
Откъс от разказа „Сътворение”, публикуван във втората ми 
книга – „Слънчогледите се прераждат в слънца” (2016) 

 

...Тя чакаше и се оглеждаше малко неспокойно наоколо. Очите й се 
усмихнаха, когато видя как Той слезе от един кораб и застина в 
очакване да я срещне. И двамата бяха очаквали този момент много 
дълго... Сякаш от векове. Дали се познаваха? Или се виждаха сега за 
първи път и просто се разпознаха по нещо в погледа, в очите?... 

Може би бяха изживели хиляди животи заедно, един до друг – и в 
добро, и в зло. А може и да бяха живели винаги в различни времена 
и тела, на различни планети и в най-различни краища на 
Вселената. Или дори в различни, паралелни вселени и реалности...  

И все пак се разпознаха по нещо. По някакъв невидим знак и белег, 
за който и двамата се взираха внимателно около себе си и търсеха. 
Може би той бе в очите. Най-вероятно... „Прозорците” на душата. 
Не само в нашия свят, но и навсякъде другаде, където душа живее в 
тяло за определено време. Във всеки случай имаха нещо общо 
помежду си. Бяха се раждали и бяха умирали много пъти. И на 
Земята, и в други светове. Бяха обичали, бяха губили най-ценното в 
живота си, бяха изживявали бездни от мрак, но се бяха връщали 
към светлината отново, за да се преродят в по-силни, хармонични и 
мъдри същества. Бяха усетили изцяло какво е плът и кръв, и какво е 
Дух, и бяха разбрали как те могат да раждат заедно Живот. Не само 
телесен, и не само духовен, а пълноценен, смислен, истински живот, 
какъвто Душата може да живее с хилядолетия, без да се умори от 
това...  

Любовта и съзидателният им копнеж ги свързваха. И още – вярата 
и мъдростта. Това бе достатъчно. Те можеха да творят заедно – по 
невидимия белег познаха това. Да обикнеш живота в тяло е най-
голямото предизвикателство за една Душа въобще, но те се бяха 
справили отлично с тази задача. Затова не се бяха върнали при  
Всетвореца и не се бяха „разтворили” в Неговата безкрайна Душа, а 
бяха започнали сами да създават. 

Седнаха един до друг и се хванаха за ръце. Започнаха да мечтаят за 
Сътворение. И да си го представят ясно. Край тях имаше и други 



такива двойки – много при това. Но коя от тях щеше да създаде  
един напълно нов свят и ново същество, което да го обитава – 
невиждано от Всетвореца и Вселената до този момент – това те не 
знаеха. А и нямаше да узнаят със сигурност. Щяха да усетят само в 
най-съкровеното ядро на душите си, ако имаха успех. Щяха да 
познаят, че наистина са станали Създатели, ако от сърцата им 
тръгнеше през светове и вселени една нова невидима нишка, която 
да ги свързва с тяхното Дете. 

А Детето е копнеж по Живота. Всяко новородено създание носи 
белега на Любовта и Мъдростта, които са съществували преди него 
и са били нужното условие, за да се роди то. Всяко дете носи 
изначалната невинност на Вселената. И на Бога – нейния 
Всетворец. Всяко дете носи душа, бистра като утринна роса и сияйна 
като усмивката на влюбен, който върви към олтара и към своя нов 
живот и своето щастие. Като всичко най-светло и добро, което не 
само нашата, но и всички останали Вселени са виждали.  

~ 

...Те бяха затворили очите си. Бяха преплели дланите си. А някъде 
много далеч от тях, на светлинни години разстояние, потоци 
космическа енергия и материя започнаха да се събират, уплътняват 
и сякаш да танцуват заедно. Раждаше се Нов свят. Те призоваваха 
цялата си сила и мъдрост, най-добрите си намерения и дарби, 
опитът си от безброй жизнени цикли, както и цялата си Любов и 
изпращаха мисълта и чувството си, дори цялата си душа към онова 
далечно и незнайно място, което те сътворяваха сега, само с 
копнежа си за нов живот и нова обич. За ново утро. И ново 
Съзидание. Мисълта им летеше и оставяше огнена диря през 
космическия мрак и вакуум, през Пространствата на различните 
светове и паралелни реалности – те нямаше да я пуснат да мине 
през тях, ако не бе кристално чиста. Тя танцуваше в Космоса и 
следвайки я танцуваха с нея всички онези миниатюрни частици 
материя, които щяха да оформят Новия свят. Както зародиш се 
оформя в майчина утроба. Но утробата бе самият Космос. Танцуваха 
мислите им и копнежа им да бъде създадена нова форма, по-
съвършена от предишните, танцуваха и частиците, зареяни в 
безкрая и отдавна чакащи своя час – да бъдат призовани и да 



послужат за Сътворение. В себе си те  носеха памет за старите 
светове и вселени, в чието изграждане и живот бяха участвали 
преди безброй много години. Но сега бе дошъл момент за раждане 
на нов свят и за ново начало... Самите частици – клетките на  
Космоса - носеха копнежа по съвършенството в себе си, подобно на 
Душата. Тази красива магия бе вложена в тях от Всетвореца, 
разбира се. 
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