Когато душата тръгне към Земята
Когато Душата тръгне към Земята, звездите я благославят. Ето защо аз вярвам в добрата
поличба и мисията на човека. И така вече над 50 години аз вървя по своя път. Препъвам се в
лошотията на хората, изправям се и продължавам да вървя напред.
От дете прозрях, че съм човек търсещ първопричината за създалите се ситуации.
Вълнувах се от добрите духове, които спасяват живота на хората. Вълнувах се от това, което
обединява хората. Към 6-7 клас в ръцете ми попадна книга със стар правопис, с „Ъ” накрая и аз
с изненада разбрах, че не ми е трудно да чета бързо и да разбирам всичко.Започнах да търся
на тавана на къщата стари книги и ги четях с голям интерес. Може би за другите е било странно,
но за мен беше най-интересното нещо на този етап. Така прочетох и за билколечението и за
зодиакалните знаци. Желанието ми беше да работя нещо, с което да помагам на хората да се
излекуват. Тогава си мислех,че ще продавам в аптека.
Когато успях да препечатам на пишеща машина част от книгата и отидох на летен
ученически лагер, след едно нелепа ситуация /за която ще разкажа вече със смях/, бях
обвинена, че разпространявам апокрифна литература и ме заплашиха с изключване от
училище без право да продължа след 8-ми клас. И така, представете си десет деца в една
спална стая, лампите са загасени, аз с листи в ръка и фенерче чета и всички слушат. Коя зодия с
какво е характерна, кои са хубавите и кои лошите страни от характера на хората, родени от
дата, до дата. И изведнъж със скорост се отваря вратата, светва се лампата и с крещящ глас ни
се нарежда всички да станем прави. Аз се изправих, а всички се престориха на заспали. О,
Боже, как така ...Бяха ме молили да им чета, а сега ...всички се спотаиха. И така, на другия ден
бях пред строя с обвинение, че разпространявам апокрифна литература /разбира се след това
търсих смисъла на тази дума в тълковния речник/, извикаха родителите ми и строгото
порицание ме накара да се замисля колко е несправедливо всичко в тази абсурдна ситуациая.
Накараха ме да обещая, че няма да говоря за тези неща на лагеруващите деца, да скъсам
листите и да си направя извод. С една дума едва ли не да се чувствам помилвана Татко ми се
скара, смъмри ме, че го излагам и си заминаха с майка. Да, но...аз, когато печатах всичко на
машината го правех под три листа индиго.
Не мога да кажа,че бях от най-подчинителните деца. Определям се като борец за
правдина. Може би съм инакомислеща, но това съм аз. Поставям първо другите хора на
приоритетен план, давам всичко от себе си, за да ги подкрепя в трудните ситуации. Такава бях
в училище, такава бях като студентка, такава съм като приятел, такава съм и до този момент. С
право приятелите ми ме наричат „обединителка”.
Благодаря на всички, които ме даряват с любовта си. Благодаря на всички, които ме носят в
сърцето си. Благодаря на Бог за мисията, която ми е дал- да помагам на хората, да лекувам
душите им с добра дума, висок професионализъм и божествено тайнство.
Не очаквам награда от хората, но моля Бог да ме пази от жестоките предателства. До сега не
съм предала никого, но съм страдала незаслужено от зломислещи и самонадеяни люде. Иска
ми се доброто да тържествува и дълбоко вярвам в това.

