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Книгата, която държите в ръцете си, е изключи-
телна находка. Настоящият том е древен ръкопис, 
намерен край останките от храма на Делфийския ора-
кул и по-късно разшифрован от Димитрис Парапопу-
лос – гръцки археолог и езиковед. Мястото на основно-
то светилище на най-почитания гръцки бог Аполон е 
в Делфи, където е правел своите предсказания извест-
ният Делфийски оракул (един от най-почитаните 
оракули на древността, той дава отговори на въпро-
си, прави прорицания и гадае). Гърците считат, че тук 
е маркиран на специален камък центърът на Земята и 
това е една от причините за неземната сила на мяс-
тото.

Древните елини вярвали, че боговете и богините 
наблюдават обикновените смъртни от дворец в об-
лаците над най-високата гръцка планина – снежният 
Олимп. Не по-малко силна била тяхната вяра в съдба-
та. Според тях животът на всяко човешко същество 
следва своя определен още при раждането път. Имен-
но чрез силата на предсказанията и прорицанията на 
оракулите те успявали да надникнат в бъдещето си, 
да зърнат плетеницата от нишки, която представля-
ва животът им.

Богините на съдбата в древногръцката митология 
се наричали мойри – зловещи фигури, които всявали 
страхопочитание и респект във всички човешки и бо-
жествени създания, чак до самите върхове на Олимп. 
Всяка душа следвала нишката, която богините на съд-
бата предат по лъкатушните пътища на живота, от 

НАУЧЕТЕ КАКВО 
ПРЕДСТАВЛЯВА ТОЗИ ОРАКУЛ
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раждането до смъртта. Повечето легенди посочват 
като баща на мойрите самият Гръмовержец Зевс, по-
велител на всички богове. Всяка от трите мойри има-
ла свое умение и предназначение. Най-младата, Клото, 
била предачка. Тя предяла съдбите на хората и чрез 
нейните пръсти се създавали нишките на живота. 
Средната сестра, Лахесис, била определителка и раз-
пределителка. Нейната задача била да води нишката 
на съдбата през мъките, радостите, препятствията 
и победите на живота. Най-голямата сестра, Атро-
пос – неизбежната, будила наи-много страх, защото се 
появявала в края на живота и проследявала пътя, през 
който е минала съдбата, правeла равносметка и пре-
късвала нишката на живота.

Мойрите се появявали като орисници седем нощи 
след раждането, за да определят пътя, по който пред-
стояло да поеме новороденото. В края на живота, бо-
гините на съдбата се превръщали в богини на смъртта 
и изпращали душата в ръцете на ериниите, които из-
пълнявали наказанията за лошите дела. Вероятно по-
ради страха, който всявали, мойрите са изобразявани 
като стари, зли и безчувствени. Но понякога богини-
те на съдбата се вслушвали в молбите на хората и мо-
жели да променят пътя на нишката, отклонявайки го 
от предопределеното.

Делфийският оракул открил единствения начин 
смъртен да успее да разбули тайните на бъдещето, да 
получи възможност да види отговорите на въпросите 
си, заплетени в нишките на съдбата му от великите 
мойри – чрез магията на папируса и вярата. Ако докос-
нете ръката си до лист хартия и с молив и отворе-
но съзнание нарисувате нишките на живота си – само 
тогава ще можете да получите отговор на въпроса, 
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който ви терзае. За да се сбъдне пророкуването, за да 
са верни отговорите на оракула, подходете сериозно и 
с непоклатима вяра във възможността да разплетете 
булото на неизвестността, да видите нишките на 
собствената ви съдба.
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КАК ДА РАЗТЪЛКУВАТЕ 
ПРЕДСКАЗАНИЕТО НА ОРАКУЛА

Вземете бял лист хартия и дървен молив.

Усамотете се.

Отпуснете се, прочистете ума си от всички мисли.

Набележете въпроса, който ви вълнува и чиито от-
говор търсите от Оракула.

Започнете с резки движения, без да отделяте моли-
ва от листа, да нанасяте къси черти върху хартията. 
Нужно е да нарисувате нишките на живота се на пет 
отделни реда.

Докато щрихирате, не преставайте да повтаряте 
наум въпроса, чийто отговор търсите.

Трябва да получите пет редици.

Пример:

/////////////////////

///////////////////

/////////////////

//////////////////

////////////////////

Не бързайте, колкото повече чертички нанасяте, 
толкова повече общувате мислено с Оракула.

Допирът на ръката ви с листа, всъщност оказва 
силна енергия и влияе на гаданието.
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След като направите описаното дотук, трябва да 
съедините чертичките по двойки една с друга като 
буквата Н.

Пример:

//   //    //    //    //    //   /

При останала една единствена чертичка, отбележе-
те само един символ     , а при четен брой чертички – 
отбележете два символа          .

Така ще получите комбинация от пет реда символа.

Пример:        

След като получите комбинация от пет символа, 
трябва да я потърсите в таблицата по номера на въ-
проса, който задавате. Намиращият се там символ 
показва какво трябва да търсите в текста т.е. ако 
символът е дърво, трябва да намерите главата с изри-
сувано дърво (стр. 201).

След като откриете нужната глава, трябва да по-
търсите вашата комбинация от звезди, защото сре-
щу нея е изписан отговорът на въпроса ви.

Не се учудвайте, ако някои от отговорите на Ора-
кула са по-кратки, а други по-изчерпателни. Един-
ствено се вслушвайте в съветите му и ги помнете.

Не задавайте повече от два въпроса на Оракула за 
един ден.

Бъдете внимателни и не играйте със съдбата си!
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Както величественото слънце затъмнява 
светлината на звездите, така и партньор-
ката във вашето легло ще бъде най-хубава-
та сред жените. 

Ще бъдете благословени и ще имате син и 
дъщеря.

Приятелят ви е добре. Разчита на вашата 
подкрепа.

Нямате предатели около себе си. 

Съсредоточете се върху онова, което ви 
кара да се чувствате уверен, дори то да е 
рисковано.

Проявете съвест и се съсредоточете върху 
настоящите си занимания. Не прибързвайте 
с решения за бързи промени.

Съобразете добре компанията, с която ще 
предприемете пътешествие. Беди не ви 
очакват, но е важно спътниците ви да са 
добросъвестни и търпеливи.
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