си потенциал. Търсете духовността - това е вашият път.
Числото 8 - вие сте прекрасен бизнесмен, но във финансовите работи сте твърде лекомислен. Оттук следват честите възходи и падания. Проблемът е в самооценката. Мислите, че знаете всичко и не желаете някой да
ви диктува как да постъпвате. Липсата на трезва оценка
за себе си и обкръжението ви пречи да действате ефективно. (Да, това се отнася за мен, но аз работя върху
себе си и вече доста съм се променила...)
Числото 9 - Трябва да се научите на състрадание и
търпение. Прекалено сте амбициозни. Имате огромен
потенциал, за да влияете върху своята и съдбата на околните, но трябва да преориентирате усилията си в помощ
на хората, обществото и човечеството като цяло.
За наличието на положителни качества във вашия
характер, за вашите таланти, които ви помагат да изкупите злото, извършено в предишни животи, свидетелстват повторенията на едни и същи цифри. За какво гозорят те - четете нататък.
Числото 1. Вие сте конкурентноспособни и бихте искали да сте първи във всичко, което правите. Това се
подкрепя от енергията и работоспособността ви. Може
да влияете върху околните и да доминирате над тях.
Вие сте воин и лидер, но прекалено много единици (6
и повече) правят човека противоречив, агресивен и
дори деспотичен.
Числото 2. Имате прекрасен и изтънчен вкус. Може
да сте инициатор на всяко начинание. Вие сте много
дипломатичен човек и сте като магнит за информацията, защото предизвиквате доверие у околните.
Числото 3. Общителен човек сте и умеете да се изразявате. Имате талант в една или няколко области
на изкуството. Може да вдъхновявате другите, но за
да реализирате заложбите си, ви е необходима самодисциплина и съсредоточеност. Пазете се от егоизма

и чувствените наслади.
Числото 4. Вие сте организиран и решителен, упорит и надежден човек. За вас работата е много важна,
защото се отъждествявате с нея. Но ако четворките
са повече от четири, пазете се от издребняване, инат
и твърдоглавие.
Числото 5. Особена склонност към езиците, писането,
обществената дейност. Но вие сте твърде чувствителен
и импулсивен човек, а обичате и да задоволявате своите
потребности. Това може да ви навлече неприятности.
Числото 6. Превръщате се в слуга на онзи, когото
обичате, и на своето обкръжение. Може да сте лекар,
консултант, учител. Вие сте много отговорен, благороден и хуманен човек, но не позволявайте да ви използват.
Числото 7. Развит ум и прекрасна интуиция. Вие сте
интелектуалец и добре се справяте с абстрактните идеи.
Вашата стихия са философията и метафизиката.
Въпреки това има опасност да станете голям скептик
и циник. Трябва да се борите с егоцентризма, меланхолията и депресията си.
Числото 8. Може да ръководите и добре се оправяте
с бизнеса. Вие сте роден мениджър и организатор, но
трябва да проявявате мъжество и да не сте прекалено
взискателен и неотстъпчив. Използвайте онова, което явно чувствате - силата и слабостта на хората. Найважното е да намерите баланса между материалното
и духовното.
Числото 9. Вие сте отзивчив и благороден, търпим и
много артистичен човек. Но тези качества често се
проявяват само в средата и в края на живота. Имате
отлични ораторски способности. Ще бъдете напълно
щастлив в което и да е начинание.
Нека поразсъждаваме малко. Книгата се нарича „Магия на успеха". Бихме могли да попитаме какво общо
има тук нумерологията? Има, и то много: като опознаем себе си по-добре, като разберем отрицателните си качества, по-бързо ще можем да намерим пътя към успеха. Защото само като усъвършенстваме себе си и своя
характер, ние отработваме кармичния си дълг, а следователно привличаме късмета. Висшите сили няма да ни
помагат, докато не осъзнаем истинската си задача и предназначение и не започнем най-после да ги изпълняваме.
А сега да видим кой зодиакален знак и как може да

бъде подложен на въздействието на криминални ситуации. Различните знаци привличат престъпници с различна „специализация". Изследванията са проведени в САЩ.
Телци, Деви и Козирози
Тези земни знаци обичат стабилността и благополучието. Затова толкова по-изненадващ е фактът, че лесно
могат да бъдат примамени във финансова пирамида или
престъпна групировка.
Телецът много обича да рискува и да попълва редиците на жертвите в „тука има-тука няма" и в други хазартни игри. Той е готов да го мамят отново и отново,
без да си прави изводи от загубите. Най-лесно е да бъде
примамен с малки залози и тогава става жертва на картоиграчи-мошеници.
Ще си позволя някои коментари по този повод.
Напълно потвърждавам написаното. Знаете ли защо Телецът толкова лесно влиза в капана? Ами защото обича
лесната печалба и изобщо парите. Моят мъж Герасим,
когото постоянните ми читатели помнят от предишните
книги, неведнъж се е отбивал в казино и неизменно е
губел. Аз бях с него един-единствен път, също „изгорях"
и повече не съм стъпвала в подобно заведение. Веднъж
той проигра 600 долара (!) и тогава му казах, че щеше
да е по-добре да ги даде за нови мебели, но той се развика, че е проиграл „СОБСТВЕНИТЕ СИ" пари. С него
често сме играли карти „на вързано": кой да готви вечерята, кой да постели леглото... Трябва да го видите как
се вбесява, когато губи. А веднъж „се сражавахме" на
табла почти цяла нощ. Той загуби 100 долара (не обичаше да играе без залог) и от ярост счупи таблата...
За разлика от Телците Девите не бързат да се разделят с
парите си и не се интересуват от улични игри, но ако става
дума за дяволия от висока класа, са готови да инвестират.
Ще ви разкажа за себе си. Аз не играя на улицата на лотарии, никога не съм се опитвала да печеля от тото, но...
Веднъж в Домодедово, когато трябваше да замина за Германия, се опитаха да ме въвлекат в една авантюра. Стоях
отвън и пушех. Приближи се един човек, също запали и ме
попита закъде заминавам. Отговорих му. И продължавам
да си стоя. Изведнъж покрай нас притича някакъв младеж
и от задния му джоб падна дебела пачка долари. Мъжът
бързо я вдигна и я пъхна в своя джоб. Каза, че никога нищо
не е печелил и не е намирал, и понеже съм до него, трябва
да си разделим парите. Отговорих му, че все още можем

да настигнем момчето. Той изтича зад ъгъла и веднага се
върна, като каза, че от младежа няма и следа. Да ви кажа
честно, в мен се обадиха два гласа. Единият ми рече, че
всичко това е някаква игра, а другото „червейче" ми прошепна: „Може пък да е истина и сега ще получиш пари..."
Победи здравият разум. Казах на мъжа, че не играя
такива игри. И си тръгнах. След известно време видях
двамата в залата на летището. Разговаряха. После забелязах мъжа, който пушеше с мен. Беше сам. Отидох при
него и го попитах дали е върнал парите. Отговори ми,
че ги е върнал. Поинтересувах се дали са му благодарили. Той не ми отговори.
И още нещо, което ми се случи съвсем наскоро. Една
моя стара приятелка се опита да ме въвлече в истинска
пирамида, която носеше красивото название „Дружество
за взаимно подпомагане". Но не ми каза къде ме води.
Когато разбрах за какво става дума, а го разбрах почти
веднага, ми стана много болно: как е могла за толкова
години приятелство да не разбере, че никога не бих се
хванала с подобно нещо? И най-вече защото в подобни
пирамиди ТРЯБВА да бъдат привличани други будали...
Подобни игри не са за мен.
В последния вариант Козирозите приличат на Девите,
те са лесни жертви на финансови пирамиди. А именитите и
богати Козирози позволяват да ги шантажират.
Скорпиони и Стрелци
Хората от тези зодии страдат от пътно транспортни
произшествия, но още по-често рискуват да се озоват в
криминални батаци и... поръчкови убийства.
Преди да позволят да ги въвлекат в съмнителни познанства, Стрелците трябва хубавичко да си помислят.
Едно невинно наглед занимание за тях може да се
превърне в съучастие в престъпление.
Точно така е! Аз имам няколко приятелки Стрелци.
И с всяка са се случвали криминални истории. Стигало
се е дори до затвор!
Овни и Лъвове
Тези „приятелчета" буквално привличат побоите. Освен това Лъвовете страдат от сексуална необузданост и
лесно могат да бъдат въвлечени в забранена сексиндустрия. Хората от този знак биват шантажирани от пре-

дишни сексуални партньори.
От себе си бих допълнила, че Овните са твърде наивни и доверчиви, поради което губят. Знам го от наблюденията върху собствения си син.
Близнаци и Водолеи
Тези знаци могат да бъдат въвлечени в престъпни начинания поради ревност. Водолеите трябва да се пазят от пътнотранспортни произшествия.
Раци
Представителите на този знак лесно могат да бъдат
въвлечени в окултни занимания. След като пострадат от
един шарлатанин и аферист, Раците бързо намират следващия, за да им „помогне" да се отърват от въздействието на първия. И харчат за подобни „опити" маса пари!
Везни
Този знак трябва да се пази от хулигани и улични бандити.
Риби
Този знак поради своята отстъпчивост и мекушавост
е най-апетитна плячка за наркопласьорите. Рибите трябва да се пазят от съблазнителните предложения „да се
потопят в нирвана" или „да полетят към астрала". Обикновено те биват примамвани с безплатна първа доза. И
също като Раците лесно се поддават на призивите на
шарлатани и аферисти в областта на окултизма.
Всичко това е така. Сто пъти съм се срещала тъкмо с
подобни негативни проблеми при водните знаци.
А сега да си поговорим как да изберем най-добрия
ден за започване на нова работа. Далеч не всеки ден от
седмицата ще ви носи късмет. Бях писала за лунните
дни и за това какво е най-добре да правите във всеки
един от тях. Сега ще стане дума за дните от седмицата.
Понеделник. Денят винаги е бил смятан за тежък. Но
ако се налага да отидете на преговори тъкмо тогава,
дръжте се уравновесено, спокойно, без резки движения,
говорете меко и тихо, облечете се в светло. Покажете,
че може да контактувате добре с хората, че ги разбирате и притежавате такт и сърдечност.

Покровителка на понеделник е Луната, планетата на нежността и спокойствието. Луната е планета на дома и семейството. предразполага към грижа и милосърдие. Постарайте се да не дразните околните и потенциалния началник с ярки дрехи, висок глас, силен грим. През този ден
ще е лесно да започнете работа, свързана с възпитанието
на децата: в детски градини или в училища, ясли, а също в
медицински заведения или в благотворителни организации.
Вторник. Денят се покровителства от Марс. Марс
обича всичко да е ясно, контрастно, определено и ярко.
Затова може да се облечете с ярки дрехи, дори в червено. Ако сте уверени в себе си, смело идете на събеседване. Но вероятността да ви вземат на работа е равна на
вероятността да ви откажат, и то категорично и без да ви
обясняват. Марс е такъв!
За да не се случи всичко изброено, говорете бързо,
кратко, без сантименталности. Покажете, че сте делови
човек и може веднага да вникнете в същината на проблемите. Марс е воин, затова във вторник е най-добре
да започват работа военните (или които са от запаса) , а
също там, където се ползват режещи инструменти и в
наскоро създадени фирми.
Сряда. Покровител - Меркурий, който с удоволствие
помага на младите и напористи хора, на онези, които обичат младежкия и спортен стил на обличане. Затова спокойно може да се облечете за събеседване с пуловер, джинси
и маратонки. Постарайте се да изглеждате млади. Говорете много и по възможност - умно, със сложни фрази.
Меркурий е бог на търговията, затова най-лесно в този
ден е да започнете като продавач, търговски агент и т.н.
Внимавайте: тъкмо в такъв ден хората най-често се хващат на въдицата на финансови пирамиди и други аферистки организации.
Четвъртък. Покровител на деня е Юпитер. Тази планета е благосклонна към образованието, пътешествията, пътуването в чужбина. Ако знаете чужди езици, имате висше образование, мечтаете за кариера, свързана с
работа в чужбина, и просто с перспективна дейност, смело може да кандидатствате за работа тъкмо в четвъртък.
' Може да се облечете скромно, но много е важно да
покажете знанията си и да разкриете богатия си вътрешен живот. Покажете, че сте готови към постоянно самообразоване, продължително сътрудничество, разширяване на дейността, и тогава няма да имате конкуренти.

Петък. Покровителка - Венера. Тя е благосклонна към
жените и красотата. Затова обърнете голямо внимание на
себе си и външността си, облечете се красиво, говорете
хубаво и изящно. И няма да пропуснете шанса си! Мъжете
също не бива да пренебрегват външния си вид. Тези, които
са добре облечени и са проявили красноречие, имат шанс
да започнат работа. В деня на Венера е добре да кандидатствате за магазин за цветя, модно ателие, козметичен салон или дизайнерски център. Денят е добър също и за хора
с творчески професии, които имат добър вкус.
Събота. Денят се управлява от Сатурн. Това е планета ограничител, покровителства закона и недвижимата
собственост. За успех при събеседването се облечете
строго, в класически стил. Бижутата ще бъдат неуместни. Говорете сдържано, жестовете ви нека бъдат спокойни, плавни. Не приемайте покана за чаша чай или кафе.
Ако изпълните всички препоръки, имате шанс да получите поста на управител или да започнете работа във
фирма за недвижими имоти.
А в неделя си почивайте колкото искате!
За характера и пристрастията на всеки можем да съдим
по толкова много характеристики, че понякога да се чудиш
колко далеч е стигнала науката при изучаването на човека!
А понеже нашата тема е успехът в живота, знанията, за
които ще пиша сега, могат да ви свършат добра работа.
Каква кола има човек, какъв цвят е тя, каква чанта носи
вашият началник понякога е не по-малко важно, отколкото
зодиакалният знак, под който се е родил. Умението да намерите общ език с човека, като имате предвид тези външни
признаци, може да помогне много в деловия живот и в постигането на така необходимия успех.
За притежателите на черни автомобили е твърде важно положението им в обществото. Те са честолюбиви и
решителни. Имат много познати, но малко приятели. В
живота са организирани и дисциплинирани, обичат реда
и чистотата на работното си място. Емоционално са много сдържани.
Онези, които харесват колите в син цвят, са прилежни и добросъвестни, добре се вписват във всеки колектив. Но често страдат от липса на въображение, затова
блестящите идеи не са за тях. Много се вълнуват от това,
което другите хора мислят за тях, те самите имат много
високо мнение за себе си. Често се мислят за нещо повече от другите и се държат високомерно.

Зелени коли обикновено си купуват практичните, точните и предвидливите хора. Домът и семейството за тях
са по-важни от кариерата. Те не си съперничат с другите, затова имат добри приятели. Същевременно са доста
меркантилни и малко стиснати.
Червената кола говори, че притежателят й се стреми към върховете в своята дейност. Дружелюбен е, отзивчив, популярен в обществото, макар да предизвиква
завист у другите, което обаче не му пречи успешно да
конкурира във всяка сфера на дейност. Притежателите
на червени коли понякога се увличат.
Сиви коли си избират хора, които са нравствени, честни, със силно развито чувство за отговорност. Те мразят
машинациите и обиколните пътища за постигане на целта
и осъждат успеха за чужда сметка. Водят почтен живот.
Притежателите на оранжеви коли винаги са склонни
към екстравагантност и показност, с което често предизвикват насмешка. Те се опитват да представят желаното за действително и затова търпят неуспехи. Не харесват баналността, страдат от недостиг на любов, макар сами да са си виновни.
Розов цвят си избират непоправимите романтици. Те
са обаятелни, влюбчиви, но са лишени от практичност.
Рядко правят кариера. В семейния живот се нуждаят от
твърда ръка.
Белите автомобили често говорят за стремежа на
притежателя им към сериозно положение в обществото, също както и черните коли. Техните притежатели са
честни, хладнокръвни, отговорни, вярват в собствените
си сили, гледат на бъдещето с оптимизъм. Неуспехите
не ги плашат. Предпочитат здравото семейство.
Притежателите на сребристи автомобили винаги преценяват положението си в обществото трезво, но обичат да се възхищават на техния вкус и елегантност. Изобщо за тях е по-важна външната страна на живота. И все
пак са доста строги във възгледите и постъпките си и
понякога се презастраховат.
Жълтият цвят се харесва на по-безгрижните хора.
Те са склонни дори към авантюри. В стремежа си да реализират своите способности, те често изпадат в неловко положение. Обикновено са сърдечни, грижовни, дружелюбни и на тях може да се разчита.

А сега да видим какво „има в чантата", дали даден
човек може да ви бъде партньор според описанието на
неговата чанта или куфарче.
Човекът носи чантата (независимо какъв размер)
през рамо и я придържа с ръка.
Това е колеблив човек, неуверен в силите си при вземането на важни решения. Той ще ви влияе така, че и на
вас ще започне да ви се струва, че не сте на прав път. За
да постигнете успех в работата, вслушвайте се в собственото си „аз". Тогава ще може да избегнете загубите.
Благоприятен ден за сътрудничество с такъв човек е сряда от 10.00 или от 13.00 часа. В понеделник не контактувайте с него, защото могат да възникнат конфликти.
(Става дума не само за тези, които евентуално ще
вземете на работа, но и за краткотрайно, и други видове
партньорство.)
Човекът носи малка чанта през рамо и я придържа
за дългата дръжка близо до рамото.
Предстои ви сътрудничество с човек, който не се страхува от трудности и препятствия. Може да му поверите
решаването на сложен заплетен проблем и той ще оправи нещата. За да постигнете успех в работата, ще трябва
да внимавате за настроението му. Не му позволявайте
да потъва в тъга и апатия, да се затваря в себе си. Благоприятен ден и време за сътрудничество е вторник, 10.30
и 13.30 часа. Неблагоприятен ден - петък, тъй като плановете ще се окажат недобре обмислени поради честа
промяна в настроението.
Човекът носи голяма чанта или голямо дипломатическо куфарче.
На този партньор може да разчитате и да му поверите
важни проблеми, той няма да допусне плановете да се провалят по негова вина. Притежава дарбата да предчувства,
не се задоволява с постигнатото и ще се постарае да увеличи печалбите. Благоприятен ден за сътрудничество е понеделник, 10.00 часа. Неблагоприятен ден — вторник, тъй като
агресивността или неразбирането към другите участници
в начинанието могат да попречат на работата.
Човекът носи малка чанта или малко дипломатическо куфарче.
Той ще ви помогне да започнете и да организирате планираното начинание, но няма да го докара докрай, тъй като

се страхува от евентуални неприятности и нежелателни усложнения. Пази се от излишни емоции, затова предпочита
да остава в сянка. Ще трябва да се замислите дали се нуждаете от подобно сътрудничество. Благоприятният ден и
време за сътрудничество е четвъртък, 13.30 и 15.00 часа.
Неблагоприятен е вторник, когато ще ви бъдат сервирани
доста конфликти и неприятности.
Човекът носи под мишница папка с документи.
Този човек „си го бива". Преди да започнете, предварително си направете сметка за евентуалните ситуации, тъй
като потайността и неуместната му тайнственост могат много да ви попречат, дори да ви докарат до разорение. При
всички ситуации той ще преследва собствените си интереси и личната си изгода, може дори да си послужи с измама. Най-добре е да се срещате с него във вторник, в 10.45
или 13.45 часа. Ако контактувате в сряда, вероятността да
ви откраднат например идеята е много голяма...
Ако бъдещият ви партньор слага чантата, дипломатическото си куфарче или папката си върху вашето бюро,
знайте, че е безпардонен и нагъл, безразличен към проблемите на другите. Единствените му цели са да забогатее, да увеличи доходите си. Подчертавам - своите доходи, не вашите! В този си стремеж той няма да се съобразява с нищо. Ако в бизнеса вие заемате ръководна роля, тогава има вероятност да получите доходи и за себе си. Не
бива да се отпускате с подобен човек. Благодатен ден за
преговори с него е петък 9.00 или 19.00 часа. В понеделник е възможно скъсване на предишните споразумения.
Човекът носи чанта с много отделения и разни
джобчета.
Независимо от прекалената му самоувереност и гордост той ще се покаже като сръчен, делови и достатъчно
съобразителен партньор. С него спокойно и конструктивно може да обсъждате всякакви въпроси, заедно да
намерите изход от трудна ситуация и да определите найдобрата стратегия за получаване на максимален доход.
Благоприятно време за преговори: вторник 10.30 и
14.00 часа, неделя 10.30 и 13.30 часа- В понеделник и
двамата няма да сте уравновесени и е по-добре да не
водите делови преговори.
И последното на тази тема. Важно значение има интериорът във вашия офис, цветът на канцеларските принадлежности, вазите, тапицериите, картините по стените...
Синият цвят предпазва преговорите от различни из-

ненади, настройва участниците в срещата в делови и позитивен дух.
Черният цвят предпазва от прибързани решения и
изводи, насочва вниманието към най-важното.
Зеленият цвят помага за запазване на енергийния баланс и спомага за вземането на мъдри решения, улесняващи бъдещия успех.
Кафявото предпазва от вземане на погрешни решения.
Пурпурното активизира ясната и логична мисъл, помага за безпогрешно и уверено решаване на неотложни
въпроси.
Жълтото засилва интуицията и така предпазва от провал, концентрира вниманието върху въпроса за увеличаване на доходите.
Виолетовото спомага за създаване на нестандартни
МАГИЯ ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ...
Ето, че стигнахме до последната глава от нашата книга. Практически всичко, което исках да ви разкажа, ви
го разказах. Останаха някои „дреболии", които могат да
ви послужат за постигане на успех в една или друга ситуаци.
Какво да правите, ако колегата ви е нагъл, самоуверен тип, незачитащ правилата на добрия тон и човек,
който ви трови живота в службата? Ами следното.
Отначало, естествено, трябва да се опитате да игнорирате проявите на агресора, тъй като за него няма нищо
по-лошо от подронването на авторитетния му имидж. Демонстрирайте пълно равнодушие към безочието му и
така ще се издигнете едно стъпало над него.
Може да му дадете възможност да „изпусне парата"
и спокойно да изкажете мнението си по спорния въпрос.
Гледайте го право в очите, а после незабелязано хвърлете под бюрото му щипка осветена в църквата сол и кажете:
„Да е мир и примирие за рабите Божии (избройте
имената на всички служители). В името на Отца и Сина
и Светия Дух. Амин."

След което почерпете нахалника с чай от липа, мента
и мащерка. Този букет от билки дарява покой и умиротворение, спомага за установяването на приятелски отношения, предизвиква положителни емоции. Но помнете, че с подобни хора трябва да избягвате откровените
разговори и да сте нащрек.
Ако са ви споходили тъга, обида, душевни страдания
и изобщо нещата не вървят, трябва да си помогнете.
Ще имате нужда от някакъв съд, например стъклен
буркан. Важното е да има плътен капак. Изчакайте дата
13-ти и се погрижете в полунощ на тази дата никой да не
ви пречи. Седнете до масата, запалете свещ, вземете чист
лист хартия и химикалка с червено мастило.
Пет минути гледайте пламъка на свещта и мислете за
онова, което ви терзае, безпокои и от което трябва да се
отървете. После напишете всичко, което ви е хрумнало
относно вашето състояние. Не се старайте да пишете
гладко, а това, което ви дойде наум.
След като го напишете, смачкайте хартията и я запалете на пламъка на свещта. Предварително си пригответе пепелник или чиния за пепелта. Аз отдавна имам един
магичен бронзов пепелник от Индия. Всички ритуали, а
те не са малко, които са свързани с изгарянето на хартия, ги правя в него.
Докато бележката гори, говорете, че тъгата ви напуска
и че ще се избавите от душевните страдания, от мъката
и депресията, от всичко, което пречи на нормалния ви
живот. Когато хартията догори, кажете: „Така да бъде и
така ще бъде!"
Сложете пепелта в буркана и хубавичко го затворете
с думата „АЛМИНАР!". Загасете свещта и продължете
ритуала. Трябва да правите всичко бързо. Сложете буркана с пепелта в желязна кофа или тенджера (само железни, не пластмасови), захлупете кофата (или тенджерата). Идете и си легнете, но обратно: краката да са там,
където преди е била главата ви. Под леглото непременно сложете две скръстени лъжици - те ще ви помогнат
да възстановите силите си.
На другия ден в 12 часа трябва да отидете до найблизкото езеро или поточе. Хвърлете буркана с пепелта
във водата колкото може по-далеч и кажете: „Нека душевните терзания отплуват от мен, нека при мен се върне
отново радостта, щастието и любовта! Така да бъде и

така ще бъде!" И хвърлете по буркана всичко, което ви
падне под ръка: пръчка, камък, шепа пясък...
Тръгнете си бързо, без да се обръщате.
Вкъщи отново запалете свещ и подръжте ръцете си
над нея. Прокарайте затоплените си длани по лицето,
измийте се с енергията на огъня, докоснете гърдите си,
слънчевия сплит затворете раната си енергетично. Повторете движенията, докато душата ви не се изпълни с
покой. Починете си, не бързайте заникъде, работата ще
почака. Полегнете и запомнете усещанията си. Повторете ритуала със свещта няколко дни поред сутрин и вечер. Не пестете време за него. Скоро няма да може да се
познаете. Ще се чудите къде се е дянала депресията ви.
Ритуали за реколта при грауинарите
За да може вашата градина да ви радва с добра реколта, не пренебрегвайте молитвите. Селяните от памтивека са ползвали словото Божие за добра реколта.
Тогава земята ще ви възнагради.
Молитва за предпазване на реколтата от град и кражба
Застанете в средата на градината, прекръстете се и
прочетете дадените по-долу молитви по три пъти. След
това отворете Евангелие от Йоана, обърнете го към четирите страни на света и при извършването на това
кръстно знамение три пъти повторете евангелските думи:
„Словото плът да бъде" и „След словото Евангелско всички злини да отстъпят".
Три задължителни молитви
„Просвета Троице, помилуй нас. Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Светии,
посети и изцери немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй." (Три пъти)
„Отче наш. Който си на небесата! Да се свети Твоето
име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни
днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме
на длъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия."
„Богородице Дево, радвай се! Благодатна Марио, Господ е с Тебе! Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба, защото роди Спасителя на нашите души."

Магическа градина
Ако имате градина, непременно посадете растения,
които притежават магически свойства. Те ще ви бъдат
от голяма полза.
Обикновената целина, орловите нокти, невенът, розите и мащерката възстановяват физическите сили.
Градинската иглика, ментата, доматът, теменугата,
жасминът, дилянката и желателно - вишната, ябълката,
кленът и върбата - помагат домът ви да се изпълни с
любов и нежност.
Зюмбюлът, лавандулата, мащерката, дилянката за
дълго запазват щастието в дома.
Ако имате парични проблеми, непременно посадете
мента, джоджен, лук, лъвска муцунка, японска камелия,
благородно подрумче, копър, босилек и евентуално една
малка леха с пшеница.
Познавачите на магическото градинарство поставят
в градината си специален олтар, на който кадят с благовония в чест на древните покровители на растенията:
талисмани (вече писах за това). Спазвайте правилата за
набора от растения.
Ако вашата цел е любовта, посадете стари сортове
рози, теменужки, върбинка, равнец, лавандула, розмарин, босилек, маточина. Не е задължително да имате
всичките растения, а тези, които предпочитате и които
ще виреят във вашата градина.
Против зли сили и за развитие на ясновидството посадете розмарин, очеболец, карамфили, лавандула, равнец, магарешки бодил.
Растенията с общо магическо предназначение са розмаринът, лавандулата, равнецът, карамфилите, зимзеленът, лъвската муцунка.
Постарайте се да оформите насажденията в кръг, звезда или полумесец. В деня на засаждането по залез начертайте с нож в средата на избраната от вас фигура
петолъчка (пентаграма) така, че лъчът й да сочи на север, а след това изречете заклинанието: „Призовавам силите на Севера да благословят и закрилят тази градина."
Постойте спокойно над растенията точно колкото траят

90 удара на сърцето ви.
Направа на амулети и талисмани
от магически растения
Помнете, че амулетите се носят директно върху тялото, например на врата, нанизани на шнур. Талисманите просто вземете със себе си.
Освен растенията ще ви трябват: две свещи (восъчни
или парафинови), малко огледалце с поставка, стоманен
нож с дървена дръжка (не бива да е пластмасова!), квадратно парче бял плат от естествена материя, червен памучен или вълнен конец, чаша за растението от натурален материал (глина, дърво и др.).
Постелете на масата бяла ленена или памучна покривка и застанете с лице на изток. Най-добре е ритуалът да
се извършва след полунощ. Поставете огледалото, от
двете му страни - свещите (палете свещите само с кибрит). Между тях сложете плата за амулета и конеца. Отдясно - чашата с приготвената трева или стритата смес
от треви. Хванете ножа с лявата ръка. Той трябва да е
нов и след това да служи само за магически цели. Между ритуалите дръжте ножа увит в бял плат.
Преди ритуала не забравяйте да се изкъпете и да се
облечете с чисти дрехи. Не си слагайте накити освен
кръстчето, което носите, или зодиакалния си знак.
Застанете пред олтара (защото имате тъкмо олтар),
формулирайте целта, за която сте решили да извършите
ритуала: късмет, закрила, любов... Запалете свещите и
нека те малко погорят, вземете щипка от тревата с дясната ръка и сложете върху парчето плат пред огледалото. Бавно ги докосвайте с острието на ножа и също бавно изричайте заклинанието:
„О, трева, пораснала по милостта на Слънцето, Луната и росата. Чуй моята молба. Помогни на мен и моето Дело, защото твоите сили са неизчерпаеми. Ти си
роса на всички богове, око на Слънцето, светлина на Луната, красота и величие на Небесата, тайнство на Земята. Заклевам те да ми помогнеш със собствените си сили
да преуспея в своето Дело. Да стане Твоето по силата на
моята молитва. Да се запази твоята сила!"
Докато говорите, влагате в думите вярата и душата
си. Всичко се повтаря три пъти. Паузата между произнасянето на заклинанието трябва да е равна на три, шест

или девет удара на сърцето ви.
Щом свършите с ритуала, загасете първо свещите,
после свийте на бохчичка плата с тревата и я завържете
с конеца колкото може по-здраво с дванайсет възела.
Амулетът е готов!
Ако го ползвате като амулет, окачете го на врата си.
Ако ще е талисман - вземайте го със себе си на излизане от къщи. У дома пазете талисмана там, където стоят
всичките ви предмети за магически ритуали.
Ето списък на растенията, необходими за изработване на амулети.
- Коприва и равнец в равни пропорции помагат против страх и повишена тревожност.
- Цветът от пореч ще ви направи по-смели (добър е
за деца).
- Черен оман или скилидка чесън предпазва от зли
сили на път или пътешествие.
- Бял имел или циклама помага за забременяване.
- Цветове от лъвска муцунка предпазват от лъжа.
- Шафранът не позволява да се напиете.
- Листенца от рози и също толкова от градинска теменуга привличат любовта.
- Босилек, глог, цвят от бъз, смесени в равни пропорции, предпазват от нечиста сила, магия и уроки.
- Очеболец, канела, карамфил, маточина в равни части помагат за привличане на пари. Направете торбичката от червен плат, а сместа пригответе в
четвъртък след залез слънце при нарастваща луна.
- Хелиотропът (подсунката) помага за сънуване на
пророчески сънища или за прогонване на нечиста
сила.
- Цветът от розово мушкато привлича вниманието
на любимия. Белите му съцветия поматат при бременността, червените пазят от нечиста сила. За
любов помага смес от жасмин и мушкато.

- Зюмбюлът помага против нощни кошмари.
~ За да може вкъщи винаги да имате пари, ще ви помогне растението орлови нокти, но свещите при ритуала трябва да са зелени.
- Детелината помага да запазите младостта и красотата си.
- Дафиновият лист — да избегнете нещастен случай
и неприятности.
— Очеболецът предпазва дома, като амулетът се окача над входната врата.
— Невенът увеличава жизнената сила, а ако го сложите под възглавницата - предизвиква пророчески
сънища.
— Пелинът помага за развиване на ясновидските способности.
— Против безсъние помага амулет от цвят на лайка,
който привлича също парите и благополучието.
Ако нямате градина, може да си купите много от билките в аптеката. Талисманът действа три месеца. После
трябва да извършите нов ритуал.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Е, това е. Казах всичко, което бях решила. Искам да
ви благодаря за вниманието и постоянната любов към
мен и моите книги. Адресирам тези думи към хората,
които наистина се отнасят добре към мен. Както и преди получавам от вас писмата ви, макар хората от издателството понякога да се отнасят доста небрежно към
вашите послания. Отварят пликовете, дори когато са адресирани лично до мен. Неведнъж са се губили снимки
или самите писма и вече е невъзможно те да бъдат намерени. Простете им небрежността. Много от писмата
са пристигали с голямо закъснение, тъй като от Ростов
ми ги изпращат веднъж на няколко месеца. И още нещо.
Направих голяма глупост, като дадох „гатанка" с телефона си. Не очаквах, че ще е толкова трудно номерът му
да бъде изчислен, стори ми се, че е лесно. В крайна сметка хората са се обаждали и на 455 и на 453... А там все
пак живее някой... Изобщо, стана беля!
Моля, абонатите на тези телефони да ми простят
моята глупост и недалновидност! Много ви моля, простете ми! И не ме запомняйте с лошо!

. Моят телефон е 454-33-45. Моля, обаждайте се, когато наистина имате въпроси. И ме разберете правилно: не работя задочно по много причини.
Първо, не бива кармата на даден човек да бъде изследвана в негово отсъствие.
Второ, за пълно изучаване кармата на даден род, а аз
се занимавам точно с това, ми трябват два-три часа.
Може ли подобно нещо да бъде написано в писмо? Та аз
направо ще умра, ако трябва да отговарям подробно на
всекиго.
Трето, макар да звучи малко грубо, не се прави инжекция, ако дупето е в друг град, а спринцовката - в
Москва. Нали трябва и да ви помогна! А понеже сега се
занимавам с космоенергетика, нищо не ми струва да
снема от вас всяка енергийна намеса или проклятие, да
премахна кармата, създадена от предци до седмо коляно и много други неща. Сами разбирате, че не става по
снимка.
А сега, ако не възразявате (а как може да възразите?), ще ви запозная с някои писма. Според мен те ще са
интересни за много от читателите. Ако някой не ги хареса, да не ги чете. Нали?
„Здравейте уважаема Наина Владимировна. Надявам
се, че ще прочетете писмото ми. Към това ме подтикна
огромното желание да се запозная с вас, макар и задочно. Аз имам вашите книги и те стоят в библиотеката. От
5 години насам ги препрочитам. И не е минал нито ден,
в който да не съм отворила някоя от тях. Често разговарямс вас. Благодаря за откровеността, за искреността,
за това, че ни корите, но и ни обичате. Много добре разбирам вашето светоусещане и обичам Москва, но вече
не мога да идвам толкова често, колкото бих искала.
Сигурно няма да науча....
Не искам да се оплаквам, но... Аз съм на 40 години и
животът ми се подреди така, че останах сама. Нямам
мъж, нямам деца. Отгледаха ме майка ми и баба ми.
„Женско царство"! Не помня баща си. Само две писма и
една снимка и нещо от детските спомени: един висок мъж,
който ме държи за ръката, и двамата с него отиваме до
магазина, слънцето свети... Това е! На запитването на
майка ми се получи следният отговор: „В пияно състояние е бил блъснат от влак, откаран е в болницата..." Повече нищо не знаем за него. Мама посвети живота си на

мен, но аз не оправдах надеждите й! Завърших муз. училище, института по лека промишленост, бях талантливо
момиче, но, уви... Сега разбирам, че този институт не е
бил за мен, работата не е за мен, че по характер съм
горделива, егоистична и мързелива. На 40 години найпосле разбрах коя съм. Но по-добре късно, отколкото
никога, нали?
Женската си програма също не можах да изпълня...
Затова пък разбрах за какво живея: разбирам от окултизъм
- за обикновен човек прилично, опитвам се да възстановя
родословието си, но информацията е недостатъчна. Бихте ли ми казали, дали може да се възстанови цялата верига на родовото проклятие и човек да научи причината за
яего? (Да, може, само че са необходими точните дати на
заждане на всички членове от семейството - Н.В.). На
зюрото ми стоят снимките на дядо и баба, дядо си никога
зе съм виждала. Двамата са млади, красиви, усмихват се.
Гледам ги в очите, моля се за душите им, паля свещи за
/покой на душите им. Между другото, баба ми загина
грагично, когато бях на 20 години - блъсна я кола. От нея
остана една икона на Божията Майка, която е принадлежала още на нейната майка, много старинна и хубава:
ликовете на Богородица и младенеца са нарисувани върху
първото и са изключително красиви. Освен това от баба
ми остана един старинен поменик, на чиято корица е изобразен Серафим Саровски. Първите бележки в него са направени от прабаба ми. Но по бащина линия не знам нищо.
По народност той е казах, а майка ми - рускиня. Толкова
съм омешана!
Сега съм в дупка - загубих работата си, загубих любимия си човек, но се крепя, помага ми моят ангел-пазител, който ми прощава всички грехове. А аз много
добре познавам греховете си, поради което и патя. Но
безгрешен е само Небесният Отец, а ние сме хора земни. Самата аз обичам самоотвержено, цял живот служа
на онези, които обичам: приятелите, приятелките, любимите...
А изобщо, мила Наина, съдбата дава на всички нас
много шансове за успех и сами сме си виновни, ако не
успеем навреме да ги използваме и да разберем своето
си предназначение. Така че никой не ни е крив. Прекалената ми гордост е най-големият ми враг. Между другото, на всеки 10 години преживявам житейска криза. Аз
се пренастройвам, чета, мисля, моля се, разкайвам се,
плача, катеря се и... се възраждам! Моята самота сега
ми даде много неща. Ще се помъча да започна отначало.

Но иначе съм щастлива жена, имала съм достойни
мъже, имам прекрасни приятели. Може би вие, моя скъпа
учителко, ще ми помогнете да се ориентирам в себе си?
Благодаря за книгите, за душевната ви топлота. Между другото, на мен Девите винаги са ми допадали със
своята уравновесеност и спокойствие. Аз съм твърде
емоционален Рак. Пожелавам щастие на вас и вашите
близки и се надявам да ми отговорите. Прегръщам ви.
Олга.
Разбира се, че й отговорих.
А следващото писмо нарекох за себе си „от малката
магьосница". Преценете сами.
„Здравей, скъпа Нина! Не ми се сърди, че те наричам
така, но аз се обръщам на „ти" към близките си хора.
Дори не знам откъде да започна, защото става дума за
нещо необичайно. Нали ще проявиш търпение?
Случайно ми попадна твоята книга „Тайни на високата магия", дадоха ми я да я прочета. И аз „хлътнах", влюбих се! Събирам всичко за магията. Имам Папюс, б книги на Степанова, изрезки от вестници. С две думи - всичко, което съм успяла да си набавя. Сега съм се абонирала за всички твои книги. Те ми помагат най-много. Аз
съм на 52 години, имам три деца. Най-голямата ми
дъщеря живее с мен (сама се оправям с тях), синът ми е
в затвора (имам още да работя). А сега за средната дъщеря. Преди няколко години, когато с приятеля си стигнала до кръстовището, към нея се приближила една
прегърбена старица с вързопче в ръката. Тя повикала
дъщеря ми по име: „Катя!" и й дала вързопчето. Катя го
взела и докато се озърне - жената я нямало. Най-интересното е, че година преди това Катя сънувала, как й
казват, че щяла да стане магьосница.
Всичко започна оттогава. Ако някой много я обиди,
той се разболява или умира. Тя започна да има видения
и предварително знае много неща, които ще се случат с
други хора. Омъжи се, роди две деца. Може да лекува с
ръце, тя ВИЖДА къде го боли човек, синът й също лекува с ръце. Зет ми също има голяма сила, но не я използва. Ако пийне и Катя му се ядоса, той (извинявай!),
не може да излезе от тоалетната. Наскоро пак му се ядоса и бурканът с плодов сок в ръцете му се спука, а като
се опита да запали цигара - запалката му се взриви. Той
я хвърли на масата, тя продължи да гори, но когато Катя
я взе, угасна. Мушамата на масата прогоря, а по ръцете

на Катя нямаше никакви следи. Започна да чувства лошите хора, качи се в автобуса, види някой „нечестивец"
и мислено го изгонва. Той слезе и започне да се чуди,
защо е слязъл на друга спирка. Дъщеря ми и насън, и
наяве вижда домашния дух, умрели роднини, разговаря
и се съветва с тях, те й отговарят. Вижда дяволи, които
нощно време скачат около леглото на свекърва й.
А сега за роднините. По майчина линия сме имали
пророчици: бабата на майка ми, леля й, майката на майка ми, ние с мама имахме само сила, без да притежаваме знания, но сега аз запълвам тази празнота. Коя е била
жената, дето е дала вързопчето на Катя - не знам. Моята прабаба можела да лекува и да разваля магии на хора
и животни, а когато умирала, искала да предаде едно
вързопче на майка ми, но баба не й позволила, наложило се да махнат покрива, за да може да умре.
Мен също не бива да ме обиждат, защото ще умрат и
това не зависи от мен. Донякъде мога да предсказвам
някои събития. Омъжена съм за трети път, първите ми
двама мъже починаха. Мисля, че всичко идва от дядо
ми, който често е проклинал децата си, а те са били 8.
Сега отработваме. Направих ритуала с яйцето от черна
кокошка за себе си и момичетата, успях да предотвратя
автомобилната катастрофа, която щеше да отнесе внука, дъщеря ми и зет ми. Възцарих и мира в тяхното семейство.
Работя с твоите книги, за което съм ти много благодарна. Ти си умна жена! Но какво да правя с Катя, направо не знам. Тя дори не носи часовник, защото той
моментално се счупва и повече не може да бъде ремонтиран. Знаеш ли дори докъде стигат нещата: вдигам телефона и чувам гласа на Катя: „Здравей, мамо!". А той
не е звънял. Тъкмо съм се канела да й се обадя. Тя вика
човека, с когото иска да разговаря. Усещам, че нататък
ще става все „по-интересно". Посъветвай ме какво да правя.
Пиши още книги, умните хора ще ти благодарят. И
избави ни от глупците, всичко друго ще го свършим
сами.
Да те пази Бог! Татяна"
Няма да коментирам тези писма, просто ви давам
информация за размисъл. Но на Таня, разбира се, отговорих.

И накрая последното, едно ужасно писмо...
„Здравейте, лельо Нина! Прочетох почти всичките ви
книги от кора до кора. Вие сте много интересна, изключителна и разсъдлива жена. Ще ви разкажа някои неща
за себе си.
Аз съм на 19 години. Проблемът ми е, че с мама не
се разбираме. Дразним се взаимно. Когато татко почина, аз бях на 5 години и мама ме намрази. Малките деца
често правят пакости, та и аз сторих нещо (няма да го
забравя), и мама започна да ме души. Лежах на пода и
вече берях душа, а тя ме душеше и викаше: „Да пукнеш
дано! Проклет да е деня, когато си се родила!" После ме
пусна, разроши ми косата и каза, че я е яд, че не съм
умряла, когато съм била на 3 години. Тогава бях много
болна, но оживях. Повече не ме е душила, но почти всеки ден ми повтаря все същите думи. Казва, че един ден
щяла да се наплаче, но затова пък после животът й щял
да бъде по-лек. Понякога проклина баща ми, казва дано
този мръсник се обърне в гроба...
А знаете ли за какво ми се кара? За някоя неизмита
чиния или за неприбрана дреха. Представяте ли си, да
пожелава такива неща на собственото си дете? Не знам,
може би баща ми с нещо я е обидил, но тя отмъщава на
мен. В едно писмо не може да се опише всичко, л. Нина.
Но някои от нейните проклятия се сбъдват. Например
„Проклет да е рожденият ти ден!" И на всеки мой рожден ден ми е тъжно, и половината ми гости не идват. Не
го обичам... Може би плащам за греховете на предците
си. Тя ми желае смъртта и аз боледувам. В трети клас
ми откриха хроничен пиелонефрит, сърдечно заболяване и с годините всичко ме боли все повече. С мама изобщо не си говорим. Тя сготви нещо и каже: „Ела да плюскаш!". Никога не ме пита как съм, какво става в училище, добре ли съм.
Имам и още един проблем: много съм слаба, изглеждам като тийнейджърка. Никой не ме забелязва, сякаш
съм прозрачна. Дали не знаете някое заклинание да понапълнея? Моля ви да ми отговорите. Благодаря, че
прочетохте писмото ми."
Нямам думи... Успокоява ме само едно: че това момиче има добър ангел-пазител, но той не може да направи майка му добър човек. Видях за нея, че тази... има
24-ти лунен ден, 100 % родово проклятие, Лилит в Телец. В предишния си живот е била изключителен

мръсник от мъжки пол, а в този - алчна, свадлива, готова на всичко заради материалното... Сигурна съм, че Висшите сили ще й дадат жесток урок в този живот...
И още едно писмо от подобно момиче.
„Здравейте, мила Нина Владимировна! Приятно ми е
да пиша на един мъдър човек, който не желае зло другиму, не завижда и непрекъснато работи върху себе си.
Искам да се присъединя към огромната армия от ваши
поклонници и да ви благодаря за книгите. Имам в библиотеката си всичките ви книги, а „Магията на живота"
ми е просто настолната. Прекрасно е, когато човек може
да помогне на себе си и на близките си да станат подобри, по-мъдри. Е, не е приятно да научава за проклятията и белите петна по тялото, но... с това трябва да се
работи. Дълбоко ви се покланям, че ни разкривате тайни, че ни учите да променяме съдбата и да поправяме
живота!
Е, аз съм още млада, но вашият хумор, език, оптимизъм и поглед върху живота са ми много близки. Аз
също се старая да мисля позитивно, не се вторачвам в
лошото. Казвам се Валерия, Петел, Сокол, Стрелец...
Изобщо - птичка, летя някъде, балансирам, за да не ми
доскучае. Може ли като добра ученичка да вдигна ръка
и да прибавя няколко думи относно името си? Мои лични наблюдения.
Хората с такова име са доста сложни, имат силен характер, те са мислещи, разсъждават логично и същевременно са фантазьори. Много са музикални. Има певци и
певици с такова име. Ние избираме пътя си, който може
да бъде и светъл, и тъмен. Въпрос на избор. По своята
същност Валерите са егоисти, искат всичко за себе си!
Борят се, блъскат се с лакти, лакомят се, издребняват.
Градовете приличат на мравуняци, всички тичат насам-натам, суетят се. И ти заедно с всички бягаш,
бързаш занякъде... Аз избрах своя път, когато бях на 14
години. Като не става лошо, значи ще вършим добро.
Аз се помня от много малка, най-интересното е, че помня дори мислите си от минали години. Сама си се
възпитах: „Защо правиш така? Така не бива, това е лошо
качество, трябва да го преодолееш! Напред! Работи
върху себе си!" Написах го и си мисля: „Ех, че съм и аз,
ако сама не се похваля, няма кой да го направи."
А сега нещо тъжно, да ти се оплача. С надеждата, че
някой ще прояви съчувствие към мен. Имам едно голя-

мо бяло петно на гърба, което прилича на кръст. Така че
нося този кръст и изкупвам кармата на предците си и
своята. Какво сега... Сигурно е родово проклятие. Баба
ми живя сама, майка ми - сама, аз също... Какво да се
прави? Това обаче не ме плаши, всъщност, знам си го
отдавна. Честно казано, никога не съм искала да имам
братя или сестри. Всички те щяха да са по-малки. Майка
ми не е трябвало да има деца, тя самата е родена с шест
пръста. Винаги ми е толкова жал за нея, иска ми се да я
стопля, да я защитя. Като млада е била хубавица, но кармата си е карма!... Имам чувството, че съм я познавала
още отпреди да се родя, че някъде наблизо е летяла моята душа. Тя има сложен характер и трудна съдба — Скорпион е! Буря в чаша вода. Добре, че е умна, че се самовъзпитава, работи върху себе си. Лилит в Риби, година на Овена - кармично. Татко също е Овен, а детето им
- птиче. И това птиче отработва и за двамата. А Овните
трябва и да ги напоиш, и да ги нахраниш, и на зелена
морава да ги пуснеш, и от вълци да ги овардиш. Така че,
старая се...
Сприятелих се с вашите книги и карти. Сама си нарисувах картите, станаха много приятни. А книгите излъчват такава светлина! На човек винаги му е приятно
да се обърне към приятел в труден момент: Той ту ти
разкаже някой анекдот, ту ти каже горчивата истина...
Двете с мама работим върху коригирането на програмата си. Правехме ритуали преди слънчеви и лунни
затъмнения, преди Кръщение, за да се върне щастливата ни съдба. На вас сигурно ви е интересно какво става
след това. Аз боледувам много тежко, изгарям всичката негативна информация от себе си. А петното на гърба
усещам физически. Доволна съм от това, което имам,
на никого не завиждам. Имам всичко. Кой знае колко
ми е писано да живея. Линията на живота на ръката ми е
къса. Но ще се постарая да отработя повечко в този живот.
Много съм ви благодарна, Нина Владимировна, че
разкривате всички необходими знания и че има начин
човек да помогне на себе си и на близките си. Забавно е,
че някои ваши читатели си създават образ на идеалния
човек. При едни това е образът на богатството, при други - на неземната красота. За повечето обикновени хора
вие сте фея, вълшебница! Но аз си знам, че основното ви
богатство са добротата и знанията. И вие ги споделяте
така щедро. Безкрайно ви благодаря! И ви се кланям доземи. Пожелавам ви прекрасно настроение, любов, творчески планове и успехи, взаимно разбирателство... На-

дявам се да не съм ви отегчила. Довиждане. Валерия"
Е, какво да ви кажа? Сами виждате какъв човек е израснал от това дете. С две думи, умно момиче с голямо
бъдеще. До колко неща е стигнала сама! Тя е с единайсето завръщане на душата, а това е вече творчески, съзидателен период. Той задължава. Пожелавам ти успех, моето момиче!
Искам да споделя нещо с вас, читатели мои. Да ме
посъветвате или да ми кажете има ли смисъл да пиша
това, което съм намислила.
Вече споменах, че надраснах своите книги, че ми е
интересно да изследвам кармите на хората, техните минали животи, днешното им предназначение и много други неща... Та намислила съм следното...
Но първо ще ви кажа защо. През последните години
научих много неща. Някои прочетох, други изчислих
сама. И се формира цяла СИСТЕМА от знания, която
според мен е напълно уникална.
Става дума за това, че в средата на миналия век в
нашия свят са дошли стари души, отишли си много отдавна. Те са били изпратени от Висшите сили с определена цел: да предадат на нас, днешните хора, своите знания, нагодени към днешния ден. Човечеството е на ръба
на катастрофата и оцеляването. Вижте сами: нови болести, смъртоносни и засега нелечими, огромен брой аварий и катастрофи от далеч не местен мащаб, стихии...
Подложени сме на проверка колко можем да издържим.
Гледат кое ще победи - Доброто или Злото.
Тези стари души са дошли от древния Египет, Индия,
Китай, Гърция... Някога те са били жреци, владеещи тайните на мирозданието, астролози, магове, мистици, лечители... И са дошли не в собствените си страни, а в
европейските. Затова напоследък излизат толкова уникални книги. Ще се опитам да назова поне няколко автори, които отварят очите на хората: Лууле Виилма (мир
на праха й, тя загина миналата година), Луиза Хей, Лиз
Бурбо, Елизабет Профет, Диана Стайн, Александър Свияш, Владимир Логинов... Списъкът далеч не е пълен и
расте с всеки изминал ден. Защо? Много просто. Те са
пораснали, съзрели са и пишат своите книги.
Понякога си мисля, че и аз съм от тяхната компания.
Защо? Защото когато търся някоя книга, имам чувството, че я познавам. ЗНАЕЛА съм го със сигурност! Зато-

ва и не съм чела нищо, когато съм писала своите първи
седем книги. Опасявах се да не препиша нещо или да не
го повторя.
А сега за идеята. Много ми се иска да напиша серия
от книги със заглавие „Съдбата и кармата на звездите
на руската естрада, кино, литература, изкуство..."" Дори
вече започнах първата, която нарекох „Звездата и
смъртта на Игор Талков". Бих искала да пиша най-напред за онези, които вече са си отишли. За гениите. Никога не съм ги виждала, никога не съм вземала интервюта от тях. Знам само датите на раждането и смъртта
им. В тези числа е заложена цялата информация за човека. А на мен ми се иска да разбера дали той (тя) е направил(а) всичко, стигнало ли им е времето и дали е
трябвало да си отидат толкова рано (ще пиша само за
онези, които са си отишли рано), какво е било предназначението им, дали са го изпълнили или дори преизпълнили?... Докато пиша, самата аз непрекъснато опознавам даден човек. Всичко става по време на работата ми
върху книгата.
Та искам да ви попитам дали има нужда от подобна
серия. Има ли смисъл да се ровя в чужди съдби? На мен
ми се струва, че има, дори само защото самите ние ще
можем да разберем себе си. Да решим дали НИЕ сме
направили всичко и как ще продължим да живеем...
Днес всички, независимо от това дали искаме да го
знаем или не, отработваме кармата на следващото си
прераждане. Затова ми се иска кармата на всички хора
да се отработва с „плюс".
Моля ви, отговорете ми, ако може, дали да пиша тази
серия, за кого бихте искали да прочетете? Може да ми
пишете на адрес:
125581, Москва, а/я 501
Матвеева Н.В.
Ще ви бъда много признателна.
А сега нека се разделим. Желая ви всичко най-хубаво, успех и щастие. До среща в следващата книга.
Ваша Наина Владимирова
КРАЙ
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