ЕЛКА СТЕФАНОВА

ОЧИТЕ
НА
УЧИТЕЛЯ

РИК •ДАР•
Велико Търново, 2005



Íà Çåìÿòà âñÿêî öâåòå íîñè ëþáîâòà
- ïðèåìåòå ÿ!
Âñÿêà óñìèâêà íîñè ðàäîñòòà ñïîäåëåòå ÿ!
È âÿðàòà â äîáðîòî ñúõðàíåòå íåêà áúäåì íà Áîãà öâåòîâåòå!!!


Човек трябва да вярва в себе си,
за да успее!!!
***
Не спирайте притока
на себеизграждането си,
ако искате да вървите
към точките на безкрая!
***
Търпението и вярата
в силата на Природата
е напълно единтича с енергията,
наречена Бог
Ели Стефанова



КОСМИЧНО
ПРОРОЧЕСТВО
Кореноплодно дърво дава своя импулс за себесъхранение и съпроизводство в космично взаимоотношение.
Човек е микрон от частица, светеща като неон,
и търси своя импулсен съментал на земно ниво.
Агресията е изгаряща субстанция на нацията,
обречена на гниене и разложение. Хората започват
себеразкрепостяване на уменията, звездата гасне
и се самовъзпламенява от имитирания импулс на
градивния селект на човешкия Аз.
Бели точки и звезди са охраната на вашите
дни. Тази война е заложена и Космоса ще спаси найценния мозъчен потенциал. Всичко ненужно ще се
претопи в земна твар и ще започне възраждането
на планетата Земя.
Танца на освобождение ще срути много символи
на безцеремонност и незачитане на човешките
възможности. Ще има космичен дъжд и спиране на
войната в миг на стихийна безмилост.
Отсечен клон без възможност за възстановяване ще се окаже опърлената земя и провиде-нието
ще митарства докато мутира всичко ненужно в
светли лъчи и преображение на студ в топлина, вода
в сушина...
Амин


на ВАШАТА
КОСМИЧНА ВИБРАЦИЯ


Какво предвещава

КРИЛАТИЯТ КОН
за Вас през седмицата
според личния Ви път и числото на деня
Пример:
Дата на раждане: 11.06.1958 год.
редуцираме до просто число:
1+1+6+1+9+5+8=31=3+1=4 личен път
06.01.2004 год. редуцираме:
	6+1+2+0+0+4=13=1+3=4 число на деня
Търсите в текста: 4-4
1-1 Готови сте на саможертва за другите хо
ра и това е причината да ви се прощават малките
грешки. Целите ви са благородни и всички оценяват
ситуацията. Финансите са добър слуга, но лош гос
подар и вие знаете това. Идеите Ви са добри, но
много рисковани. Не се отказвайте от идеята за
съвместна работа  всички участници ще спечелят,
а в това число и Вие. Към края на седмицата дните
са благоприятни за споделени чувства и удовлетво
реност.
2-1 Шансът е на ваша страна, така че се бо
рете за голямото щастие. Не чакайте дълго, ако
искате да победите. Помнете, че битки се печелят,
но победата е все още далече. След понеделник си
купете нещо дребно, доставете си радост на душа
та. Споделете успехите си с най-близките хора и


не се учудвайте, че сте в центъра на доброто наст
роение. Изживейте миговете и останете верни на
приятелите си. Не правете прибързани и рисковани
стъпки, останете верни на себе си.
3-1 Не бързайте с раздялата. Тя ще нарани и
двете страни. Емоцията ви се нуждае от контрол.
Не харчете големи суми пари за преходни неща в мод
ната линия. Не се огорчавайте от предчувствие за
неприятност и не отговаряйте в прав текст. Вие
сте прави, но позициите Ви в момента са недоизяс
нени. Консултация със специалист би Ви била от
полза. В края на седмицата предпочетете съпри
косновение с природата, за да се разтоварите от
напрежението.
4-1 По възможност контактувайте с по-млади
от Вас хора. На прага сте на изключително откри
тие. Разширете хоризонтите си. По-реалистично
погледнете неотдавнашни събития. Върнете се
към свидни спомени чрез документирани щастливи
събития, разтворете албум, пуснете си касета с
ваше присъствие.
5-1 Припомнете си събития от миналата годи
на. Може би сега е моментът да скъсате с опасните
си взаимоотношения. Работата също е игра, но със
строги правила и е нужна вярна тактика. Изчакайте
малко, ориентирайте се в необичайната ситуация и
скоро ще спечелите. Предстоят Ви авантюри. Раз
ширете кръга от запознанствата си. Новите прия
тели има какво да Ви предложат. Помечтайте си в
розово. Чувството за отговорност в любовта ще ви
помогне да оправите добрите взаимоотношения.
6-1 Възможно е животът Ви да е скучен, но вне
запно ще се натъкнете на нещо отдавна позабраве
но. Ако умеете да пазите тайна, скоро ще извлечете


дивиденти от това. Не променяйте гледната си
точка, обърнете гръб на неспокойствието си. Огра
ничете финансовите си разходи в името на добрата
компания. Не бъдете небрежени към собствените си
интереси. Запомнете,че крепостите се превземат
със смелост.
7-1 Анализирайте фактите от последните дни
и не разрушавайте Вашите планове. В настроение
сте да анализирате и статусът Ви на консултант
видимо се повишава. Работата Ви се струва небла
годарна, но споделете своите идеи с колеги или ръ
ководител. Така ще избягате от депресията, която
Ви дебне.
Разтоварете се от грижи, тревоги, от отрица
телни емоции. Може би предсказателен сън ще Ви
подскаже начин за разрешение на по-сложен проблем.
Не се самозалъгвайте прекалено често. Не се зат
варяйте в къщи, отпуснете се, приемете нещата
такива, каквито са.
8-1 Проявете потенциала си и плахостта ще
си тръгне от Вас. Нарушете сами затворничест
вото на душата си. Скромността Ви се превръща
в спирачка към успеха Ви. Всеки може да сгреши, но
понякога човек се учи от своите грешки. Погриже
те се за умственото и физическото си равновесие.
Забравете скорошните обиди. Не се правете на без
различен, споделената сърдечна болка е на половина
преживяна.
9-1 Вашата емоционална сексуалност се уве
личава, но не винаги това е гаранция за щастие.
Съберете своите мисли и решете какво Ви трябва.
Гордостта Ви е силна, но често получавате “уда
ри под кръста”. Проявете малко сдържаност, т.е.
“бързайте бавно”. Към петък радостта идва с нови


нюанси, а на финала Ви чака победа.
***
1-2 Стресът и напрежението не са неизбежни.
Вслушайте се в съвета на добър приятел. Доверете
се на любимия човек. Опитайте се да ги разберете.
Ако жизнената им позиция не ви устойва потърсете
други партньори. Заслужавате почивка. Има доста
неща, които ви разконцентрират. Може би е по-доб
ре да отстъпите. Към края на седмицата събитията
ще се развият от само себе си.
2-2 Роднини и приятели не са на вашето мнение
в този момент. Вие грешите, помислете с какво
можете да си помогнете. Не се ядосвайте, че не ви
отреждат заслуженото място. Не се безспокойте
за дребни неща. Рано или късно ще получите приз
нание. Не обвинявайте другите за своите неудачи.
Трупайте жизнен опит и скоро ще се убедите,че не
всичко е толкова трудно. Не се поддавайте на лошо
то си настроение, когато се налага да изхарчите
част от своите спестявания.
3-2 Помислете за своето здраве. Намалете
количеството храна и увеличете движението. От
понеделник не отлагайте планираните задачи, ако
искате да успеете. Преценявайте добре покупките,
не харчете неразумно. Пазете се от желанието да
градите въздушни кули. Не се лутайте в различни
посоки, изберете една и тръгнете по нея.
4-2 Имате нужда от любов, погледнете смело
напред. Не се поддавайте на слухове. Следвайте своя
вътрешен глас. Отдайте се на нови начинания. Ще
имате повод да задоволите самолюбието си. Не ви
наги си заслужава да сте прекалено сериозни и ако
осъзнаете това любовта ще се задържи при вас.
5-2 Изслушайте съветите на другите, но вземе
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те решение подсказано от сърцето ви. Покажете на
хората, че вашите цели не са само користни. През
тази седмица ще ви се наложи да влезете в ролята
на изповедник. Не си позволявайте да поучавате.
Съобразете се с реалността и ще успеете. Напре
жението си има и своята добра страна.
6-2 Не пренебрегвайте опастностите и не пред
почитайте най-краткия път. Понякога се налага да
позаобиколите проблемите. Тази седмица ще ви бъде
трудно да се измъкнете от критичната ситуация.
Хората помнят чуждите фалове, а това ви поставя
в неизгодна позиция. Във въздуха мирише на любов,
но това не са само красиви думи. Нещата са по-се
риозни. Решете какво искате, защото щастието е
близко до вас. Изпълнявайте обещанията си, за да
успеете.
7-2 Любовта и сексът не винаги се препокриват.
Внимавайте да не попаднете в интриги. Време е
добре да планирате живота си. Ако сте длъжен ня
кому, договорете се за отстъпка. Вярвайте в себе
си и действайте адекватно. Ще разберете кои са
ви истински приятели. Споделете чуствата си с
любимия човек.
8-2 Намалете напрежението, победете тягост
ните мисли. Не правете кардинални промени. Ако
работите в колектив, ще ви обърнат подобаващо вни
мание. Добре планирайте ежедневието и разходите
си. Потърсете помощ, но не очаквайте съчувствие.
Не изпускайте от погледа си главната цел.
9-2 Победете гнева, това, че се чувствате
обиден, няма да ви помогне. Обмисляйте всяко съ
общение и внимавайте в неприятните си предчувс
твия. Утрешният ден ще бъде по-ведър. В средата
на седмицата не се замесвайте в чужди проблеми.
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Отстоявайте своите убеждения. Не се показвайте
нерешителен, защото проблемът от тази седмица
има своето решение.
***
1-3 През тази седмица е по-добре да намалите
своята прибързаност. Финансовото ви състояние
изискава гъвкавост и добре обмислени разходи. Опи
тайте се да разбирате хората, поставяйки се на
тяхно място, това ще даде добри резултати. Сряда
е ден, в който трябва да се съобразявате с другите,
ако искате да постигнете успех. Нервната ви систе
ма е доста претоварена, за това погледнете откъм
страната на положителната емоция. Към края на
седмицата ще намерите верните решения и в тази
трудна ситуация. В живота скромността ви помага.
Ако имате нужда от романтиката, то тя чука през
тази седмица на вашата врата.
2-3 Предстоят ви нови запознанства с инте
ресни хора, с които е възможна съвместна работа.
Огледайте своите приятели, възможно е предателс
тво. В средата на седмицата купувайте само най-не
обходимото. Покажете, че имате собствено мнение
по различни теми. Ако се измъчвате в създалата се
обстановка, направете промяна. Дайте приоритет
на настоящето и ще се почувствате щастлив.
3-3 Чувствате се пренатоварен и изнервен чо
век. Предстои промяна и вие усещате подсъзнателно
това. Мобилизирайте се, за да излезете победител.
Дайте си сметка, че вашият дом е вашата крепост,
и не я предавайте. Бурята ще премине, избегнете на
всяка цена конфликта. Понякога човек се чувства изо
лиран, но това ще бъде временно явление при вас.
4-3 Седмицата ви е белязана с подем, ще пла
нирате правилно своите начинания. Разпределете
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задачите на доверените си хора и ще успеете. Живо
тът се подрежда към добро, внесете нежна стихия
в своя дом. Периодът е подходящ за експерименти.
Не е момент за кардинални спестявания.
5-3 Рисковете в любовта са приятни, но внима
вайте! Не бързайте с фоерверките, трудно ще се под
редят нещата по вашата схема. Емоцията няма да
ви подмине, но сега си свършете започнатото дело
в работен план. Ако пожертвате временно гордос
тта си, ще спечелите щастие. Всичко се подрежда
във ваша полза, но трябва да поизчакате.
6-3 Вие кипите от енергия, ентусиазмът ви е
завладяващ. Успехите ви се дължат на вашия късмет
и доброжелатели, затова не се възгордявайте, за
да не изгубите!  Бъдете там, където сте желани,
и не се сърдете дълго, бъдете искренни. Победете
стреса чрез философски подход.
7-3 Погледнете се през очите на своя партньор
и ще разберете в каква неблагоприятна позиция сте
в момента.
Решете какво искате и не зареждайте атмосфе
рата около вас с напрежение. Идеите ви са добри, но
ви трябва помощ. Времето работи за вас и всички
пречки ще се неутрализират.
8-3 Преживявате криза, за да излезете от нея,
са ви нужни нови приятели. Не се тревожете за всич
ко. Душата ви страда, а това е депресия. По-късно
всички ще съжаляват за отправените към вас упреци.
Премълчете днес, ако искате да не ви се налага през
следващите дни дълго да се извинявате. Не всички
са доброжелателно настроени към вас, но от това
вие само ще спечелите.
9-3 Душата ви копнее за любов, но не винаги
мечтите са реалност. По възможност не влизайте
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в конфликтни ситуации. Ако се налага да подпис
вате документи, четете и между редовете. Не си
позволявайте да съдите другите, често нещата се
обръщат... няма идеални хора. В края на седмицата
ще се редуват нюансите на въображение и притес
нение. Не губете почва под краката си!
***
1-4 В почивните дни навярно се убедихте,че
само с властен характер трудно се разрешават
възникнали проблеми. Не прибързвайте и с вземане
то на решения.
Отърсете се първо от застоя, внесете свежест
в дните си и внимавайте в какви интриги се опит
ват да Ви въвлекат. Не обръщайте гръб на съчувст
вието, което в четвъртък получавате, ако трябва
дори започнете с извинение. Отърсете се от своя
скептицизъм, благоприятни възможности има около
вас. В събота бъдете малко по-търпеливи и ще се
усетите щастливи.
2-4 Нервната ви система скоро ще се разтова
ри. Очаква ви по-спокойна седмица.Не бъдете агре
сивни, а по-скоро настойчиви. Ако се чувствате зле,
това не е болест, а нервност. Жените по-скоро се
изявете като нежна любовница, а не като капризно
дете пред своите половинки и ще успеете в плано
вете си. Мъжете с вибрация 2 нека в сряда да се
изявят по-добре като приятели отколкото като
сексуални партньори.В четвъртък не допускайте
вашия песимизъм да помрачи семейното ви щастие.
В службата имате напрежение и трябва да сте
по-внимателни, както и с харченето на пари за не
дотам нужни неща.
3-4 Ако усещате,че трябва да преустановите
своя връзка първо се подговете, моментът наближа
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ва. Добре планирайте бъдещето си и не оставяйте
всичко на случайността, изпускате важни моменти,
определящи щастието ви.
В четвъртък вашата истина няма да бъде добре
оценена, затова поизчакайте! В петък ако имате проб
лем потърсете консултация със специалист! Почивни
те дни използвайте за разходка под открито небе.
4-4 Игнорирайте остарелите стереотипи. Се
га не е време за високомерие. И вие носите своя вина
за напрежението около забавената реализация на
плановете ви. Изненадата във вторник ще постави
на изпитание вашата търпеливост. Причината за
вашата раздразнимост се крие у вас самите. Напра
вете така, че да победите напрежението си с нещо
дребно. За кратко загърбете работата и си отдъх
нете. Покажете, че душата ви е нежна, а егоизмът
не е ваша черта.
5-4 Ако в неделя сте се оставили на интуицията
си, вече се радвате на възможна реализация. Запаз
вайки уверения си вид, положението ви е достатъчно
стабилно. Във вторник добър съвет ще получите от
човек с по-богат житейски опит от вас. Някой се
стреми към по-близки отношения с вас, неговите чув
ства до сега не сте ги подозирали в тази светлина
на таени нежни чувства. При евентуален скандал в
четвъртък мерете своите думи. В петък ви очаква
интересно стечение на обстоятелствата и вие ще
демонстрирате благоразумие. Почивните дни ви
носят веселие.
6-4 Вие имате добър вкус към нещата и това
понякога води до трудна реализация на желанията
ви. Изчакайте и тогава предприемете решителни
действия. Не възлагайте прекалени надежди на други
хора, но и не се жертвайте в безразсъдни действия.
Бъдете готови да помогнете в нужда на хората
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около вас. Преоценете вашите желания, система
тизирайте ги, не вярвайте на всички обещания  и без
това често се разочаровате от неизпълнени красиви
обещания. Не действайте инпулсивно, преценявайте
всичко много точно.
7-4 При вас е налице конфликт между вашите
морални и материални ценности. Не се отказвайте
от късмета си. Назрява напрежение, което ще касае
спор в семейството, обида и много търкания, които
е по-добре бързо да туширате, ако не искате те да
продължат няколко седмици. Вие сте целесъобразен
човек, но твърде сериозен и за това с вас се живее
трудничко. Върнете си чувството за хумор. Благо
разумието и песимизмът парализират бързия успех.
Възможен е и малък емоционален взрив, но той ще ви
разтовари от напрежението.
8-4 Ако неделния ден сте изкарали сред при
родата и се чувствате добре, не бързайте с плано
вете си и не предприемайте действия, които биха
ви отекчили.Не се обиждайте от всяка реплика, не
прибързвайте с оценките си към личност, от която
очаквате по-близка интимност. Настроението ви е
непредвидимо и вие самите се чудите какво става
с вас. Усмихнете се и проблемите ще започнат да
избледняват.
9-4 Не допускайте прибързани действия в личния
и обществения си живот.Прегледайте договоренос
тите, витае напрежение около вас и вие го усещате.
Възползвайте се от талантите си да комуникирате
добре с хората.Вашата преценка е точна, не позволя
вайте другите да наложат своя модел за реализация.
Не прибързвайте с действията си, ако искате да не
се самообвинявате! Успехът няма да закъснее.
***
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1-5 Напрежение извира навсякъде от вас. Не сте
доволни и от самите себе си. Не се поддавайте на
хвалебствени слова  намирисва на капан. Не команд
вайте любимия човек. Ако дадете любов, ще се рад
вате на щастие. Не гледайте враждебно на всички
хора, никой не е настроен против вас. В края на тази
седмица очаквайте приятна изненада. Следете раз
воя на събитиятя, но не се възгордявайте.
2-5 Възможен е обрат в живота. Не повтаряйте
предишни грешки, не проявявайте инат. Ако искате
споделена любов, разчупете досегашните си стано
вища. Използвайте всяка възможност, за да подобри
те статуса си. Бъдете обективни и целенасочени!
Съботния ден е за размисъл. Необходима ви е
по-положителна житейска настройка.
3-5 Ако искате да запазите приятелството си,
не изказвайте гръмко мнението си, дори не се намес
вайте. На този етап неприятностите ви дебнат.
Добрите ви идеи чакат своята реализация. Обосно
вавайте се с факти, не експериментирайте.
4-5 Не се оставяйте във властта на парите.
Те не са всичко на този свят. Забавете темпото.
Имате възможност за това. Не правете компромис
само за идеята, в противен случай ще берете ядове.
Бъдете дипломат, за да усмирите противника. Мис
лете, преди да говорите. В момента важи поговорка
та: “Казана дума  хвърлен камък”. Бъдете прeцизни,
за да не загубите позиции. Имате основание да
сте горди, но нека всичко това не е преплетено с
високомерие.
5-5 Постигнатият успех от миналата седмица
ви даде криле. А сега на къде ще полетите? Запазете
спокойствие и професионализмът ви няма да постра
да. Внимавайте на кого се доверявате, възможно е да
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преиначат вашите думи. Бъдете на щрек! Отделете
нужното време на най-близките си като завършек
на седмицата.
6-5 Тази седмица е предназначена за размисъл.
И без това имате нужда от разтоварване. Нужни са
ви сили за бързия възход. Не се страхувайте от евен
туални препятствия. Имате сили да ги преодолеете.
Бъдете по умерени в позициите и желанията си.
7-5 Разбрахте, че самотата през миналата сед
мица ви е от полза. Усещате творческата енергия
и признанието няма да закъснее. Дарете на душата
си положителна емоция, любов, секс...
Не умеете да се подмазвате, но потърсете
одобрение от по-висшестоящи, за да вървите към
успешна кариера. В личния си живот бъдете по-нас
тоятелни, ако искате да ви забележат, ако трябва,
потърсете помощ от близък човек.
8-5 Член от семейството ви крие своите проб
леми. Подайте сигнал, че искате да помогнете.
Споделете, че се нуждаете от разнообразие и си
го създайте взаимно. Сряда е напрегнат, но ползот
ворен ден.Не изоставяйте започнатите промени,
свързани със здравето си. Обгърнете партньора си
с внимание, ако не желаете пълна конфронтация. В
събота ще се наложи да докажете, че сте справед
лив човек.
9-5 Проявената твърдост през почивните дни
е ползотворна. Делничното напрежение започва от
сутринта в понеделник и през цялата седмица ще ви
смущава. Не пренасяйте напреженията от работа
та в своя дом. Бъдете готови на компромиси.
***
1-6 Запасът Ви от енергия е поизчерпан. Поя
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вява се разсеяност. Болката може да се премахне
с малко повече физическо натоварване под такта
на музиката. Доста идеи има в главата Ви, което
Ви прави разсеяни, а това се забелязва от другите.
За вас съдят не само по делата, но и по думите ви.
Ако до сега отлагате ремонт в дома си, то вече е
време за по-реални планове. Към четвъртък не се
надценявайте, има и други кадърни хора около Вас.
Постарайте се тяхното мнение да бъде положител
но към вас. Не разчитайте на вашите хитринки,
защото към събота може да предизвикате скандал
срещу вас.
2-6 Вашите проблеми са към своя край, ако въз
приемете новите идеи. Ако не знаете точно какво
да правите, огледайте се за случайни признаци. Сря
да е денят да покажете своите чувства към деца и
приятели. Едно ново запознанство би ви разведрило.
Ценете себе си и това ще ви помогне. В събота об
съдете своите притеснения с най-близките си и ще
бъдете изненадани от мнението на другите. Очаква
Ви освобождение от тревоги.
3-6 Не се оправдавайте с преживяна апатия и
побързайте да реализирате своите планове. Доста
тъчно сте популярни и подтискащата ви депресия
вече бие на очи. Не се съблазнявайте от сладки думи
и красиви обещания, може да ви подлъжат. Съсредо
точетете се над проблемите и намерете тяхното
последователно решение. Може би точно вие трябва
да направите първата крачка към помиряването. Ще
постигнете много в живота, но по-висшестоящите
са с превършващо търпение. В почивните дни съсе
дите ще се отзоват, ако поискате помощ, но не
забравяйте да им откликнете със същото.
4-6 От вчера си мислите, че животът не ви оби
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ча. Няма нищо страшно, макар че губите ценни точки
в кариерата си. Ако изслушате болката на ваш поз
нат, то той ще се превърне в добър приятел. В сряда
не е изключено да откриете нови неща за себе си зад
маската на заобикалящите ви. Вие сте на ясно какво
заслужавате за упорития си труд и скоро ще му се
наслаждавате. Използвайте разходка във вечерния
град и среща с приятели, необходими са ви свежи
идеи и повече въображение в края на седмицата.
5-6 Възможно е от неделя да се чувствате
пленник на несбъднати мечти, просто обмислете
проблемите си в компания на близък човек, така пред
вас ще се разкрият и по-добри переспективи. Не заво
алирайте действителността, много по-лесно ще се
премахнат недоразуменията. Не се притеснявайте
от възможни противоречия, този път няма да се раз
мине само с премълчаване, но пък обстоятелствата
стават по-благоприятни за вас към сряда. По въз
можност направете преоценка на финансите си и не
харчете големи суми необмислено. Бъдете реалист,
при вас чувството ви за вярност и дълг са водещи.
В края на седмицата не подтискайте чувствата си,
разкрийте душата си за да ви поолекне.
6-6 В състояние сте да се справите с проблеми
те, които стоят пред вас. Истината ще се изплъзва
покрай вас, отнесете се по-спокойно към това. В сря
да вечерта предпочетете домашния уют, защото
една неочаквана среща може да ви огорчи. Обърнете
гръб на съмненията, вземете решение и всичко ще
утихне. Направете си точен план, не гадайте само,
а действайте. Това ще ви донесе облекчение в края
на седмицата.
7-6 Вече откривате отговора на измъчващия
ви проблем, позатаете дъх и бурята ще отмине. Във
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вторник е възможно да усетите сладостта на побе
дата. Ако имате проблем с техниката, се обърнете
към специалист. Променете нещо във вашата актив
ност. Раздвоеността може да се окаже пагубна за
вас. Не се страхувайте от планове за утрешния ден.
Вашата оценка се оказва много точна.
8-6 Бъдете откровенни, за да не ви мислят за
лицемери. Ситуацията е сложна и са възможни проме
ни дори и в последния момент. Възложената задача
ще бъде изпълнена, а вие направете необходимите
изводи. Съчетайте творчество и практичност. Ус
пех ви носи вашата деловитост.В края на седмицата
променете обстановката около себе си и съхранете
едно приятелство.
9-6 Възможността от скандал в дома е отмина
ла. През седмицата ще има изненади в близкото Ви
обкръжение. Запазете самообладание, не излизайте
извън кожата си. Вашите идеи са подложени на не
дооценяване.
Използвайте своята комбинативност, изобре
тателност и фантазия и ще си спечелите добра ре
путация. Към петък внимавайте с думите си. Не огор
чавайте партньора си. Има опасност да попаднете
в рискова ситуация, преминавайки границите на
допустимото, и ще трябва да се извинявате.
***
1-7 Не се отказвайте от дългоочакваната поло
жителна емоция. Наближава времето на щастието.
Не се ангажирайте с всичко, за което ви помолят.
Дайте си малко почивка. Ще се наложи да правите
компромиси. Избягвайте конфликтите, те просто
ще преминат. От вас очакват повече, отколкото
заслужават, затова мислете добре чия страна ще
вземете. Не отлагайте ежедневните си задачи.
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Очертава се разнолик завършек на седмицата.
2-7 Смело отстоявайте интересите си и ще
успеете. Доверете се на интуицията си. Очертават
се добри позиции в обществото, но не се мислете за
безгрешни. Положителната емоция влиза и в дома
ви. Планирайте добре желанията си, за да ги реали
зирате светкавично в края на седмицата.
3-7 Не забравяйте миналия си опит. Запазете
спокойствие и защитете достойнството си. Не
отлагайте важни срещи и разговори. Създалото се
напрежение само ще ви амбицира. Не загърбвайте
приятелите си! Не отказвайте помощ, но преценете
на кого подавате ръка. Съобразете се с нуждите на
семвейството си и тогава дайте в заем пари.
4-7 В неделния ден дайте воля на доброто си
настроение. Смъкнете маската на деловия чиновник
и ще се почувствате щастлив човек. Успехите ви са
заслужени, независимо какво мислят завистливците.
Отново трябва да внимавате. Напрежението витае
около вас. Ще очакват помощ от вас, а това ще ви
докара ядове.Спестовността е добра, но не стигай
те до скъперничество. Всеки смята че е справедлив,
но назрява недоразумение  така че внимавайте!
5-7 Добре е, ако разпуснете напрежението чрез
четене. В работната седмица ще ви помага дипло
мацията. Пазете се от афиширани приятели! Вът
решният ви глас ще ви помогне да изгрее вашата
звезда. Не се поддавайте на емоцията. Не правете
прибързани действия, ако искате да успеете. Не се
отказвайте от предварително начертания план.
Потушете назряващото напрежение в своя дом, за
да не се наложи да се разменят реплики.
6-7 Действайте решително още от сутринта,
за да успеете. Денят ви ще е успешен по волята на
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съдбата. Хората около вас са разумни и съмненията,
на които ги подлагате, ще ги обидят. Не забравяите,
че щастието трудно се постига от раз. Това, което
ще научите случайно, ще ви повлияе зле на настрое
нието. Научената тайна ще ви разконцентрира, но
всичко бързо ще премине.
7-7 Идва благоприятен период в живота ви. Пре
разпределете ангажиментити си. Вие сте добър
психолог и ще се справите с трудната ситуация.
Бъдете по-внимателни в края на седмицата, малка
неприятност може да смути душевното ви блаженс
тво. Ако не се изявявате като материалист, ще се
почувствате щастлив.
8-7 Не се гневете на всичко!!! Предусещате буря
и затова е тягостно настроението. Здравето ви е
поразклатено, вземете мерки. Временните неуспехи
ще ви паникьосат, но всичко ще свърши, както жела
ете. В края на седмицата ще разгадаете тайна и
това ще върне доброто ви настроение.
9-7 Разпуснете напрежението. Не очаквайте от
всички да имат вашия ентусиазъм защото ще загуби
те подкрепа от партньорите си. Ентусиазмът ще
властва над вас няколко дни, но внимавайте с прибър
заните си действия. Положителното отношение
към хората е наложително. Мерете приказките си,
за да не страдате заради лични грешки!
***
1-8 Не се поддавайте на фалшиви илюзии. При
конфликт не забравяйте, че умният човек е винаги
благороден. Вашата репутация ще се гради дълго
време чрез добросъвестен труд, нали знаете че пада
щите звезди изгарят доста бързо. Бъдете внимател
ни в сряда, усетете момента, за да промените към
добро вашия живот в следващите дни.Това, което
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мислите и правите в момента в очите на другите
не изглежда точно така! Изпълнавайте своите за
дължения принципно и точно, за да успеете.
2-8 Внимавайте за семейното си щастие, не
се поддавайте на лошо влияние, ориентирайте се
правилно в обстановката за да не пропуснете шан
совете си. Необходими са ваши бързи и решителни
действия, за да овладеете важната ситуация. Ако
никой не ви помогне, запитайте се защо. Една нежна
любов би ви заредила с повече енергия, отколкото
бурните страсти. Петък е ден за размисъл, за да
можете в събота да разрешите проблема, които Ви
притесни през тази седмица.
3-8 Ако в неделя сте си позволили да бъдете
последна инстанция в семеен спор, не бързайте да
си излагате всички планове на показ. По-добре из
чакайте, защото непредсказуемото Ви поведение
ще породи съмнения за цялостната ви позиция. В
четвъртък ще се наложи да избирате, но за да си
спестите неприятности, не давайте пари на заем.
Събота е ден за приятна емоция, но не прекалявайте
с храната и питиетата.
4-8 Не се поддавайте на неспрадливостта и не
страдайте дълго, за да не вземете грешни решения
и да разрушите постигнатите резултати. В сряда
оставете неприятностити в миналото, така по-лес
но ще си създадете ред за изпълнението на задачите
си. Ако вече сте на ясно с желанията си, действайте,
но внимателно да не засегнете най-близките си. Ще
ви трябва време да поправяте грешките си, а може
те да си спестите всичко това.
5-8 От неделя нещата от живота ви изглеждат
по-различно. Не се поддавайте на ласкателства, ако
искате да постигнете успех. По-добре си премълче
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те. В момента трябва да сте по-внимателни, дори
помислете за кратка почивка. В четвъртък не си
позволявайте да давате съвети, но останете верен
на себе си въпреки ситуацията, която не е приятна.
В събота за вас ще има светлина в тунела.
6-8 Ще се справите с предстоящата криза,
ако не влизате в спорове. Ако чувствате нужда, по
разтоварете се с близък по разсъждения човек. Ако
наближава рождения ви ден, то скоро можете да
предприемете важна крачка след него. Направете
жест на благотворителност. Не се поддавайте на
самосъжаление. В края на седмицата ще си дадете
ясна сметка, че всяко зло е за добро. Запазете спо
койствие около себе си.
7-8 От неделя се налага да гледате по-обектив
но на нещата, за да овладеете неприятната ситуа
ция. Не харчете за дреболии, скоро всичко около вас
ще се изясни. Ако искате да успявате в новите си
запознанства и да реализирате приятелсва, отворе
те душата си  моментът е подходящ за това. Ако се
инатите, няма да спечелите, по-добре отстъпете.
Използвайте съботата за разтоварване извън поз
натата обстановка.
8-8 Доста сериозни неща очакват вашето вни
мание, постигнете своите цели сега, докато имат
стойност за вас. Ще се наложи да направите комп
ромис, никой не засяга вашата свобода. Просто е
необходима малко тактичност, за да няма скандали.
Практичността ви се оценява към края на седмица
та. Не се притеснявайте от предчувствието за фи
нансов крах и не пребързвайте с решенията си, сега
просто нищо не можете да промените около вас.
9-8 Ако от неделя не сте в добро настроение
съсредоточете силите си само върху възможните
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неща. Не се поддавайте на мрачните си мисли, в край
на сметка е важно да се върви напред. Възникналите
проблеми ще разрешите сами, лъжливо е усещането
за разруха на нещо важно за вас. Вашите финанси
са важни, както и за всички други хора, така че не
гледайте сърдито на целия свят. Промените край
вас започват да се очартават, не се връщайте там,
където нищо не можете да промените. Бъдещето
пред вас е в по-светли краски.
***
1-9 Не сте сантиментални, но ако се отдадете
на спомени, ще подобрите настроението си. Пред
стои ви добра промяна на сцената на емоцията ви.
Вие имате собствено мнение, но не е необходимо да
го афиширате. Нали знаете, че всичко преживява
своята метаморфоза. Идва по-добро стечение на
обстоятелствата. Любов...пълно душевно отдава
не, но не смятайте, че само вие ще водите в тези
взаимоотношения.
2-9 Предстоят ви кардинални решения, така
че изслушайте и други мнения. В крайна сметка ще
постъпите по най-добрия начин. Вашите избрани
партньори заслужават доверието. Не пришпорвай
те мечтите си, вървете по познатия път към доб
рата реализация. Ако губите приятели, потърсете
причина и у вас. Съберете си ума и не бързайте, ако
искате да успеете.
3-9 Не бързайте с големите промени. Оставете
си време за размисъл. Планирайте, за да не пропусне
те нещо съществено. Разчитайте най-вече на себе
си. Старият приятел е по-ценен от двама нови  така
че внимавайте! Очертава се положителна емоция в
края на почивката.
4-9 Хубаво настроение и благополучие. Спазете
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правилото: дай, за да получиш. Обърнете внимание
на емоцията откъм духовната страна. Има време
и за физическа наслада. Не губете контрол върху
събития и факти. Задълженията ви се увеличават.
Охладете емоцията, защото тя ще подкопае репу
тацията ви.
5-9 Вашата съдба е във вашите ръце. Не се обиж
дайте на приятелския съвет, който ще ви предпази
от евентуални грешки. Ако имате нужда от почивка,
просто си я дайте! Вашия морал ще бъде подложен
на изпитание. Внимавайте от предателство към
края на седмицата.
6-9 Промените в живота ви са добри, просто
вие трябва да свикнете с тях. Бих казала “прекроя
ване на ежедневието”. На работното си място не
демонстрирайте пълна компетентност по всички
въпроси. Успокойте се, защото притеснението ви
е излишно. Добра компания от стари приятели ще
ви разтуши от напрежението.
7-9 Внимавайте с харченето. Имате желание да
правите покупки, но те ще се окажат прибързани.
Не издевателствайте над спокойствието си. Об
ръщайте по-голямо внимание на хората около вас,
това ще подобри комуникацията ви. Пазете се от
наивни грешки. Ако решите че сте сгрешили, просто
се извинете. Ще ви бъде простено.
8-9 Не бързайте да кажете “да”, ако не се чувст
вате уверени в чувствата си. Понякога логична пос
тъпка изглежда в очите на другите неправилна.
Помислете за мястото си в обществото и не
бързайте с действията си. Животът и без това си
тече в космичния ритъм. Неволната грешка ще бъде
разбрана и усмивката ще изгрее на вашето лице.
9-9 Не се поддавайте на настроението си, за
да не съжалявате по-късно. В крайна сметка всеки
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постъпва, както смята за добре. Не очаквайте лес
но спечелени пари. Възможни са загуби. Приемете
добрия жест, но бъдете на щрек. Не всичко е толко
ва розово около вас. Чувството ви за отговорност
няма нужда от направлиние, но и скандалите няма
да са ви от полза. Ако изчакате, бурята ще премине
без загуби.
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ПОЗНАВАТЕ ЛИ ВАШИЯ ПАРТНЬОР,
ЗА ДА СТЕ ЩАСТЛИВИ...
Характерът се определя и от деня, в който чо
век е роден. За да бъдете обичани и предпочитани,
съобразявайте се с особеностите на избрания от вас
партньор.
За понеделник отговаря Луната и родените в
този ден често променят настроенията си. Те са
склонни към напълняване, капризни и упорити. Чес
то са много отзивчави, внимателни, но и прекалено
чувствителни. Обичат подаръците, добрата кухня
и хората, които не засягат грубо интересите им.
Силно сексуални, но импулсни и непредсказуеми. Те
са от плахи до напълно освободени в действията си.
Винаги верни приятели. Сладкиши и подаръци разта
пят сърцето на родените в понеделник.
Родените във вторник са под знака на пла
нетата Марс. Затова те са избухливи, обичат да
командват, активни с твърд характер.Твърде непред
видими, бързи, дори и в секса, и не особено ласкави.
Устройват живота си по свои правила. Жените са
по-толерантни, също се привличат от силни мъже
и само тогава се подчиняват.
Родените в сряда са орисани с бърз ум, остър
език и сръчни ръце.Тези хора са много комуникативни,
имат много познати, разнородни идеи, могат да се
нарекат експериментатори. Трудно се обвързват и
не признават никакви правила и предразсъдаци. Това
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е Меркурий! Най-характерна за родените в сряда е
усмивката.
Най-сериозните хора към брачните връзки са
родени в четвъртък. Подвластните на Юпитер
са хора на честа, справедливи и с тези си качест
ва достойни за уважение. Те обичат всичко хубаво,
предпочитат добрата храна, добрия секс. Спокойно
приемат новостите и добре ги обмислят. Обичат
пътешествията и са интересни благодарение на
натрупания житейски опит.
Венера покровителства родените в петък. За
това тези хора са нежни, обаятелни, обичат лъскави
те неща, копринена и мека светлина в материалния и
духовен свят. Обичат да се наслаждават на любовта
откъм пасивната страна, т.е. наслаждават се на
масаж и дълги любовни игри. Добре се реализират в
сферата на изкуството и естетиката.
Философи, учени, учители. Верни приятели и
съпрузи. Сериозни хора, работохолици. Тази характе
ристика е за родените в събота, те са подвластни
на Сатурн.
Сексът за тях няма водеща роля и по тази при
чина той ги вълнува в по-късен период от живота
им. Когато се уверят многократно в почтеността
на другите, едва тогава се разкрива нежността на
душата им.
Хората, родени в неделя, са много слънчеви и
щастието винаги ги спохожда. За тях почти няма
невъзможни неща. Почти са непредсказуеми, а в
любовта са вулканични. Когато са обичани и успява
щи, просто сияят, те носят заряда на планетата
Слънце.
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За да си помогнете сами...
Когато напрежението е по-силно от вас
Когато страхът вледенява мислите ви
Когато се чувствате притеснени
Когато добронамереността ви остава
незабелязана
Когато самите вие сте кълбо от нерви...

С Ъ В Е Т И
Често чувството ви за напрежение и безпочвена
чувствителност бележат ежедневието с необосно
вани и неадекватни реакции. Можете да си помогне
те сами по следните начини:
1. Отидете в църква. Запалете свещи на 3 икони.
Пред всяка стойте поне по 1 минута. На излизане си
купете нещо, което ще ползвате като талисман. От
тази вечер 7 поредни пъти ще променяте посоката
си на спане. Т.е. правите личен баланс на енергиите
по време на сън.
2. Замесвате питка от 1 суп. лъж сол, 1 суп. лъж.
захар, 1 яйце и брашно, колкото поеме. Оставяте
тази кодирана питка на горния ляв ъгъл на гардероб,
където спите. Няма определено време за стоене.
3. Изрязвате от тънък картон квадрат с раз
мери 23см. Очертавате 3 кръга с размери D=7; 14
и 21см. В малкия кръг слагате снимката на човека
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с психични проблеми. По часовниковата стрелка по
ръсвате сол по очертаните кръгове като се кодира
следната мисъл-форма: “От този човек всичко що
е демонско да се събере в солта. Както солта се
разтопява, така лудоста му да се побеждава. След
това се запалва предварително подготвената в
свещник църковна свещ поставена извън кръговете
над главата на снимката. Наричате: Огънят всичко
гори и злото в този миг да се унищожи. Болест, лу
дост и пиянство в огъня да се победят и (и м е т о)
да освободят.
Амин Амин Амин
Тази свещ гори точно 6 минути и се угася с пръс
ти, т.е. не се духа. Снимката се взема с дясната ръ
ка. Изрязания квадрат от хартия заедно със солта
се сгъва на триъгълници и се изхвърля на течаща
вода, като произнасяте: “Както солта се разтопя
ва така злото на (името) да се унищожава. Както
водата отнася, така злото да се отнася. Зло от
(името) си върви и доброто нека да се възцари.
Боже помогни! Амин!
4. Когато животните в селскостопанския ви
двор умират бързо и почти безпричинно, извършете
следния ритуал. Вземети 3 яйца (здрави) и ги оставе
те на предпочетено от вас място, но в близост до
животните. Престояват 3 дни. След това наливате
вода (за предпочитане от селска чешма), в съд с кой
то поите добитъка и счупвате яйцата. След два дни
изхвърлате по течението на вода съдържанието на
съда, като казвайте:
“Злото нека няма сила в моя дом, над моя имот и
моя труд! Вода, ти злото отнеси, берекета в моя дом
Боже, доведи! Амин!”
5. Веднъж на 40 дни можете да извършите след
ния ритуал. Вземате буркан и наливате 1/3 светена
вода и 2/3 минерална вода. Счупвате 1 яйце, прек
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ръствате се и казвате: “С твоята сила, Боже и с
моята вяра в теб, нека се събере злото от завист и
омраза незаслужена в това яйце.” Оставяте буркана
в единия ъгъл на стаята през ноща. Този ритуал пов
таряте още три пъти, като променяте мястото на
буркана в останалите три ъгъла на стаята, по часов
никовата стрелка. След това се изхвърля съдаржани
ето на буркана в течаща вода с думите: “Боже,пази
дома ми от злини и нека доброто да цари!”
6. Купувате малко затварящо се огледалце. Взе
мате лична или семейна актуална снимка (да няма
починали хора от снимката). Поставяте огледалото
така, че да се оглежда снимката в него. Престоява
така не по-малко от 3 часа. След това се прекръс
твате с ясната мисъл, че огледалото е приело
злодеянието в себе си. Затваряте и го изхвърляте
по течението на вода с дясна ръка като наричате:
Болка, мъка, страх, прокоба да бягат от дома! Аз съм
силен, врагът е слаб. Искам да съм щастлив човек и
по Божията воля богат!
7. Когато бизнесът ви не върви купувате нова
малка метла. Три сутрини измитате входа пред ма
газина (ателието си), след което изхвърляте мет
лата по течението на река, с дясна ръка.Така ще се
освободите от злите помисли, свързани с паричните
ви постъпления.
8. Четири лъжици захар се сипват в буркан с лун
на вода и се оставя до леглото към главата Ви. На
другата вечер се счупва яйце (черупката се изхвърля).
Бурканът се оставя през ноща до леглото под кръс
та Ви. На третата вечер се прибавят 4 с. лъж сол,
а мястото на буркана е под краката ви. След това
задължително се изхвърля в река по течението с ду
мите: “Изток, запад, север, юг отнесете мъката,
обидата, страха и болката ми на далече от мен. С
вяра и поклон АМИН”.
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9. Когато Ви предстои важна среща, но се
съмнявате в добронамереността на другите хора,
приложете следната кристална защита: Вземате
квадратно пакетче захар и го поставяте в сутиена
или в джоб на риза към сърцето. Вечерта разкъсва
те пакетчето и изсипвате захарта в тоалетната,
пускате вода, като мисълта ви е в насока: Напреже
нието, лошите помисли и зависта нека се отнесат
на далече от мен със захарта.
Амин!

* * *
За да победите напрежението в себе си
изберете от долупосочените ритуали, като
вградите в тях вяра и светла надежда.
1.
Сварявате едно яйце.
Изяждате жълтъка като си казвате на ум:
Аз имам силата на слънцето!
Изяждате белтъка като казвате на ум:
Аз имам закрилата на луната!
Пиете вода и казвате на ум:
Водице-сестрице, помогни ми и ти,
злото на далеч от мен отведи!
Боже, домът ми ти съхрани!
АМИН! АМИН! АМИН!
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2.
В чинийка слагате ваша лична снимка и върху нея
легнало сурово и здраво яйце, като острото сочи
към лицето. На втората вечер яйцето се обръща
по посока на часовниковата стрелка до положение
с тъпото към лицето.
На третата вечер отново се обръща по посока
на часовниковата стрелка до положение острото
към лицето. На сутринта това яйце се изхвърля във
вода по посока на течението с дясна ръка, като се
гледа към небето и се казва: “Зло откъдето си дошло
там върви”.
3.
Сурово и здраво яюце стои три нощи над лична
снимка. След това /на четвъртата сутрин/ се
завърта седем пъти по часовниковата стрелка и се
чупи в чаша със студена вода. Оставя се така през
деня и вечерта се изсипва в тоалетната с дясна
ръка и казвате:
“Завист и зло да си върви,
здраве и щастие в моя дом да цари!
Боже, на добрите хора помогни,
лошите вразуми!!!”
АМИН! АМИН! АМИН!
4.
В стъклен буркан или керамично гювече наливате
студена вода. С три пръста поръсвате сол и казвате:
“Така както солта се разтопява, така напрежението
в мен да се стопява.” Поръсвате по същия начин
захар и казвате: “Така както захарта се стопява,
така напрежението в мен да се побеждава.” Счупва
се едно яйце, черупката се изхвърля. Този буркан се
оставя през нощта под /до/ леглото, откъм главата.
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На сутринта се изхвърля в тоалетната с дясната
ръка, като се гледа нагоре и се казва: “Зло, откъдето
си дошло, там си върви!” Този ритуал повтаряте
още два пъти, като променяте мястото на буркана 
втората вечер под кръста, третата вечер към
краката.
5.
В чинийка се слагат три здрави, сурови яйца.
Една нощ стоят под /до/ леглото към главата,
втората нощ под кръста и третата под краката.
Тези яйца се хвърлят с дясната ръка, по посока
течението на река с кодовите думи: “Зло, от където
си дошло там върви. Боже, дай ми спокойствие,
здраве ии мъдрост до старини.”
Амин! Амин! Амин!
* * *
ОБИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО
ОТ ДОМ
1. В четири бурканчета наливате студена
вода и счупвате по едно яйце. Затваряте ги по
желание. Оставяте ги в четирите ъгъла на стаята,
където спите. Не местите мебели. Така бурканите
стоят четири нощи и на петата сутрин се излива
съдържанието в тоалетната, като гледате нагоре
и подреждате мисълта си в следния ред: “Нека злото
си замине от мен, от моя дом, от моя род. Боже, дай
ми спокоен сън, дай ми радост в дните и реализация
на мечтите.”
Амин! Амин! Амин!
2. В компотен буркан сипвате три лъжици захар
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и три лъжици сол. Наливате вода от чешмата до
средата, чупите три яйца и оставяте буркана
отворен в средата на масата, където се храните.
На сутринта изхвърляте съдържанието на буркана
в тоалетната с дясната ръка, като гледате нагоре
и казвате: “Всичкото зло нека се е събрало, нека се
обрало, нека се върне там от където е дошло!”
Амин!
Този ритуал можете да го правите само веднъж на
три месеца, т.е. най-много 4 пъти в годината.
3. Сипвате брашно в чаша. Слагате църковна
свещ и я запалвате. Оставате сам/а/ в стаята.
Допирате длани за молитва. Освобождавате
мисълта си. Притаявате дъх и започвате: Мили
Боже, помогни ми. Давам от себе си...........................
а в замяна, мили Боже дай ми................................
Така назовавате своя облог, за да се реализира
Вашето желание. Но никога не забравяйте и не
отлагайте във времето реализацията на вашето
обещание!!!
Разбирате, че желанията ви трябва да са в
рамките на възможното, както и обещанията.
Когато приключите отворете очи, станете прави
и бавно, ритуално се прекръстете три пъти.
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Мигове
от
тайнството
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Восъколеенето е древен тракийски метод за гадаене,
обиране на негативна енергия, разплитане на житейски
възли, побеждаване на енергийни разрушителни
вибрации.
1. Восъкът е природен продукт, с който може да
се работи лесно.
2. Бързо преминава от твърдо към течно
състояния и обратно.
3. Разтопен и излят в студена вода поема и
задържа кодовата информация за състоянието на
енергийното поле на човека.
4. Лесно се поддава при ритуал за неутрализация
на негативни вибрации.
Задължително се използва индивидуално при:

 Обиране на ембрионални, неосъзнати или
ситуативни стресове.

Победа над душевна болка в резултат на обида,
провокация, измама, загуба на свиден човек и неочакван
обрат на събития.

Разкодиране на насочена негативна енергия с
цел унищожаване щастието, реализацията на човека 
така наречената магия.
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Кодирана завист
преследва своята
жертва

Родово проклятие

В мисълта на възрастния човек има отпечатан
страх от тъмнина; жестоки спомени от полеви
сражения (той е бил фронтовак), мъка по любимата
жена, заминала си рано от тази земя.
Много болка и обида имаше
в душата на тази жена.
Нуждата да бъде погалена
и защитена се изписа
във восъчната отливка
под формата на котка...
Страхът за утрешния ден е
неописуем, когато сърцето
отново ще се чувства
самотно и нуждаещо се за
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Поражения в резултат на постоянна енергийна
атака  в много случаи състоянието на счупените
яйца в студена вода изглеждат по този начин.

41

Всички
първопричини
са поети и
неутрализирани

Щастието,
любовта
и бракът
вече нямат
непреодолими
препятствия!

Особено силна
изразена
свръхчувствителност при
пълнолуние, в
резултат на
магия.
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Ритуалната сила на
магията е победена.

Унищожително родово проклятие. Ясно се виждат
профилът на жената и мисловният лъч. Всички в този
род са нещастни и сакати.

Тотална енергийна разруха, водеща до емоционални,
финансови и здравословни проблеми.
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След направената восъчна отливка човекът
вижда символа на завързания късмет, маската на
завистта и енергийните разрушителни шипове.

Ясно се вижда главата в
профил на възрастната
жена, автор на всичките
злини, сполетели
семейството.
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Мъката, болката и
старъх вече нямат
място в това сърце!!!

ДРУГИТЕ
ЗА СРЕЩИТЕ СИ С ЕЛИ
***
През погледа на журналиста
***
КОГАТО ЖИВОТЪТ ВИ Е ОБАГРЕН В
НАПРЕЖЕНИЕ, ОБИДА И ХАОС
ПОТЪРСЕТЕ ЕЛИ
Често проблемите в ежедневието ни водят до труд
на адаптация и неадекватност. Споделените проблеми
с близки хора носят нюанси на емоционална реакция. В
такива ситуации човек има нужда от хора като Елка
Стефанова. Тя нарича себе си независим консултант.
Помага на хората да вземат най-правилното решение в
трудни моменти, свързани със затихващ бизнес, неудачи
в семейството, трудна победа над емоционални сриво
ве, неутрализира поръчкава магия. След срещата с нея
хората се чувстват заредени със сила и воля да осмис
лят бъдещето си. Ясновидството є е многоспектърно
и потвърдено в бъдещето. Открила още в детството
си своите възможности, натрупала житейска мъдрост,
години наред тя помага на хората. Ели няма нужда от
глобална медийна реклама, защото хората, получили
помощ, често насочват свои близки, приятели, колеги
към нейните офиси. Наричат я слънчице в галакти
ката живот, космичен маг, повелителка на доброто,
Търновската магьосница... Излъчването є създава усета
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за спокойствие и предразполага към доверие. Разгово
рът е непринуден, а космичният ритуал снема веднъж
за винаги натрупания страх, обида, завист и магия.
Когато стане въпрос за интересни случаи, Ели
казва че няма начин за класификация. Всеки проблем е
важен за човека, потърсил професионална помощ .Книги
те, които е издала “Необятно привличане”, “Насаме със
себе си”, “Себепознание”, “Как се разваля магия с леене
на восък и яйца” дават ценна информация как човек сам
да си помогне. Използването на кристали, лунна вода,
яйце, молитва и в основата на всичко това личната
вяра в силата на Бог спасяват хората от пропадащ
бизнес, разрушено лично щастие.
Ели твърди че не на всички самотни хора безбра
чието е съдба. При нея идва симпатична млада жена,
която е преживяла поредната лична драма. Обещан
брак, насрочена сватба и изведнъж остава сама. Какво
става всъщност. Потапяйки се в съдбата є, тя открива
самозадействаща се магия. Нейна първа братовчедка
от години си отмъщава за това, че Галя е по-харесвана
и по-умна от нея. Този вид магии се кодират по луна и се
активират само в определени ситуации. В този случай
разрушителното послание е, когато предстои венчило,
всичко да се разпада. С няколко ритуала животът на
Галя тръгна в друга посока.
Ели обяснява, че не при всички семейства без деца
това е карма. Няколко години Петър и Женя ходят по мъ
ките. Няма причина за безплодието. Свекървата идва
видимо притеснена, търсейки отговор на проблема.
Тя си спомня за мазното петно на стълбите след
сватбения ден и разпилените кости от риба пред вра
тата им. Няколко дни след сватбата синът є изпада
безпричинно в нервна криза. От тогава са миналишест
години...Женя очаква първата си рожба седем месеца
след изчистващия ритуал.
Ели съветва: Не търсете енергийна помощ след като
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загубите любовта, здравето и щастието си безвъзвратно.
Изпреварвайте разрушителните събития. Млада балерина
работи в Германия. Когато започне да танцува усеща как
силите я напускат. Няколко седмици издържа на това напре
жение и се прибира в България. Парещи въпроси защо така
се получава, защо съпругът я напуска, защо кариерата є е
унищожена я тласкат към мисълта за самоубийство. При
Ели твърди ридаейки, че няма защо да живее. Открито е
при аурограмата майчино проклятие, което унищожава
щастието є. Кодираната енергийна защита връща ус
пехите є на сцената. Соня открива новата си любов.
Често в практиката си Ели открива симптоми
на автомагия. Не всички намерени предмети имат
силата на магия. Често страхът създава възможно
изтичане на жизнените сили подобни при енергийния
вампиризъм. Носят при нея конци, косми, кокалчета,
черупки от яйца, муски, нокти... Всички те са носители
на негативност и не трябва да се горят, а да се изхвър
лят на вода. Преди да се потопите в панически страх
потърсете информация при специалист в тази област,
съветва Ели.
Попитах я да разкаже още нещо за своята
отговорна, всеотдайна работа. Ето какво ми разказа
тя:
Схемата енергийна кодировка  поражение  проекция
е известна на определен брой хора, четящи космичната
информация. Когато се неутрализира чуждото енер
гийно вмешателство в определен срок е наложителна
защита. Това, което умея да изграждам е огнена, акваантиоксидантна и тройна дългосрочна лична, семейна
и родова защита.
Твърдя, че не е достатъчно да се разтопи восъка и
да се излее във вода. Трябва информацията да се разко
дира, да се насочи в определена посока и да се баланси
рат енергийните чакри. В противен случай се нанасят
47

трайни поражения върху човека. Педпочитам личното
присъствие на енергийно поразения, защото в образу
валите се восъчни картини ясно се вижда поръчителя,
пораженията и обекта на завистта  финанси, дом, лю
бов, отделни органи...
Родовото проклятие често води до алкохолизъм и
генетично-психична обремененост. За поредицата не
щастия няма смисъл да говорим. Всяка трудна съдба
оставя отпечатък в съзнанието ми. Как се забравят
случаи като: майка продава дъщеря си за пари, по-малка
сестра чрез магия прилъстява съпруга на кака си, родни
ни се кълнат за имот и извършват ритуално убийство,
бизнес партньори се самоунищожават.
Години наред пътувам и помагам на хората, из
паднали в беда.
Слънцето грее за всички, право на щастие има
всеки човек. Чрез получената космична информация и
ритуалите връщам желанието за живот, вярата в Бог.
С молитва и обич зареждам деня си. С радост и спокойс
твие живея земните си дни. Желая здраве и късмет на
всички хора занапред!
А. Кулев, рекламен агент, журналист
ЧУВСТВАМ СЕ ЩАСТЛИВА, ЧЕ В ЖИВОТА СИ
СРЕЩНАХ ЕЛИ
За първи път срещнах Ели Стефанова преди 4 го
дини, когато реши да помага на хората от Дупница и
региона. Малко е да се каже, че останах поразена от
светлината, добротата и спокойствието, което из
лъчваше.
Работя с толкова много хора, но такъв човек
почти не позвам  който да те кара да забравяш пробле
мите, да ставаш по-сигурен в себе си, по-уверен и след
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срещата с нея да се чувстваш щастлив. Поразена съм
от десетките хора, които виждам пред кабинета й, чака
щи смирено докато дойде редът им, като че още отвън
те усещат прилив на спокойствие и сигурност.
Не са малко случаите на недоброжелателност и
умишлено навреждане на здравето и живота на хората.
Ели Стефанова работи по уникален древнотракийски
метод, който дава спасение на много хора да възвърнат
в душите си хармонията и да намерят правилния път.
Работи индивидуално с всеки пациент и затова всеки я
чувства като спечелен приятел и съветник. От опита,
който е натрупала, е установила, че хората най-много
страдат от загубата на вяра в собствените сили и
във възможността да се борят с проблемите, които
се явяват пред тях.
Безспорно най-силната страна на Ели Стефано
ва са натрупаните прозрения и опит от житейските
мигове и огорчения, които е обобщила в своите книги,
изпълнени с много мъдрост и полезни съвети. Няма
човек, който да ги е разгледал или прочел и да не е
намерил отговор на някои свои въпроси и решение за
проблемите.
Моите пожелания към нея са:
 Бъди жива и здрава и винаги сред хората, които
имат нужда от теб, това е твое призвание! Бъди бла
гословена!
Павлина Христова,
рекламен агент на в. “Дупница плюс”
НА ЕЛИ
Лъчезарна и усмихната, с топли, кафяви очи,
с блага дума за всеки дошъл
мъката си да сподели.
Излъчваш енергия силна,
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която стопява страха.
При тебе намерих утеха за
болката в мойта душа.
С твоята обич и воля и
със силата на Бога до теб, се преборваш
със злото и връщаш вярата на тези,
които повярват във теб.
Благодаря на Бог, че те има!
Че ме срещна в живота със теб!
В беда голяма бях изпаднала,
но ти ме върна с любов.
Топлината, която ми даваш
с напътствие да се справя
сама вече години тринайсет 
научих много неща...
Как да посрещам несгодите
и смело напред да вървя.
08.01.2004 год. 		
гр. В. Търново
ЕЛЕНЦЕ, ЕЛЕНЦЕ. . . !

Янка Димитрова

Това е моето обръщение към нея от мига, в който я
видях за първи път във В. Търново. Гледаше ме с големи
те си кафяви очи мило, а аз си мислех, че я познавам
от векове! Такава топлина, благост и кротост бликаше
от нея...
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Еленце, мила, контактът ми с теб ми дава мно
го- спокойствие, радост в душата от всяка среща, уве
реност в действията ми и напредък!
С Елето станахме повече от приятелки, а след то
ва се наложи тя да ми помогне в труден момент за мен.
Едва тогава разбрах и открих силата на древнотракийс
кия метод восъколеене, който тя владее до съвършенст
во. Ели е весел, уравновесен човек  неплашещ, а напротив
успокояващ те от пръв поглед и вдъхващ доверие!
Еленце, даваш ми много и искрено ти благодаря!
Родена си, за да помагаш на хората, да носиш радост и
щастие! Дано и това да срещаш в другите!
Моето семейство те обича и ти желае най-добро
то!
Юлия Коюнджийска,
Благоевград
Запознах се с Елка случайно,
а може би не !
Щастлива съм, че познавам такава светла лич
ност, която със сърце и любов полага усилия да помага,
да дава надежда, светлина и положителна енергия. Тя
учи човек сам да си помага с доброта, опрощение и лю
бов, да измолим прошка и помощ от светлите сили за
нас съгрешилите хора. Това е тя нашата Ели.
Д-р С. Русинова
БЛАГОДАРЯ ТИ, ЕЛИ
Това съчетание от букви е недостатъчно да изразя
това, което видяха очите ми и почувства сърцето ми,
когато застанах пред трептящия пламък на свещи
те.
Сякаш небето и земята се сляха в едно, за да по
могнат на вълшебницата 51
Ели да изчисти физиката и

душата ми от натрупали се във времето черна сила и
кармична обремененост.
Жестока съдбовна случайност отне съпруга ми.
Останах сама с деца студенти. Клатушках се като
безизходно потъващ параход сред вълните на живота.
Тогава отново ти, добра феьо, както те наричат деца
та ми , ми протегна ръка да излезна от тъмнината и
отчаянието.
Уважаеми читатели, за г-жа Елка Стефанова
няма ден и нощ, няма делник и празник. Нейното ежед
невие е погълнато от човешката болка и страдания.
Нейният празник е празник на успехите й, а те са мно
го. Усмивката й грейва още по-силно, когато застанем
пред нея ние, излекуваните от злото, с думите: Бъди
благословена, Ели!
Ти си нашият земен покровител и съветник. На
шата опора и утеха.
Пътят ти е труден, избраннице от Бога, но ти не
униваш. За милионите страдащи намираш топла дума
и усмивка. От твоята приемна човек си тръгва добър,
уверен и пречистен.
Нека още дълги години пламъкът на свещите се
слива с пламъка на твоето голямо сърце.
гр. Пловдив

С Обич и признателност
Д-р Радка Кирчева
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ВЕЧНО БЛАГОДАРНА
Не познавах аз до днес човек
станал толкова скъп за мен.
Спасение “ ЧУДО” направи тя,
а е просто една жена.
Живяхме дълго в мъка и тъга,
злото отглеждахме в празнота.
Няма радост, нито смях,
а от празник ни е страх.
Но когато зъл роднина ненаситен
в мръсотия ни посегна на детето
кръв да пие от вратлето, е тогава
стана страшно.
Всичко рухна в дома ужасно.
И тогава скъпа Ели,
ти направи с двете си ръце чудеса.
На доброто път проправи към дома
и отвори нашите измъчени сърца.
Сега сме пак това семейство.
Задружно и сплотено,
щастливо, окрилено
и за напред от Бог и теб защитено!
Желая от дълбината на душата
живот и здраве във дома ти.
Да правиш вечно добрини
И нека Бог те благослови!
Една вече спокойна майка и съпруга
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ВЪРТЯХ СЕ В ОМАГЬОСАН КРЪГ
Знаех много за Ели Стефанова. Името є ми говореше
за човек с подчертана индивидуалност и космичен профе
сионализъм. В приятелски кръг също е ставало въпрос за
лична среща и споделеха информация. От няколко месеца
не се чувствах в кондиция. Търсех причината в здравос
ловен план, в емоционално пренатоварване, в кризисен
период в живота си  но се въртях в един омагьосан кръг
на безпътие. В ръцете ми попадна национален вестник.
Усетих желание и нужда за лична среща с тази жена. Поз
въних на телефон 02/8315671. Интелегентен глас ми даде
час за нашата среща. И ето ме в нейния кабинет. В него
лъхаше спокойствие и светлина, а срещу мен жена с отк
рит поглед и добра усмивка. Седнах притеснен. Чудех се
от къде да започна и притаих дъх. Гласът є мек и топъл
ме заля. Имах нужда от елементарно човешко отношение
и се потопих в него. Тя се усмихна, погледна ме в очите и
каза: “Отпусни се, кажи ми как се казваш... Замълча... Ти
вярваш и не вярваш в момента, а за да ти помогна ми
трябва твоето доверие. Много болка има в душата ти.
Загуба на близък човек, неуспешен брак, а сега работиш
без желание, чувстваш се недооценен. Не вярвай, ако ти
кажат, че ти е правена магия.
Това ти състояние скоро ще премине. Само не лъжи
себе си, че си щастлив. Почини си от сивото ежедневие.
Има хора, които те обичат  към тях се обърни! А аз ще ти
помогна чрез метода по който работя да се освободиш от
стресовете. След третата ни среща аз се чувствам нов
човек. Приятелите ми споделиха видимата промяна, а аз
благодаря на земното благородство на Ели. Желая є още
дълги години да помага на хората.
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А Вие ако преживявате трудни моменти в живота
си попитайте нея  тя ще Ви помогне. Престъпете прага
на кабинета є с вяра и добронамереност  ще получите
топлина и помощ.
Попитах я при последната среща: “Ели, как издър
жаш? Пътуваш, работиш... вече над 10 г. в цялата стра
на? А тя с писъщата є усмивка ми каза: Мисията ми е
такава. Това не ми тежи, но ми е мъчно когато човек
иска за кратък миг всичко в живота му да се подреди, а
това няма как да стане. И житото като го посееш му
трябва време докато го пожънеш и изпечеш най- хуба
вия хляб. Запомних тези думи. Мъдри са както и тази
жена срещнала се с много човешки съдби, помогнала в
много житейски ситуации.
Вече знам  ако мои приятели имат нужда от съвет,
от помощ, от разваляне на магия, от възстановяване
на късмет, любов, реализация и самочувствие ще им
дам GSM 088/9248018 да си запишит час за среща с
г-жа Стефанова. Книгите, чийто автор е тя са пропи
ти с много човешка обич, ценни житейски съвети. А
аз усещам техния положителен заряд при всяко тяхно
препрочитане.
С уважение: Георги С. Трифонов
ЕЛИ СТЕФАНОВА
Е ЧАСТ ОТ ВСЕЛЕНАТА
След срещата си с Елка в хората като че ли разцъфтя
ва поетичната им душа. Искам да споделя благодарността
си за всичко, което направи за мен. Когато се срещнахме за
първи път, аз умирах. Нямах сили да се боря със злото и
чувствах, че е дошъл края. След нашите срещи животът
ми се подреди и на мен ми остана правото да вярвам в
чудеса, защото Вие сте част от Вселената. С цялата
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Ви доброта и пророческа дарба аз наистина повярвах,
че доброто ще победи, макар че негативната енергия
беше вградена до голямо количество в моя организъм.
Повече от шест месеца траеше войната между добро
то и злото в мен. Но сега съм щастлива, че оздравях
и укрепнах, а спомена за Вас Елка ще остане в сърцето
ми, докато ми е отредено на тази земя!
С обич: Тони Велкова, гр. София
ТИ СИ ЧОВЕК СВЪРЗАН С КОСМОСА
ДА СЪТВОРЯВАШ ДОБРО
ЗА ХОРАТА ДОКОСНАЛИ СЕ ДО ТЕБ...
Няколко години не се чувствах добре. Изпитвах
някакво отрицателно присъствие и страх, депресия.
Затова дойдох при теб с най-голямата болка на този
свят. Щастлива съм, че всичко е вече минало. Сега се
чувствам друг човек, благодарение на твоите способ
ности. Без твоята помощ не зная как щях да продължа
живота си. Тази положителна енергия, която излъчваш,
кара човек от първата среща с теб да повярва в себе си.
Едно голямо благодаря на един голям човек, сързан с Кос
моса! Обичам те, Ели! Ти си вълшебница и който има
някаква болка, нека дойде при теб за да помогнеш.
Николина от гр. ВАРНА
БЛАГОДАРЯ ВИ ОТ СЪРЦЕ
Госпожо Стефанова, за Вас научих от вестник
“Втора младост”, реших и дойдох. Бях подтисната,обър
кана и огрижена. На гърба си носех цяла планина от
проблеми. След вашата намеса се движа с лекота и
увереност. Възвърнах паметта си и вярата в живота
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и в доброто.Получих криле, с които ще мога да летя
през тежестите на живота, които Бог ми е отредил
да изживея.
Благодаря Ви и нека Бог да ви благослови и Ви дари
със сила, здраве и дълголетие!
Мария от гр. Пазарджик

ОТ ИЗОСТАВЕНО ДЕТЕ
СЕГА СЪМ ЩАСТЛИВ ЧОВЕК
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕЛИ
Имах нужда да бъда обичана, но не срещах човека
на моите мечти. Годините отминаваха в празнота и
отчаяние. Един ден вървях по улицата сама, сълзите
ми се стичаха. Срещу мен идваше възрастна жена, коя
то деликатно поспря. Погледна ме и протегна ръка да
изтрие сълзите ми. Загрижеността є ми даде смелост
да споделя мъката си. Така тя ме насочи към Ели. Сър
цето ми затуптя с надежда и аз послушах съвета на
тази добра жена. С нетърпение дочаках уречения ден и
час. При трите срещи и сеанси аз усетих, че започвам
да живея нов живот. Тя смъкна огромния товар от
душата ми, обременена от тежкото проклятие на не
желано зачатие.
От родено и изоставено дете сега съм щастлив
човек с много мечти. Сигурно ще срещна и своя принц
на живота, защото в очите ми блести надежда, а не
тъга както преди.
Ирина Малинина, гр. Септември
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ОТНОВО СЪМ ЗДРАВА И СИЛНА
Преди 3 години бях при г-жа Стефанова на консул
тация за здравето си. До края на живота си ще и бъда
благодарна, защото тя ми предсказа или по скоро ми
откри заволяване в черния ми дроб. Благодарение на
нейната насока отидох на скенерово изследване и се
оказа, че имам метастаза в черния дроб. След успешна
операция отново съм здрава. Поклон пред нейните спо
собности като ясновидка и готовноста є да помага.
Същевременно ми развали направената магия.
Д. Александрова, 51 г., гр. Варна

УБЕДЕН СЪМ, ЧЕ С ПОМОЩА
НА ХОРА КАТО ЕЛКА
ДОБРОТО ЩЕ ПОБЕДИ ЗЛОТО
На 28 г. съм. На 15 започнах да тренирам организи
рано футбол. Тренирах до 21 г., когато получих травма
в лявото коляно.
След три години опити да го излекувам, то все
още ме болеше, което заедно с още няко лко болежки
ме доведе до отчаяние. Година и половина бях на легло,
след което отидох на психиатър. Поставиха ми диаг
ноза шизофрения. След три години и половина вземане
на лекарства мислех, че съм добре. Но при поредната
промяна на дозата и коректора получих натрапливи
мисли и огромно напрежение. Отидох при Е. Стефанова
да ми помогне. Започнахме с три сеанса восъколеене.
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След всеки сеанс се чувствах все по добре, като това
пролича особенно силно след втория и третия. Когато
започнах дори да спортувам и работя с желание, което
не бях изпитвал от години. След трите сеанса пожелах
и вътрешна защита. Това е процедура с която вярвам
че ще затворя кръга на пълната физическа и психическа
хармония, чието постигане е моя основна цел.
Убеден съм, че с помоща на хора като Е. Стефано
ва доброто ще победи злото и светът ще стане едно
приказно място за щастлив живот изпълнен с любов,
разбирателство, градивен труд и всеки ще помага на
хората до себе си с кристално чисти намерения.
От мен едно голямо БЛАГОДАРЯ!
А. Атанасов
от гр. Хасково
ОТРИЦАТЕЛНАТА ЕНЕРГИЯ СИ ОТИДЕ
ОТ НАШИЯ ДОМ
Дойдох при г-жа Стефанова с мои лични и на сина
ми проблеми. От четири години той не можеше да си
намери работа, през март навърши 41 г., а не е женен.
Ели видя с колко много отрицателна енергия сме зао
биколени, а финансовата ни криза не ни позволява да
се оттървем от нея. Компромиса, който ми направи
бе жизненоважен за мен. Сега вече синът ми работи.
Предложиха му три работи, едната от които е по спе
циалността му. Сега синът ми работи и аз мога да се
издължа на Ели. Благодаря й за това че ми повярва, че
победи тормоза над мен, че синът ми работи...
Танка от Димитровград
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БЯХ МНОГО ЗЛЕ...
Бях много зле с здравето си. Лежах по болници, но
помощ никаква. Всеки ден ставах все по-зле и затова по
търсих помощ при г-жа Стефанова. Изпълних нейните
препоръки след първия ритуал, а вечерта преди да заспя
пред очите ми на три пъти мина сянка. След това нещо
като че ли отключи гърба ми, които преди това ме бо
леше много. Остана само болката в краката и очите
ми. Капките които ми даде, победиха непоносимото
напрежение и очите ми се поотвориха, а аз се движа
по-лесно, чувствам как здравето ми се завръща!
Павлинка от гр. София

И НЕКА УТРЕШНИЯ ДЕН
Е ПО-ДОБЪР ОТ ДНЕШНИЯ
През месец ноември разбрах, че в основата на моите
проблеми е родово проклятие. От в-к “Втора младост” нау
чих за г-жа Стефанова. На 13.05.04 г. започнах срещата си
и ритуала с голямо притеснение. От 27.05.след второто си
посещение аз спрях зависимостта си от Транксен, която
беше две години. Аз имам своя вяра в Иисус, а сега се удвои
благодариние на Е.Стефанова. Приемам проблемите си поспокойно.Отново започнах да работя с шевната машина и
други дейности, които бях прекратила.От мен се извлече
нещо лошо което с години носех.Благодаря на Бог, че е създал
хора като Елка да ни помагат в това трудно време.
С много уважение: Ана Гецева
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стихове

ЛЮБОВТА...
ВЕЧНА,
СЪГРАЖДАЩА,
ИЗПЕПЕЛЯВАЩА...
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ОБИЧТА НА ВЯТЪРА...
В очите ти подирих любовта 
горещи сълзи в длани сбрах.
Не си отивай ! Не мога да те спра,
а зная плачеш ти за мен в съня.
Отдавна пътищата ни разминати
затихнала жарава скътаха завинаги.
От обич и от страст неподозирана
сърцата ни от мъка са застинали...
Когато оживее спомен от годините
и мъката сълзите нежно пресушава не искай бързо от тебе да си ида
самотен ще ридаеш и мечтаеш...
Повярва ли във обичта на вятъра?...
Той клоните и листите обича,
когато есента попари ги
и в нова пролет им се врича...
От мен не бягай толкова далече!
Когато всички те забравят
със обич тихичко ще те прегърна
мечтата наша в реалност ще превърна...
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НА ТЕБ...
Събрал нежността си във шепи,
приютил ме на своите гърди
аз съм щастливо момиче
нека неповторимия миг продължи!
Нежността е жарава разбулена
с много страст изворно могъща
аз съм с теб, ти си с мен  ние сме същите
през годините нежно прегръщани...
В побелели коси пръсти вплетох.
Нежно страстта ромоли- усетих:
желание и сили за обич сме скътали
макар годините да са преминали.
Ти си тук. В прегръдка прималявам
Забравила трудните житейски прагове.
Аз съм тук. Ти ме желаеш...
щастлива, витална, мечтана  завинаги!
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ТИ СИ...
Днес си до мен  как искам те завинаги!
Душата ми е в плен на битките
преминали.
Зная, че и тебе те боли
за пътищата ни разминати.
Знам сърцето стене, но те искам
макар и за мигове!!!
Толкова дълго те чакам
да ми протегнеш ръка.
И през нощта се надявам
да пресушиш сълзите ми.
Ти си най-мечтания миг
оцелял през годините.
Сърцето ми не иска друг за старините ни!
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ТИ СИ...
Аз съм зряла жена 
гълъб пърха в гърдите ми.
Зная това е любовта
скътана за старините ни...
Ти си толкова чужд,
но за другите.
Само аз те усещам 
огъня замрял съхрани.
Аз те обичам и чакам
с уморени ръце да поемеш мечтите ми.
Ти си моя дъх
за последно стаен,
		
вечна песен за двама ни...
***
Душата ми е дъб столетен
от векове тя страда
за пътищата ни разминати
и всяка пролет листи дава...
Отново дните ни са вплетени,
в бездихание очите ни потъват.
За обич знак отново си подават.
Мечтите разпиляни  листи есенни...
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ЗАМЪЛЧИ...
Не търси вината в себе си.
Няма и при мен да я откриеш...
С много грешки ранихме душите си.
Няма виновни, има сълзи недоронени...
Замълчи, не разгаряй тъгата си.
Океан от мъка фучи, унищожава ни.
Ти в посребрели коси нежно вплиташ
несбъднати и невъзможни трепети.
Не търси вината и в другите...
Съдбата ни с други съдби е преплетена.
Ти мълчиш, аз без думи разбирам
тъгата ти по любовта ни изронена...
НЕЖЕН ПРИПЕВ
Глава склоних на умореното ти рамо.
Очи притворих, пръсти вплетох в твойта
длан.
Сърцето си усетих спряло....
Не си отивай  нека е начало.
Умора има в нашите нозе.
Аз искам малко  всичко бих ти дала.
В нощта сърцето ми мечти плете...
66

Съдържание
Космично пророчество................................................. 5
Какво предвещава Крилатият кон............................. 7
Познавате ли вашия партньор,
за да сте щастливи..................................................... 28
За да си помогнете сами  съвети............................. 31
Мигове от тайнството............................................. 39
Другите за срещите си с Ели.................................... 45
Стихове......................................................................... 61

Книги от библиотека
“ОНА-58”  Елка Стефанова

© Елка Стефанова, автор
© Радослав Котларски, графики
© Снимки, личен архив

67

ЕЛКА СТЕФАНОВА

ОЧИТЕ НА УЧИТЕЛЯ
Първо издание
Редактор: Румяна Христова
Корица: Радослав Котларски, графика
Рекламно-издателска къща •ДАР•
Велико Търново

68

