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Лутайки се между крайностите 
на съдбата,

Намерих себе си по средата
и 

Разбирайки, че няма добро и зло,
Аз успях да обединя любовта в себе си

В едно
Знаех, че си струва

Защото Любовта лекува



Любовmа лек�ва 7

Трябваше да се върна много назад, да си спомня 
това, което бях забравил, за да мога да започ-
на. Споменът ми се смесваше с усещанията 

за него, а там някъде се криеше истината за това, 
което искам да разкажа.

Още го виждам, сякаш е пред очите ми, независи-
мо че са минали толкова много години. Къщата се 
намираше дълбоко в гората. Сняг покриваше пъти-
щата. Никой не успяваше да стигне до къщата, а и 
обитателите ѝ не можеха да излязат и да потър-
сят помощ. Бабата беше останала сама с детето. 
Родителите не можеха да се приберат от града. От 
емоции, от времето или от някакъв вирус, но де-
тето се беше разболяло. Вече се беше уморило от 
треската, която го измъчваше. Чувстваше се изто-
щено. Имаше нужда да се почувства добре, да се ус-
покои, душата му да намери покой и тялото му да 
отдъхне от температурата.

Баба му се доближи до леглото и седна до него. 
Прегърна го и го целуна. 

– Искаш ли да ти разкажа една приказка? – попи-
та го тя.
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– Искам да си тук, до мен, и да ме прегръщаш. Така 
ми става по-добре – отговори детето.

– Знаеш ли защо? – попита бабата.
– Защо? – с недоумение отвърна детето.
– Защото Любовта лекува! Слушай!



Планетата без Любов
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Беше приключила поредната ми мисия в 12-и 
дом. Може би беше време за почивка – вече не 
бях сигурен в нищо. Някъде, извън времето и 

пространството, аз наблюдавах енергията на Зе-
мята в компанията на Лилит и Селена. От едната 
ми страна беше Лилит, а от другата Селена. Чувст-
вах се приятно с тях, вече ги познавах добре. Те ми 
бяха разкрили какъв е Божественият талант да бъ-
деш себе си. Седяхме спокойно и наблюдавахме Земя-
та. Тя изглеждаше както много близка, така и много 
далечна. Не знам колко време бяхме прекарали така, 
потопени в унеса на съзерцанието.

– Знаеш ли? – попита ме дяволито Лилит.
– Какво да знам? – отговорих наивно аз.
– В момента се намираш пред избор. Всеки един 

избор води до нова реалност. Ще ти демонстрирам 
как работят паралелните реалности. Ако поглед-
неш надясно, ще попаднеш в една, но ако погледнеш 
наляво – ще попаднеш в друга. В момента, в който 
направиш избора, ти вече си в реалността, която 
си избрал. 
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И докато виждах – някак си отстрани – как гла-
вата ми се обръща наляво към една планинска пла-
нета, в действителност нещо ме накара да обър-
на погледа си вдясно. Първо ми се стори, че има 
голям облак, който се движи неритмично, сякаш се 
лута. После този облак ми заприлича на топка, коя-
то се удря в нещо, след това се оттласква и това 
действие се повтаряше отново и отново.

– Какво се случва? – попитах аз.
– Това е планетата, на която е заключена Лю-

бовта. Тя се опитва да се доближи до Земята и да се 
завърне на нея, но няма позволението. Злите сили я 
заключиха там.

– Какви са тези зли сили? – полюбопитствах аз.
– Не ти трябва да знаеш! – добави Лилит.
– Но какво се случва? Защо планетата отскача 

като топка?
– Ако се вгледаш, ще забележиш, че и оттук може 

да се види високата кула, където е заключена Лю-
бовта – каза ми Селена.

Аз се вгледах внимателно и наистина видях една 
висока кула – единственото нещо, което можех да 
зърна на тази планета от такова разстояние.

– Знаеш ли, че Любовта може да лекува? – продъл-
жи да бъбри Селена.

– Не, разкажи ми! На Земята няма Любов, има 
само нейни криви отражения – отговорих аз.
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– Това е нормално. Хората на Земята са забравили 
да обичат себе си. Забравили са за Любовта, а нейна-
та сила е голяма и тя се опитва да влезе в земната 
орбита и да лекува Земята и хората, затова и има 
усещане за нея, но и пълно непознаване на Любовта, 
защото тя няма достъп до Земята.

– Много интересно  – впечатлих се аз.  – Ще ми 
разкажеш ли? – зададох въпроса си към Лилит.

– Разбира се! Слушай – каза Лилит и започна ис-
торията си.
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