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ГЛАВА
1

 
Да си кажем няколко думи 

за взаимоотношенията
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Стигнахме и до „Очевидната скрита истина за 
взаимоотношенията“. Това е заключителната кни-
га, в която кулминира информацията от „Очевидна-
та скрита истина за емоциите. Тайните на Венера“, 
„Очевидната скрита истина за любовта“, „Преходът 
към себе си“, „Очевидната скрита истина за секса“ и 
„Тайните на Марс“.

Тя идва последна, защото – както ще се убедите – 
носи важен елемент от предходните книги, но едно-
временно с това взаимоотношенията представляват 
най-сложната и комплексна тема и за да бъде поднесе-
на добре, тя има нужда от своята предистория.

Взаимоотношенията не са само обмен на емоции. 
Те не са просто любов, нито пък единствено секс, 
те са съчетание от всичко това, но и още много. 
Става въпрос за умението на човек да владее добре 
емоционалния си свят, да се обича, да балансира 
енергията си, да се познава, да знае кой е и да си поз-



8

воли да бъде себе си. И чак тогава да се свърже с друг 
човек по качествен и хармоничен начин.

Взаимоотношенията не са за всеки, но всеки ги 
иска, за да избяга от себе си. И тук идва парадоксът – 
само този, който е осъзнат и в синхрон с вътрешния 
си свят, може да има качествена и пълноценна връзка. 
За всички останали взаимоотношенията са бягство, 
запълване на самотата, дълг за репродукция към рода, 
каприз и т.н.

Всеки обаче има правото да бъде себе си, да обича 
собственото си Аз, да уважава емоциите си, да опреде-
ля сам кога и с кого да споделя енергията си. Това е тол-
кова очевидно и толкова скрито, че хората не знаят 
как да стигнат до това свое изначално право, което 
сякаш им е отнето от всички, с които са се сблъскали 
в този живот.

Искрено се надявам, че след като прочетете избро-
ените книги, както и настоящата, тази вродена ин-
формация, тази осъзнатост ще се пробуди у вас и ще 
разберете, че няма защо да чакате външно позволение 
да се свържете със себе си, първо, защото то няма да 
дойде и второ, понеже нямате нужда от него.

Това е вашето право, което ще ви бъде оспорвано, 
докато вие сте разколебани, но ако сте уверени и сте 
готови на всичко да бъдете себе си, да живеете вашия 
живот и да следвате вашата истина, всички ще се от-
дръпнат и няма да ви пречат.

Затова този процес е така сложен, защото е само 
въпрос на осъзнатост. Докато вярвате, че някой ви 
пречи да сте себе си, това ще е вашата истина и ще 
намирате безброй доказателства за нея във всекидне-
вен план. Когато обаче осъзнаете, че сами си пречите 
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и това е право, което няма кой да ви отнеме, тогава 
вие ставате силният, превръщате се в подлога във 
вашия живот и се отказвате доброволно от ролята 
на допълнение.

Всъщност това е и концепцията за пространство-
то, което аз наричам 5Д  – мястото на свободната 
воля. Кризата с коронавируса имаше и много позити-
вен елемент в себе си  – именно тя ни вкара в това 
пространство по един остър и директен начин. Вече 
всички живеем на терена на свободната воля и това, 
което ни се случва – и доброто, и лошото, е само про-
дукт на нашия собствен избор. За да можем да изберем 
най-доброто за нас, трябва да сме себе си.

Тази книга ще ви помогне още по-добре да разберете 
себе си, да осмислите подробности от живота си като 
кои са нещата, които искате, и онези, от които имате 
нужда. Но освен това тя ще ви даде възможност да 
научите същото и за партньора. След като разбере-
те всичко това, вече няма да има нужда от излишния 
гадателски въпрос: „Ние пасваме ли си, един за друг ли 
сме?“ В края на тази книга вие ще знаете по категори-
чен начин дали е така.

Книгата ще ви помогне да разберете себе си по-
добре, а също и взаимоотношенията си. След като я 
прочетете, сами ще усетите дали те имат нужда от 
промяна, дали тя предстои, или възможността за нея 
е отдавна преминала и няма как да се върне.

Всяка една от главите е описание на проблем във 
взаимоотношенията. С някои от тези проблеми ще се 
свържете, с други не. Съветвам ви да лекувате тези, 
които припознаете като свои. Моята идея е да насоча 
вниманието ви към това, което ви пречи да се свърже-
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те по качествен начин с другите, да го видите и ако се 
престрашите – да го лекувате.

Астрологичната част на книгата ще ви даде въз-
можност и сами да влезете в ролята на астролози и 
да анализирате собствената си карта в партньорски 
план, а също така и да анализирате тази на партньора.

Сигурен съм, че в края на книгата вие ще познавате 
много по-добре себе си, партньора си, връзката ви, а 
някои ще разберат защо нямат връзка.

Добре дошли в света на взаимоотношенията! При-
ятно потапяне в него!
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Какво е това енергийно лечение?

След всяка глава в книгата ще получавате насока и 
препоръка да лекувате темата, която ви притеснява. 
Искам да дам малко повече информация за какво лече-
ние става въпрос.

Вече много от вас познават метода ми и той се 
нарича енергийно лечение. То се базира на осъзнава-
не. Аз вярвам, че ако човек не осъзнава откъде идва 
проблемът и какъв точно е той, то тогава не може 
да се справи с него. Когато обаче тази информация се 
освети, обърне ѝ се внимание, разбере се къде точно 
е коренът на проблема, с кого е свързан, човек може 
да го излекува на базата на енергийните медитации, 
които аз съм развил като метод. Сами по себе си те 
не са точно медитации, а по-скоро са медитативна 
практика. Реално става въпрос за игри на визуализа-
ции в подсъзнанието. От практиката си съм се убе-
дил, че по един игрови начин представите ни могат да 
се подредят наново, така че да се чувстваме повече 
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себе си, по-свързани със собствения си живот, а от-
там и по-щастливи.

Когато препоръчам лечение на проблем, това оз-
начава да останете със себе си и да усетите как ви 
кара да чувствате този проблем, с кого от родовата 
система го свързвате. Ако трябва, разпитайте родни-
ните си и се поинтересувайте от собствения си про-
изход, от това, което носите от предците си като 
дарби, но и като уроци, като тежести. Осмелете се 
да се запознаете със себе си и с конструиращите ви 
елементи – вашата родова система.

Енергийното лечение не се случва от мен към вас. 
Аз не ви лекувам с енергия, а ви помагам отново да се 
свържете със себе си и да намерите отговорите във 
вътрешния си свят, да стигнете до собствените си 
ресурси и да ги активирате. Аз съм само медиатор в 
този процес, вие сте творецът.

В моето усещане това е най-правилната форма 
за лечение – когато помогнеш на човек сам да се из-
лекува. Всяко едно лечение, дошло отвън и нагото-
во, само ще обърква още повече живота ви, защото 
няма да сте готови за него.

Затова и съветът ми по отношение на четенето 
на тази книга е както да я четете, така и да я усе-
щате. Усещайте всяка една информация как ви кара да 
се чувствате, как ви се отразява, с кого и с какво от 
реалния си живот я свързвате. Самата книга е своеоб-
разно енергийно лечение. Потопете се в него!



13

Добре дошли в Божествения цирк!

Започнах бавно да излизам от гората и видях пред 
мен цирка точно както ми беше казал Гласът. По сре-
дата беше голямата шатра за представленията, а 
отстрани имаше още много по-малки, които криеха в 
себе си своите чудеса. Постепенно се приближих. На 
територията на цирка беше весело, вълнуващо и някак 
си магично. Имаше много хора, които бързо се движе-
ха напред-назад, сякаш търсеха нещо, бързаха от една 
шатра към друга, бяха нетърпеливи да се срещнат с чу-
десата на цирка. Това не беше някакъв обикновен цирк. 
Беше се самопровъзгласил за Божествения цирк.

Тълпата от постоянно движещи се хора ме натовар-
ваше и не исках да съм част от нея, затова реших да зао-
биколя. Точно зад голямата шатра видях малка каравана. 
От тези с гадателка, която предсказва бъдещето. Обик-
новено това е най-голямата атракция в един цирк, по-
ставена на видно място, но тази каравана беше някак си 
скрита, не беше видима за всички. Доближих се и влязох.
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– Чаках те – каза ми познатият глас.
В този момент се стреснах. Това беше Гласът, кой-

то бях чувал до момента, който звучеше и в залата 
с молекулярния часовник. Това беше Гласът, който ме 
беше водил и през тайните на Марс. Това беше Гласът, 
който беше с мен през всички очевидни скрити истини. 
Пред мен седеше чудновата жена. Но коя ли беше тя?

– Както ти обещах, дойде моментът да се срещнем 
и запознаем. Стигнахме заедно и до най-важната оче-
видна скрита истина – тази за взаимоотношенията.

– Но коя си ти? Ти ли си пазителката на очевидните 
скрити истини? – попитах аз.

– Можеш да ме наричаш както ти харесва. Аз упра-
влявам Божествения цирк.

– Но какво е това място? – полюбопитствах аз.
– Това е мястото, където всяка една душа може да 

изиграе своя моноспектакъл на базата на свободната 
си воля – отговори ми някак си естествено тя, сякаш 
това беше най-логичният отговор, и ѝ беше странно, 
че не бях се сетил сам за него.

– А каква е твоята мисия тук? – продължих да пи-
там аз.

– Аз съм тук, за да помогна. Тук съм да свържа ми-
налото с настоящето и бъдещето. Тук съм, за да ти 
помогна да видиш цялата картина. Много фрагменти 
вече са ти известни, други ти предстои да намериш 
и подредиш – говореше жената и междувременно раз-
бъркваше тесте с карти. – Избери си карта – каза тя 
и ми ги подаде.

– Но къде са ти Таро картите, руните, астрологич-
ните карти, кристалната топка? Какви са тези кар-
ти? – попитах озадачен аз.
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– Имам нови инструменти, с които работя – усмих-
на се тя, – но ти вече ги познаваш. Избери карта – пов-
тори тя и ми подаде 6 карти.

Нямах представа какво се случва, затова инту-
итивно се пресегнах и избрах една от картите.

– Правилният избор! Точно каквото очаквах! – каза тя.

Тогава свали всички карти на масата и на пет от 
тях видях картини от преживените вече очевидни 
скрити истини, тайните на планетите и прехода към 
себе си. Имаше само една непозната карта.

– Добре дошъл в „Очевидната скрита истина за вза-
имоотношенията“. А сега погледни картата и ми кажи 
какво виждаш в нея.

Аз погледнах картата и сякаш тя оживя. В този мо-
мент се чух да казвам:

– Аз виждам… хора… и те са… самотни…



ХОРАТА СА САМОТНИ

Животът е като влакче на ужасите, 
като гърмяща змия

Загубени в тълпата, хората са самотни

Животът е като кичозна реклама, 
но е и огромно пропиляване

Той е и плачът, който чуваш в пространството, 
докато хората са самотни

Борейки се да остана човек
Аз се правя на плачещ клоун

Защото ние се шляем остроумно
Докато светът е наопаки

Любовта е голямата съблазън, 
тя е безкрайният поход

Намирайки се до този, когото обичаме, 
ние сме самотни

Любовта е лъскав коктейл, любовта е дрогата, 
с която прекаляваме

Молейки се на небесните богове, 
хората са самотни

Това е играта, която Господ 
ни накара да играем

Това е начинът, по който трябва да бъде
Седем милиарда самотни души…

Gravitonas – People are lonely
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