ПРИКАЗКИ
за кариерни консултанти

том

II

Издание на Цент ър за развитие на човешките рес урси и Еврогайдънс България

2013

приказки
за кариерни консултанти

Идеен проект:
Лъчезар Африканов
Авторски колектив:
Лъчезар Африканов
Надежда Бонева
Цветомира Годинова
Милена Караангова
Юри Константинов
Васил Толин
Автор на илюстрациите:
Атанас Хранов
Редактор:
Милена Караангова
© Издание на ЦРЧР,
Еврогайдънс България 2013
Всички права запазени
ISBN 978-619-7077-10-0

приказки
за кариерни консултанти

Съдържание
Въведение
Посока
Шапката на Мобилярд
Мост
Земя
Вода
Хляб
Лъв
Тук и сега
Облачни ръце
Сокол

3
5
11
15
21
25
37
43
49
55
61

Дух
Истории на други
пътешественици
Песен
Ръце
Светлина
Знание
Камък
Другата половина
Послепис
Вдъхновители

1

69
77
79
85
89
103
109
117
127
128

приказки
за кариерни консултанти

2

приказки
за кариерни консултанти

Въведение
Уважаеми читателю,
В ръцете си държиш втората книжка от поредицата „Приказки за кариерни консултанти“. Във втори том приключенията
на ЛаФри продължават. Някои от тях са вдъхновени от победителите в националния конкурс за кариерни практики 2013 година,
който Център за развитие на човешките ресурси (www.hrdc.bg)
организира заедно с Фондация на бизнеса за образованието
(www.fbo.bg). – Други от общуването с интересни личности –
учители, обучители, стажанти, младежи, които екипът ни срещна през изминалата една година.
Заедно с ЛаФри в пътуването се включват нови пътешественици, работили или продължаващи да работят в екипа на Еврогайдънс – България, които разказват свои приказни истории по
теми, свързани с намирането на призвание своите и личностно
усъвършенстване.
Книжката е предназначена както за специалисти по кариерно консултиране, така и за всички хора, които проявяват интерес
към темата за личностното кариерно развитие.

Приятно четене!
Лъчезар Африканов
Еврогайдънс – България
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Посока

Писането помогна за подр еждане
на всичко видяно и научено, но и б е
съпровод ено с едно съмнение. „Добр е“,
казваше си ЛаФри, „Разбрах колко
е важно да познаваш себ е си и своите
движещи сили, да вярваш в пътя,
който си по ел, и да си отвор ен
за пр еживяванията, които ти
поднася животът. А сега накъд е?“
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И

змина една година от голямото пътуване,
което заедно с мъдрите ГеРак и НеРа, ЛаФри предприе в земите на древните тракийски
владетели. Знанията и уменията, които ЛаФри разви по
време на това вълнуващо пътешествие, му помогнаха
да затвърди вярата в себе си и засилиха желанието за
нови открития. За да запази жив спомена и посланията
от вдъхновяващите срещи с различните мъдри учители, нашият герой описа всички случки в малка книжка,
която да помага на младите хора от селото в търсенето
на отговори на същите въпроси.
Писането помогна на ЛаФри да събуди отново силата на преживяното в Равнинната земя, където получи
вдъхновение за самопознание и където осъзна значението да бъдеш активен в постигането на своите решения.
Оживяха и образите на елфите в Северната гора, които
го дариха със способността да приема различното и различните и да търси доброто във всичко случващо се. Величественият град Варнас, столица на Водното Царство,
помогна на ЛаФри да осъзнае силата на писаното слово.
Гостоприемният огън пред палатката, в която сънува
магически сънища, направи незабравимо осъзнатото за
значимостта на екипната работа. И не на последно място - Академията на град Сардика, в която ЛаФри получи
своите изпитания за откриване на призвание.
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Писането помогна за подреждане на всичко видяно и научено, но и бе съпроводено с едно съмнение. „Добре“, казваше си ЛаФри, „Разбрах колко е
важно да познаваш себе си и своите движещи сили,
да вярваш в пътя, който си поел, и да си отворен за
преживяванията, които ти поднася животът. А сега
накъде? Чувствам се по-мъдър, но и някак объркан.
Като че ли всичкото това познание, което получих
по време на пътуването с ГеРак и НеРа, вместо да
ме освободи от съмненията, всъщност постави нови
и нови въпроси.

Лесно е да се каже:
1. По-спокойно!
2. Животът е кратък!
3. Забавлявай се!
Но как?! Когато светът е така забързан в своята рутина, че хората нямат време да търсят и дават отговори за постигане на вътрешен баланс и пълноценно
съществуване.
Но дали?! Не е ли пак заблуда да вярваш, че има
3 прости правила, които решават всички въпроси и помагат да постигнеш хармония.
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Но къде?! Ако не можем да намерим истината тук,
значи ли, че е време за там. Да тръгнеш на път към
чужди земи в търсене на себе си може и да е ключът
за някого, но дали и за мен. И не е ли просто отлагане
на съмненията…“
Имаше дни, когато съмненията взимаха връх и ЛаФри нямаше настроение да пише. Един ден, решението
като че ли просто изплува в съзнанието му. Първото
му пътуване в земите на траките му даде много отговори. Може би е време за друго велико пътешествие.
В каква посока? Тогава ЛаФри осъзна, че е време да
потърси информация за други пътешественици и техните преживявания, което ще му помогне да намери
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отговор на този въпрос. Първо се обърна за помощ
към Старейшината на селото, който му предостави
стари ръкописи с вдъхновяващи истории за пътувания
отвъд земите на Водния град. После отдели време да
чуе вълнуващите разкази по темата на по-възрастните
жители от селото. Така до него достигна древната легенда за майстор Мобилярд.
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Шапката на
Мобилярд

Ръкописът завършваше
с думите:
„Само истинският
търсач може да открие
посоките“.
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М

айстор Мобилярд бил известен с изработването на разноцветни шапки. Хора от всички
краища идвали специално в селото, за да
си поръчат от разнообразните модели. Докато чакали
изпълнението на своите поръчки, клиентите споделяли
с майстора истории за земите, от които пристигали, и
така той, без да излиза от своето ателие, научавал за
всички чудни неща, които се случвали по света. Постепенно у него се зародило желание да обиколи всички
места, за които е научил през годините. Но, как да тръгне и да остави ателието? И всички тези хора, които разчитали на неговия труд?
Една нощ, майстор Мобилярд сънувал вълшебна картина. Насред дълбоката вековна гора, някъде в сърцето
на планината Балакан, феите от ордена на розата празнували Деня на пролетната луна. Цялата гора танцувала под звуците на оркестъра от щурчета и синигери, а
въздухът се изпълвал с вълшебен златен прашец от хилядите трепкащи кристални крилца. Внезапно една от
феите повикала майстор Мобилярд по име и докато се
опомни, той се озовал сред феите в гората. Първоначално изпитал страх да не бъде омагьосан и превърнат
в цвете, но феите бързо го успокоили с думите: „Добре
дошъл, добри майсторе! Със своя талант и вдъхновение ти радваш много хора и внасяш красота в живота
им. Позволи ни да ти направим подарък! Утре, когато
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се събудиш, отиди в работилницата и направи една от
твоите прочути шапки. Важно е да използваш червена
коприна и вместо обикновен конец, при съшиването
да използваш лепило от розов прашец. Шапката, която
създадеш, ще е специална. Щом я сложиш, ще можеш
за един миг да прелетиш до всяка точка на света. Така
ще можеш да сбъднеш мечтата си да пътуваш и да продължиш да работиш за радост на хората“.
Легендата гласи, че майстор Мобилярд изработил шапката, както му заръчали феите, и тя наистина
му дала възможност да обиколи целия свят. Старите
хора в селото споделили с ЛаФри, че след смъртта на
майстора шапката отлетяла към вековната гора в планината Балакан и само истински пътешественик може
да я открие.
ЛаФри решил, че откриването на шапката може би е
първа стъпка в голямото му пътуване в търсене на отговори и разрешаване на съмнения.
В библиотеката на Старейшината ЛаФри откри стар
ръкопис с карта, водеща към Балакан. От картата и текстовете към нея стана ясно, че на входа на планината
има древна порта с три ключалки. Ключовете са разпръснати в няколко посоки, означени като Земя, Вода
и Мост. Ръкописът завършваше с думите: „Само истинският търсач може да открие посоките“.
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МОСТ

За пов ечето хора мостът
е просто физическа връзка
между два бряга, но за
неколцина той може да
се пр евърне в магически
трамплин от едно
състояние на духа към друго.
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У

несен в размисли за шапката на Мобилярд и на
пръв поглед невъзможната задача да открие
всички ключове към портата на Балакан, ЛаФри неусетно потегли на път. Премина през младата гора
над селото, след това се спусна през огрените от лятното слънце поляни, прекоси малката рекичка, която
напояваше нивите на селяните, и продължи с уверена
крачка към неизследваните земи отвъд хоризонта.
Вече се свечеряваше, когато нашият пътешественик
достигна до малък каменен мост. Умората от дългия
път бързо склони ЛаФри да преспи, сгушен под една
от колоните на моста. За първи път от много нощи насам ЛаФри спа непробудно, а на сутринта бе зарадван
от музикално приветствие от наблизо кацналите радостни врабчета.
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На дневна светлина мостът вече изглеждаше по-голям и нещо в цялостното му изложение и структурата на
отделните елементи подсказваше, че това не бе обикновено съоръжение. Опорите бяха изградени от масивни
дялани речни камъни. Цялостното изпълнение бе доказателство за изключителен талант. Съзерцавайки правилните и симетрични каменни форми, ЛаФри пренесе
тази хармония в своето съзнание и към въпросите, които го вълнуваха. „Този мост е невероятен. Вижда се, че в
течение на години с търпение и безкрайно спокойствие,
разчитайки на своя талант и дългогодишно натрупвани
знания и умения, майстори зидари са вложили душата
си, за да постигнат този невероятен резултат. Човек
може да съгради такъв мост само ако обича процеса на
труд, на сътворяване, а всяко творение е само по себе
си опора и ориентир за следваща дейност.“
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Като че ли в съзвучие с размислите на ЛаФри в далечината на другия бряг изплува фигурата на достолепен
мъж, който в едната ръка държеше бележник и пергел,
а в другата торба, пълна с инструменти. ЛаФри поздрави
непознатия и изрази своята радост, че отдавна не е имал
възможност да срещне някого и да поговори с него по
пътя. След като разказа накратко каква е целта на неговото пътуване, сподели, че е очарован от моста и използваната зидарска техника за неговото построяване.
Непознатият се усмихна и добави: „Радвам се, че ти
харесва, пътешественико. Мостът е творение на моите
предци от рода на зидарите, повелители на камъка. Аз
имам честта да го поддържам и всяко лято идвам за няколко дни да огледам дали опорите са все така здрави
и в случай, че се налага, извършвам нужните ремонти.
Радвам се, че по време на своето пътуване в търсене на истината, ти попадна на моста. За повечето хора
мостът е просто физическа връзка между два бряга,
но за неколцина той може да се превърне в магически
трамплин от едно състояние на духа в друго. Надявам
се да си усетил силата му. Защото именно в тази сила
ще намериш първия ключ към портата на Балакан.
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Нека ти помогна. Постави двете си ръце върху този носещ камък. Опитай се да не мислиш за нищо друго, освен
за връзката си с камъка и как този камък е част от едно
цяло. А сега забрави за моста и си представи, че всъщност това е носещият камък на твоята душа. Започваш ли
да виждаш и другите опорни точки, които те изграждат?
Не ми отговаряй. Запази усещането за себе си. А сега е
време да продължиш. Погледни в ръцете си.“
Още в плен на думите на зидаря, ЛаФри усети в ръцете си малък каменен ключ. Но как бе възможно това?
Обръщайки се за отговор към своя събеседник, ЛаФри
съзря само прашец от сребърна светлина на мястото,
където се бяха срещнали.
Първият ключ бе открит, а с него и вътрешната
увереност, че човек е щастлив тогава, когато се труди с душа и осъзнавайки своята взаимосвързаност с
околния свят.
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ЗЕМЯ

Още с първата копка го изпълни
силно усещане за свързаност
със з емята. Спомни си думите
на Стар ейшината от сво ето село
за онези моменти, в които чов ек
осъзнава, че физическото тяло
е само малка част
от енергийната ни цялост.
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П

рез следващите няколко седмици ЛаФри посети
множество живописни селца в търсене на ориентири за възможното местоположение на останалите два ключа към сърцето на Балакан. На моменти
той се отчайваше, че задачата е невъзможна, но постепенно, с всеки изминат ден започна да осъзнава, че е подобре да се радва и на нещата, които се случват по пътя.
Един ден ЛаФри спря да си почине под едно старо дърво насред малка неразорана нива на десетина метра от
основния път. Под гъстата сянка се стелеше прохлада,
която събуди радостни спомени. ЛаФри се върна назад
в детските си години, когато често ходеше да помага на
своята баба в работата на полето. Спомни си какво удоволствие му носеше да прекарва безброй часове, като
копае и засажда дългите бразди на семейната нива. В
работата на полето не мислиш за нищо, не чуваш нищо,
цялото ти внимание е върху мотиката и земята. Ароматът на плодородната земя, на прясно окосената трева,
на жаркия летен въздух, всичко това се слива в опияняващ еликсир, който кара цялата душа да празнува.
ЛаФри изпита желание да работи на полето. Наблизо видя група младежи, които се бяха събрали в кръг.
Приближавайки, забеляза, че в центъра на кръга петима учители обясняваха и показваха различни техники
за обработване на земята. След кратки инструкции,
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всеки ученик показваше наученото на практика. Това,
което му направи силно впечатление, бе, че всеки ученик споделяше защо за него е важно да усвои дадената
техника и как това ще помогне за неговото развитие.
В последващи разговори с учителите ЛаФри разбра, че
те прилагат метод на обучение, който включва не само
усвояване на занаят, но и развитие на мотивация за постоянно усъвършенстване.
ЛаФри помоли да поработи заедно с тях за известно
време на полето. Още с първата копка го изпълни силно
усещане за свързаност със земята. Спомни си думите на
Старейшината от своето село за онези моменти, в които
човек осъзнава, че физическото тяло е само малка част от
енергийната ни цялост. С всеки замах на мотиката ЛаФри
усещаше как съзнанието му се слива в едно с ритъма на
земята, а погледът му се изпълва с хиляди светли точици,
като че ли съзираше невидимата материя, от която той и
всичко окръжаващо бяха изтъкани в единна хармония.
Унесен в този вълшебен вихър, той неусетно премина през
цялата нива, докато не стигна до един снежнобял камък
на най-отдалечения й край. Някакво вътрешно предчувствие го тласна да погледне под камъка и там съзря един
малък кафяв ключ. Дали това бе вторият ключ към портата на Балакан? Най-вероятно, да! В този момент ЛаФри се
почувства още по-силно в едно с цялото.
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Вода

1

... пр едизвикателствата пр ед
кандидатите стават
все по-трудни и почти
невъзможни. Защото това не
били изпитания
за издръжливост и сила,
а изисквали единение
на ума и душата.
1

Приказката е вдъхновена от анимационния филм “Храбро сърце” (Brave).
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Принцеса Омаре2 наблюдаваше бурното море и с всяка минута тази картина още повече засилваше вътрешната й тревога. След последния успешно издържан изпит в академията за кариерно развитие (Академията),
тя знаеше, че баща й, владетелят на водния град Варнас,
ще обяви начало на надпреварата, в която щеше да се
реши кой да бъде нейният съпруг. Омаре вярваше, че
човек сам трябва да избира спътника в живота си, но
такава бе традицията. В часовете по кариерни изкуства
тя усвои умението на самооценка и техниката за изготвяне на кариерен план. Работата с изкусните учители от
Академията й помогна да разшири познанията и разбиранията си както за света на труда, така и за света като
цяло. Осъзна, че щастието е свързано с възможността да правиш свободен и информиран избор за своето
собствено развитие. Всичкото това придобито знание
сега правеше бремето от предстоящите събития още
по-тежко. Бъдещето й щеше да се реши на състезание,
в което могат да вземат участие всички мъже, които се
запишат до края на деня.
Далеч от тревогите на Омаре и още носещ опиянението от момента на свързване със земята, ЛаФри приближи
масивните стени на Варнас. Въпросът за третия ключ към
планина Балакан го вълнуваше, но не толкова като задължителна цел, а по-скоро като възможност за нови и нови
преживявания. ЛаФри реши да отседне в страноприем2

Името на героя е вдъхновено от песента на Андреа Бочели и Дулсе Понтеш: „O mare e tu”.
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ницата „При морските нимфи“, където освен време за
отдих, щеше да има възможност да разговаря с местните жители в търсене на отговор за местоположението на
ключа. Темата на деня в страноприемницата бе състезанието за ръката на принцесата. По-възрастните посетители разказваха истории от предишните надпревари и
как с всяка измината година предизвикателствата пред
кандидатите стават все по-трудни и почти невъзможни.
Защото това не били изпитания за издръжливост и сила,
а изисквали единение на ума и душата. Заинтригуван не
толкова от наградата, колкото от идеята, че това състезание звучи като поредната вълнуваща възможност по
пътя на самопознание и постигане на вътрешен баланс,
ЛаФри се записа за участие.
Три дни преди пълнолуние, както бе обявено в заповедта на владетеля на Варнас, всички кандидати
бяха поканени в двореца, за да получат своето първо предизвикателство. „Добре дошли, достойни сред
най-достойните! Днес ще имате възможност да докажете себе си и така да спечелите ръката на моята единствена дъщеря, принцеса Омаре. Нашият град е известен с високите си постижения в областта на духовното
самопознание и израстване. При нас работи учителят
Цве, който е създател на метода на писаните дневници,
помагащ на младите хора от ранна възраст да разпознават своите силни и слаби страни. В нашата Академия
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за кариерно развитие, всички студенти получават възможност да задълбочат търсенето на своите движещи
сили и да развият уменията да си поставят дългосрочни
цели за развитие.
Като претенденти за ръката на моята дъщеря, трябва
да докажете, че носите в себе си основните ценности,
които предаваме на нашите млади поданици и които са
в основата на успеха на нашето царство. Ще преминете
през три изпитания, като след всяко изпитание ще остават само онези от вас, които са дали верен отговор.“

Първо изпитание
„И така. Състезанието започва. Вашата първа задача е
да разтълкувате следната история: „Трима мъдреци се
срещнали със Св. Петър. Той им казал, че ще ги пусне в
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Рая, ако отговорят правилно на един въпрос. „Преди да ви
задам въпроса“, продължил светецът, „Представете си за
момент, че не сте мъдреци, а малки деца, които гледат на
света с отворени очи. Опитайте се да гледате с детски очи,
докато търсите отговор на моя въпрос. А ето и въпросът:
„Какво е щастието?“. Мъдреците се спогледали. Та това
бил въпрос с безброй отговори. Различните религии по
света имали различни разбирания за щастието. Различните философски школи – различни подходи към постигане на щастието. Някои вярвали, че щастието е тук и сега.
Други, че постигането му преминава през различни страдания. Един от мъдреците се престрашил и първи формулирал своя отговор: „Щастието е сложна постановка на
духа и ума, която е функция на личностните и културни
характеристики на дадената личност“. Вторият мъдрец
развил своя отговор в друга посока: „Идеята за щастието
е капан за хората. Няма доказателства за съществуването
на щастието“. Третият мъдрец се обърнал към Св. Петър
с думите: „Въпросът е невъзможен. Щастието е пространство на духа, което всеки запълва със своите желания и
цели за удовлетворяващо развитие“. Историята не казва
кой от мъдреците е дал правилен отговор.
Уважаеми претенденти, имате 15 минути да обмислите своите отговори и да ги запишете върху пергаментите, които моите придворни ще Ви раздадат“.
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ЛаФри се почувства объркан. Нямаше достатъчно
време, а загадката звучеше внушително. Незнайно как,
ЛаФри се сети за преживяването си на полето, когато
се бе върнал в своето детство и отново бе залят от чувство за безгрижност и хармония. Това беше?! Отговорът се крие в детските очи. Щастието в детските очи е
всеки миг, защото те приемат света такъв, какъвто е, и
се радват на всичко, включително и на неща, които за
възрастните са „дребни“ и „незначителни“.
След кратко съвещание със своите съветници, владетелят на Варнас обяви имената на кандидатите, които
преминават към второто изпитание. Сред тях бе и ЛаФри.

Второ изпитание
„Уважаеми кандидати, благодаря за добрите отговори. По тях не мога да кажа дали сте щастливи хора или
не, но е сигурно, че знаете пътища и начини за постигане на щастието. Това е много важно качество за бъдещия жених на Омаре. Сега е време да проверим дали
притежавате още едно важно качество… Представете
си, че сте съдии в моето царство и в даден момент, аз
като върховен владетел се обръщам към вас с думите:
„Уважаеми съдия, разбрах, че днес ще гледате делото
срещу главния майстор в камарата на занаятчиите производители на тъкани. Искам да Ви обърна внимание,
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че той е много непочтен и измамен човек. Според мен
присъдата трябва да е много строга. Надявам се на вашето разбиране“. Въпросът за вашето второ изпитание
е какво бихте направили като съдия в тази ситуация?
Моля представете Вашите отговори до 15 минути.“
„Още един невъзможен въпрос!“, помислил си ЛаФри. Отговорът изглеждал очевиден, а това било плашещо. Съдията като представител на закон следва да е
безпристрастен и да не се поддава на внушения, дори
и от страна на краля. Но, от друга страна, в реалния
живот как може да не се съобразиш с мнението и препоръката от страна на човек с власт. В крайна сметка,
ЛаФри реши да се довери на интуицията си и написа
следния отговор: „Ваше височество, смятам, че нямам
право да съдя и давам оценка на личността. Кой съм аз
да казвам, че някой е добър, лош, работлив, мързелив?
Вярвам, че следва да оценяваме делата. В конкретната
ситуация като съдия ще преценя доколко постъпката
на главния майстор е правилна съобразно закона.“
След продължително и оживено обсъждане, владетелят на Варнас обяви резултатите: „Уважаеми претенденти, до последното изпитание достигнаха двама от
вас. АнПе, принцът на Аквариус, и ЛаФри, пътешественикът от далечната земя. Поздравления! Вашите отговори показват, че вие ще бъдете мъдри владетели“.
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Трето изпитание
„Както повелява традицията на Варнас, третото изпитание ще бъде поставено от принцесата. Омаре, сега
е твой ред.“
Принцеса Омаре пристъпи напред. Фигурата й излъчваше безкрайното спокойствие на морето. В кристалните очи на това спокойствие потрепваше лека тъга.
Наближаваше моментът, в който да се реши съдбата й.
Принцесата на кралство, което насърчаваше самопознанието, личното усъвършенстване и свободния избор,
нямаше право сама да избира в каква посока да се развива. Какво можеше да направи? Има ли начин да избегне повелите на традицията? В този миг принцеса Омаре
осъзна ключа към своето спасение. Ако никой от двамата
участници не успее да премине третото изпитание, тя ще
запази свободата си. Но какво да им даде като задача? И
двамата доказаха своите знания и умения.
„АнПе и ЛаФри, поздравления, вие се представихте отлично. В последното изпитание всеки от вас ще трябва да
изброи положителните качества на своя опонент, които
биха го направили мой достоен съпруг. Победител ще е
този, който събере по-дълъг списък с качества, посочени
от другия кандидат. Всеки ще има по 5 минути самостоятелно да запише своите предложения и да ми ги предаде“.
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ЛаФри се почувства напълно объркан от задачата на
принцесата. Имаше три варианта за действие:
1. Да изброи всички добри качества на АнПе и да се
надява, че неговите предложения ще са по-малко от
тези на опонента му.
2. Да посочи 1-2 качества на АнПе, като така ще изпълни условието на задачата и същевременно ще си осигури добри шансове за победа.
3. Да не запише нито едно качество, защото само при
този вариант неизвестните в първите две решения ще
отпаднат.
Когато принцеса Омаре обяви резултатите, ЛаФри
бе учуден да разбере, че в крайна сметка и АнПе бе
избрал като него да предаде празен списък. „Уважаеми претенденти“, отсъди принцесата, „И двамата
сте дали еднакви решения, които са добри от гледна

33

приказки
за кариерни консултанти

точка на играта и вашето индивидуално представяне,
но в истинския живот не винаги най-доброто решение
е за сметка на другите хора. За мен бе важно да видя
дали сте в състояние да надмогнете състезателния
дух на нашата надпревара и да проявите уважение и
зачитане на добрите черти на противника дори и в
най-напрегнатия момент. Доколко можете в трудни
моменти да надмогнете егоизма си и да протегнете
ръка дори и на врага си? За мен и двамата сте победители, но не мога да ви приема като хора, с които да
споделя живота си.“
„Съгласен съм с Омаре“, обърна се към участниците
владетелят на Варнас. „В нашите академии за кариерно развитие обучаваме бъдещите поколения, че личностното развитие следва да не е за сметка на другите
членове на екипа, а да се основава на взаимно уваже-
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ние и споделено учене. АнПе и ЛаФри, поздравление за
дългия път, който изминахте. Вие сте достойни участници. Винаги сте добри дошли в моя дом!“
ЛаФри се чувстваше объркан. Първоначално се включи в надпреварата просто за самото преживяване, но с
напредване на играта у него се зароди силен състезателен дух, устремен към победа, който сега бушуваше в
разочарование. От друга страна, принцесата беше права. Егоизмът може да повлече човека назад. Пълноценният човек няма врагове и той може да вижда доброто
във всичко случващо се по пътя му.
ЛаФри благодари за гостоприемството на царя на
Варнас и за възможността да почерпи от мъдростта
на състезанието и сподели, че е време да потегля в
търсене на третия ключ към портата на Балакан. Владетелят отбеляза, че ключът дълги години се е съхранявал в библиотеката на двореца, но една пролет
изчезнал безследно. В кутията на ключа открили бележка с откъс от текст: „Водата, смесена с деца на
земята, дава живот!“
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хляб

Хлябът е д ете, об единило вода,
пшеница и нашата любов.
От своя страна,
хлябът дава и живот…
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аФри премина портите, напусна Варнас и тръгна по основния път извън града. Вглъбен в
търсене на отговор на загадката от текста за
третия ключ, той неусетно се озова до малка селска
къща. Във въздуха около уютната кирпичена постройка
се носеше аромата на прясно изпечен хляб. Оказа се, че
къщата бе малка хлебарна, в която неуморно се трудеха двама майстори хлебари.
ЛаФри беше изгладнял от приключенията в морския
град и с радост се вмъкна в малкото помещение. Атмосферата бе вълшебна. Благоуханието на пухкавия
хляб, топлината на разпалената пещ, ритъмът на целия процес на пресяване, втасване, месене и разточване… А лицата на майсторите хлебари!? Каква радост
струеше от тях, и спокойствие, и дълбока отдаденост
на всяко действие.
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ЛаФри поздрави домакините и разказа за своите пътешествия. Сподели им, че е впечатлен от уюта и топлината на тяхната хлебарна и усещането за някаква
непреодолима сила, която го тегли към техния занаят.
Майсторите го нагостиха с хляб и сирене и му предложиха да опита правенето на хляб. Майстор НаСа предложи да му покаже техниката на месене, а майстор Ев
- тънкостите при разклаждане на пещта и печенето.
„Приготвянето на хляб не е занаят като всички останали“, започна Наса. „Хлябът е ценност, която обединява всички народи по света. Месенето е право на
всеки, но не е за всеки. За да можеш да омесиш всички съставки, трябва първо да си наясно със себе си
и да си постигнал вътрешната спойка на всички свои
движещи сили. Най-важното правило е да не мислиш
за нищо друго, освен за тук и сега. Забрави за своите пътешествия, забрави за ключовете към Балакан,
забрави за хилядите въпроси, съмнения и колебания,
които те заливат. Ти си тук пред тази каменна маса и
сега ръцете ти се потапят в пухкавото брашно. Усети с
всички сетива мириса на брашното, неговата белота,
безбройните малки прашинки… А сега е време да пресееш брашното. Пресяването е като пренареждане на
вътрешния ти мир и изчистване от ненужните мисли и
чувства. Обикновено това са съмненията и страхът от
неуспех. Важен момент при подготвянето на тестото е
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добавянето на водата. Водата спомага за свързването на съставките, развиването на вътрешните връзки
между елементите и мекотата на тестото. Омесването
на тестото има оформяща сила, чиято посока е постигането на единство и холистичност на идеите, нагласите и действията. Тук и сега, усети своя елемент и единството на тяло, ум и дух.“
Ако в началото на неговото пътуване някой бе казал
на ЛаФри, че ще усети вътрешен баланс и чувство за
цялост на каменна маса за месене на хляб, тогава това
щеше да му прозвучи нелепо… Но сега, това беше напълно реално. ЛаФри се изпълни със съзидателна сила
и вяра, че може да се справи с всичко.
Майстор Ев усети това чувство на вътрешна хармония и поведе младия търсач към тайните на следващия
важен етап - печенето на хляба. „При печенето на хляб
най-важно е да проявяваме и развиваме търпение и спокойствие. Всяка прибързаност може да доведе до лош
резултат. Ако не отделиш достатъчно време на избора
на дърва, може в огъня да попаднат влажни дърва, които няма да позволят добра температура за печене. Ако
не проявиш търпение при изпичането, може накрая да
получиш суров или недопечен хляб. Докато се пече хлябът, ние прекарваме времето в разговори на различни
теми и споделяне на въпроси, които ни вълнуват. Това
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също е част от магията на хляба. Енергията от нашето
общуване се пренася и на хляба. Хлябът е дете, обединило вода, пшеница и нашата любов. От своя страна,
хлябът дава и живот…“
„Дава живот – дете – вода – пшеница…“ ЛаФри инстинктивно се сети за текста със загадката към третия
ключ на Балакан: „Водата, смесена с деца на земята,
дава живот! Еврика, третият ключ всъщност не е истински ключ, а е парче хляб, което явно ще ми помогне да
премина през портата.“
ЛаФри благодари на мъдрите майстори за безценните съвети и възможността да се докосне до изкуството на хляба. Събрал вече всички ключове към своята
заветна цел, той продължи по пътя към следващото
приключение.
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ЛЪВ

Това са пр ерод ените
души на мъдри учители,
пр едставители на три
духовни школи Я, На и Ве.
Лъвов ете носят имената
на своите школи – лъвът
Я, лъвиците На и Ве. За да
успееш да пр еминеш б езопасно
пр ез тях, ще трябва да
им кажеш тайната дума,
която се крие в историята на
техните учения.
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яколко дни по-късно, ЛаФри достигна дългоочакваната си цел – древната порта на Балакан. Преживяванията по дългия път до портата
бяха развили у него увереност, че може да се справи с
всички трудности и изненади.
Явно доловила тази негова решителност, пазителката на входа към Балакан, мъдрата Бо, го посрещна с думите: „А ще можеш ли да се справиш с един лъв и две
лъвици, които охраняват вратата към могъщата планина от вътрешната й страна?“
Увереността на ЛаФри се стопи. Единственото, което
знаеше за лъвовете е, че са царете на животните и за тях
хората са просто поредната плячка. ЛаФри не носеше
оръжия със себе си, нито допълнително храна да подмами величествените животни. Той беше тръгнал на пътуване в търсене на отговори, а не на битка с хищници.
„Това не са обикновени лъвове, ЛаФри“, успокоително продължи своята история пазителката, „Това са
преродените души на мъдри учители, представители на
три духовни школи Я, На и Ве. Лъвовете носят имената
на своите школи – лъвът Я, лъвиците На и Ве. За да успееш да преминеш безопасно през тях, ще трябва да им
кажеш тайната дума, която се крие в историята на техните учения. Слушай внимателно и потърси отговора.
Школата На възниква далеч в северните земи на датските племена. Бащите основатели на школата вярвали, че единственият правилен път в общуването между
хората е поглеждане през очите на другия. Хората са
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склонни да търсят вината за проблемите, които ни заобикалят, у другите. Много малко успяват в състояние
на силна емоция да си зададат въпроса: „А какво всъщност аз знам за човека, с когото споря? Знам ли какво го
движи и какво го притеснява тук и сега? И просто не си
ли изкарвам всичко на него, защото така е най-лесно?“
Как да постигнеш състояние на вчувстване в емоциите
на околните, което да ти даде пълна картина за случващото се? Това е основният въпрос, на който последователите на школата На търсят отговор през вековете. Както ще забележиш при срещата с лъвицата На,
тя носи в себе си като излъчване всички принципи на
своята школа: толерантност, деликатност, съчувствие,
отзивчивост и не на последно място - човеколюбие.
Школата Я е най-древна от трите в моята история.
Тя възниква някъде в сърцето на германските гори и
за нейните създатели било от изключителна важност
да развиват знание за живота. В онези времена хората
главно ловували и живеели като номади. Благодарение
на школата Я била въведена търговията и започнало
развитие на първичната финансова система. За учителите от школата било важно да възпитават хората в
стратегическо мислене, дисциплина по отношение организация на своя живот и не на последно място справедливост. Както сам ще се убедиш, при срещата с лъва
Я, тази школа не толерира проявата на неувереност в
собствените възможности, разхищение на духовна и
физическа енергия и излишното говорене.
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Школата Ве се създава в далечните топли земи на хиспаните. Там хората, докоснати от морето и слънцето, още
от древността се вълнували от въпроси, свързани с пълноценното изживяване на момента. Учителите от тази школа изповядвали една проста максима: „Човек трябва да е
отворен към всички възможности, които му предлага животът!“ През вековете тази идея прераснала в цялостна
философия, която те нарекли „Щастливата случайност“.
Според мъдреците от школата Ве човек и без да планира
живота си стъпка по стъпка, ден по ден, ако развива у себе
си вярата и усещането, че всеки миг е безценен, животът
(съдбата) започва да му изпраща дарове под формата на
щастливи случайности. Това не означава, че последователите на тази школа не са организирани. Напротив, водени от убеждението, че всеки миг има значение, те правят
всичко всеотдайно и с много вяра в добрия изход. Ти сам
ще усетиш това, когато видиш лъвицата Ве.
И така Лафри, сега е твой ред, след като чу историите на трите школи, да се опиташ да отгатнеш тайната
дума, за да преминеш.“
„Лъвове, школи, преродени души“ - сърцето на ЛаФри заби още по-силно. Обхвана го усещането, че пътуването му едва сега започва. „Каква ли е тайната дума?
Дали трябва да си преговоря наум мъдростите, които
всяка школа носи? Или решението е очевидно?“ Докато размишляваше над тези въпроси, младият търсач
започна да си играе с една клечка в пясъка, драскайки
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безцелни картинки. Неволно, някакво вътрешно чувство го накара да изпише имената на школите. Започна
наум да сменя местата на буквите – Я, Ве, На, Ве, Я, На,
На, Ве, Я. И в този миг, думата сама го откри: „Ами да,
НаЯВе. Думата е „наяве“. Трите школи - всяка, носеща
дълбока мъдрост, но отделена от останалите. Аз, като
пътешественик, научил за техните учения, преминаващ
през тях, изричайки „наяве“, обещавам общата им истина да стане известна и достъпна на всички. НАЯВЕ!“
ЛаФри използва двата намерени ключа, за да отвори
вратата на Балакан, остави парчето от ръчно направен
хляб на пазителката Бо и уверено пристъпи към лъвовете. В този момент, осъзна, че дори не попита дали
„наяве“ е правилната дума и за момент се поколеба, но
вече нямаше връщане назад.
ЛаФри застана уважително пред трите величествени
създания и прошепна: „НаЯВе“. Лъвовете се поклониха
леко и му направиха път да премине. Не след дълго пътят стигна до една поляна, изпъстрена с пролетни цветя. В средата на полянката ЛаФри забеляза стар дънер
във формата на кораб и нещо го привлече да погледне в
основата на дънера. Между възлестите клони той видя
малък пакет, увит със зелена коприна. О, каква изненада, когато разтвори пакета, вътре имаше една красива червена шапка с конец от розов прашец. Най-сетне,
ЛаФри намери шапката на Мобилярд и пътуването към
далечни и незнайни земи можеше да започне.
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Тук и сега

„Няма непосилни
неща за търсещия дух!”

49

приказки

Л

за кариерни консултанти

аФри не знаеше как точно работи шапката. От
старите ръкописи и разказите на хората от селото бе запомнил, че за да се задейства нейната магическа сила, трябва да я сложи и да изрече името
на мястото, което иска да посети. Но как да каже името
на мястото, когато самият той не знаеше къде иска да
отиде?! Целта на неговото пътуване бе да открие себе
си и посоката, в която да се развива, а единствените
желани образи, които излизаха в съзнанието му, бяха
свързани с различни състояния на духа. Някои от тях
той бе изпитал по време на престоя си в морския град,
на нивата, в хлебарната, при лъвовете. Други интуитивно чувстваше, че трябва да преживее и развие като постоянни качества.
В своите пътешествия ЛаФри често усещаше, че не
всякога може да изживее момента пълноценно. Част от
него винаги търсеше следващата цел, следващия етап
или действие. Искаше му се да почерпи опит от други
култури, които бяха успели да се отърсят от мисли за
миналото и бъдещето и живеят в настоящето.
С известно колебание дали щеше да разбере молбата
му, ЛаФри сложи шапката на Мобилярд на главата си с
думите: „Искам да посетя земи, в които хората живеят
тук и сега!” Само за миг усети как картината пред очите
му се размива в пъстра спирала и след още един миг,
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вече стоеше пред устието на величествена река. Това,
което му направи първо впечатление, беше, че като че
ли водата в реката бе жълта. Както се оказа по-късно,
този цвят се дължеше на пъстрия жълт пясък по нейното дъно. ЛаФри пое по поречието на Жълтата река
и не след дълго стигна до малко селце. Пред входа на
селцето той бе привлечен от женска статуя. Облечена
в оранжеви дрехи, с дървена броеница в ръцете, статуята бе истинско произведение на изкуството. ЛаФри
имаше усещането, че е жива и всеки момент ще го поздрави. Какво беше учудването му, когато тя наистина
се раздвижи и го поздрави най-сърдечно. „Здравей, пътешественико, добре дошъл в земите на ТуСегите. Казвам се АлХо и моята работа е да посрещам гостите на
нашето село. Какво те води насам?” ЛаФри разказа набързо за своите търсения и докато говореше, не спираше да съзерцава излъчването на новия си познат. Усети,
че шапката го бе отвела на точното място. АлХо практикуваше древното изкуство на мимовете. Тя можеше
да стои неподвижно в покой с часове. Постигането на
единение с тялото и околната среда бе възможно само
чрез изчистване от всякакви мисли, чувства и тревоги.
Това звучеше невъзможно.
„Няма непосилни неща за търсещия дух!”, възкликна АлХо. „Хайде да опиташ! Застани пред мен. Наблюдавай внимателно и следвай моите инструкции. Усети
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първо земята с краката си, но не само с пети и пръсти,
а с цялото ходило. Представи си, че светът на краката
ти иска да общува със света на земята. Хората от двата свята протягат хиляди ръце за здрависване и именно в този момент техните светове се съединяват в неразривна връзка. Сега, когато имаме добра основа, е
време да погледнем нагоре в нашето тяло. Важно е да
можеш да усетиш всички отделни елементи, които досега си възприемал като едно механично цяло. Отпусни
рамената си. Дишай. Отпусни очите. Опитай се да не напрягаш нито една част. Постепенно дишането се забавя
и става едва доловимо. Тук и сега, няма граница между
теб и света около теб. Вие сте едно цяло.”
ЛаФри не можеше да види отстрани, но минувачите
започнаха да се спират, за да се насладят на втората изящна статуя пред входа на селото им - неговата…
Изморен от упражненията с АлХо, ЛаФри реши да
преспи на открито до едно вековно дърво, наслаждавайки се на ясното небе и пълната луна. Сливането с момента беше мощно преживяване и той усещаше, че се
нуждае от свеж въздух и време да преосмисли случващото се вътре в него.
Заслуша се в песента на щурците. Всяка вечер те свиреха своята мелодия неуморно по един и същи начин.
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И не се изморяваха, нито отегчаваха. Не търсеха отговори дали могат да правят нещо друго или дали това,
което правят, е нещото за тях. Те просто знаеха. Но
нима цялата природа и всички нейни създания - животни, растения, дървета, всички не следваха тази универсална рецепта: да бъдеш тук и сега.
„Толкова е ясно!”, помисли си ЛаФри. „И същевременно е толкова непостижимо за мен. Срещнах се с
толкова интересни хора и създания. Преживях толкова
истини за хармоничен живот и пак чувствам съмнения и
колебания дали това е моят път, моята истина?”
ЛаФри реши да потърси място на света, което да му
даде още потвърждения за посоката. „Вълшебна шапко, моля те да ме отведеш някъде, където мога да почувствам съдбата си!”
Нищо не се случи. ЛаФри повтори молбата си, но
шапката не помръдна. Стори му се, че някакъв тих глас
му прошепва: „Остани и се учиии…”. ЛаФри усети как
очите му натежават и той потъна в дълбок сън.
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Облачни ръце

„Покой в движение!”
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напредването на нощта лекият бриз, спускащ
се по склона на планината, се усили. ЛаФри
усети как въздушната струя преминава през
тялото му като поток от прохладна енергия. Не беше
сигурен дали сънува или е буден, но това като че ли нямаше такова значение в този завладяващ момент. Вятърът бавно го понесе нагоре към кристално чистото
небе. Погледнато отгоре, всичко изглеждаше толкова
миниатюрно. ЛаФри усети, че с всеки изминат метър
към висините, като че ли всички въпроси, съмнения и
вътрешни търсения се превръщаха в дребни песъчинки, които вятърът отнасяше с лекота, докато душата
му не се изпълни с абсолютна тишина. ЛаФри се опита
да обхване небесния свод с поглед. Звездите танцуваха в блестящ карнавал. Луната тихо се усмихваше
на Млечния път, а група комети препускаха в шеметна
надпревара по тъмносиния хоризонт.
В далечината ЛаФри забеляза група бели облаци,
които непрекъснато променяха своята форма. Преди секунда приличаха на величествени кораби, сега
се превърнаха в танцуващи дракони, а ето, че вече
са една голяма сребриста риба. Приближавайки още
по-наблизо, ЛаФри съзря фигурата на човек. Това беше
майстор ЖоДе, известен още като Юн Шоу3. От разговора с него, ЛаФри разбра, че той владее изкуството на
3

Юн Шоу от китайски – облачни ръце
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облачните ръце4. Учителят ЖоДе можеше да управлява движението на облаците.
„Лафри, сега ще опиташ силата на облачните ръце.
Заеми удобна позиция. Важно е да усещаш всяка част
на тялото, но без напрежение. И така, концентрирай
вниманието върху ръцете си. Техниката „облачни
ръце“ представлява въртеливи движения на ръцете. Когато едната ръка се издига на нивото на очите,
другата се спуска надолу на нивото на кръста. Важно
е погледът и тялото да се движат в синхрон с двете
ръце. Представи си, че двете ръце описват и същевременно носят един невидим въртящ се кръг. Опитай се да галиш с поглед дланта, която минава пред
очите ти. Дишай.“
Първоначално ЛаФри се чувстваше странно и в известна степен неудобно от упражнението на учителя
ЖоДе. Да е в удобна поза без напрежение. Да диша.
Да следи ръцете. Невидим кръг. Въртеливи движения.
Всички тези инструкции му се струваха сложни и трудни да бъдат изпълнени едновременно. Скоро обаче
объркването започна да се измества от друго усещане. Вглеждането в дланта му помогна да изчисти съзнанието си от всякакви напрегнати и хаотични мисли.
4
Приказката за облачните ръце е вдъхновена от китайското бойно изкуство Тайджи.
Описанието на техниката в приказката не претендира за изчерпателност и съответствие с
оригиналната техника и има художествени цели.
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Започна да усеща загряване в областта и на двете
ръце. Погледът му се успокои. И постепенно цялото
му същество се понесе в хармоничния ритъм на въртящите се в синхрон ръце. Спомни си, че подобни усещания имаше и по време на упражненията, които му
показа АлХо. Но тук и сега имаше нещо ново. Той успя
да усети, че сливането с обкръжаващата среда може
да се постигне и в движение.
ЛаФри сподели с майстор ЖоДе, че всичко, което му
се случва, е безценно като преживяване, но и е свързано с едно осъзнаване, че наблюдаваните техники изискват постоянство и много усилия, за да се постигне траен резултат. А как да тренира усилено човек, който е в
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непрекъснато търсене и опитване на нови и нови неща?
„Да, наистина, най-доброто обучение изисква много
практика и отдаденост“, отвърна учителят. „Но не всеки човек може да прекара целия си живот в манастир
в някоя от свещените планини. Важно е да не забравяш принципите, които стоят в основата на техниките.
Същината на облачните ръце, която ти пожелавам да
отнесеш със себе си в своето търсене, се крие в следните три думи: Покой в движение!“
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Сокол

"Познанието
на живота е като пустинята.
Можеш да го докоснеш,
можеш да се опиташ
да го задържиш, но то винаги
намира начин
подобно на малките пясъчни
прашинки да се изплъзне
от дланта ти."
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трото зарадва ЛаФри със свежестта на росата и топлината на първите слънчеви лъчи.
От срещите с учителите АлХо и ЖоДе, ЛаФри
разбра нещо със сигурност. По света има невероятни
места и учители в търсене на истината, които чакат да
бъдат открити. Без да се замисля, той сложи шапката
на Мобилярд и прошепна: „Още, покажи ми още…“
Един миг и зелената поляна изчезна, а ЛаФри се
озова в прегръдката на изпепеляваща пустиня. Огледа се. Навсякъде само пясък и жарко слънце. Усети как жегата го натиска към земята и отслабва тялото му. В този миг се чу пронизителен звук. Но той
не беше от човешка уста, а от нещо, което бе трудно
за разпознаване. Докато се опитваше да долови източника на странния звук, ЛаФри видя в далечината
бързо приближаваща се фигура на конник. Ездачът
беше облечен в бяла роба, а на кръста му проблясваше острието на ятаган. ЛаФри не се почувства изплашен. Приключенията му го бяха убедили, че щастливата случайност съществува и всяка нова среща е
ново познание.
„Добра среща, ездачо! Аз съм ЛаФри. Пътувам по
света в търсене на отговори. Не съм свикнал на слънцето по тези земи. Ще можеш ли да ми помогнеш, като ме
упътиш къде мога да открия сянка и подслон за отдих?“
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„Бог е велик, защото помага и в най-невъзможните
ситуации!“, отвърна конникът. „Аз съм Халеф, господарят на соколите. В моя род никога не обръщаме гръб
на непознати в беда. Качи се на коня ми и ще те отведа
в нашето село. Там ще говорим повече!“
ЛаФри изпълни командата на новия си домакин и в
този момент една мисъл проряза съзнанието ми: „Къде
попаднах? Този човек изглежда и се държи като от друга планета. Как е облечен?! Как говори?! Ами и тези соколи?“ Докато разсъждаваше, отново чу вече по-силно и
по-близко пронизителния непознат звук и ето от небето
към тях се стрелна като куршум малък петнист сокол. С
невероятна гъвкавост соколът се приземи на ръката на
Халеф и застина в очакване на следващата задача. ЛаФри бе поразен от това единство между човек и птица.
Пристигайки в селото, ЛаФри се потопи в пълната
пъстрота на живота на пустинните хора. Те живееха
в просторни кожени шатри, украсени с разноцветни
мъниста. Пред всяка шатра имаше малки навеси за
коне и камили. ЛаФри за първи път видя камила на
живо. Изумително животно със способност да издържа месеци наред, без да пие вода. А жените?! Това за
ЛаФри беше необяснимо преживяване. Всички жени
бяха забулени, като дори и пред очите им имаше малки преградки от прозрачен плат. Как бе възможно
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при тези огромни температури да се обличат така?!
Имаше нещо много различно в цялата атмосфера.
Вечерта ЛаФри бе поканен на вечеря в шатрата на
Халеф. Всички присъстващи бяха само мъже, което
още повече впечатли пътешественика. Защо шапката
ме изпрати тук? Нима мога да науча нещо от хора,
облечени в роби, живеещи в палатки и прекарващи
цялото си време в лов насред пустинята?
„ЛаФри, добре дошъл!“, посрещна го Халеф. „Заповядай, седни до мен. Всеки, който е поканен в моята шатра, е скъп гост за цялото племе. Тук сред нас
са най-знатните мъже. Те всички ще се радват, ако
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ни разкажеш за своите преживявания по света, както и до какви прозрения си стигнал за смисъла на
човешкия живот!“
ЛаФри започна разказа си още от първото голямо
пътуване в земите на древните тракийски владетели,
после за шапката на Мобилярд, за търсенето на ключовете към Балакан, за срещата с лъвовете, за облачните ръце, за песента на щурците. Сподели, че основният
въпрос, който го занимава, е как да поддържа вътрешен баланс, постоянна радост и удовлетворение от
живота и накратко - да постигне живот в смисъл.
Присъстващите му благодариха и потънаха в дълбоко мълчание. ЛаФри за първи път виждаше толкова хора на едно място, седящи в тишина. Това бе
необичайно усещане. След известно време най-възрастният от гостите в шатрата се обърна към ЛаФри
с думите: „Дълъг път си извървял, синко, но както
сигурно чувстваш, това е само началото. Познанието
на живота е като пустинята. Можеш да го докоснеш,
можеш да се опиташ да го задържиш, но то винаги намира начин подобно на малките пясъчни прашинки да се изплъзне от дланта ти. Това, което ни е
научил животът в пустинята, е, че ние сме толкова
ценни на тази земя, колкото са и най-малките живи
същества като мравките. Бог обича всички еднакво
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силно. От нас зависи да следваме Божиите закони,
които ни помагат да живеем в единство със света!“
Цяла нощ ЛаФри разсъждава над тези думи. За
първи път той се замисли по въпроса за мястото на
Бог в живота на човек. До момента бе напълно погълнат от своето търсене за мястото си в света, за
движещите сили, за избор на призвание, за смисъла
на съществуването и като че ли бе изпуснал темата
за вярата. Семейството на ЛаФри не бе религиозно и
той самият не изповядваше активно определена религия. Имаше усещане за присъствието на някаква
сила, но дали тази сила се наричаше съдба, природа,
късмет, феи, древни създания или Бог, това беше
въпрос встрани от неговото внимание. Сега, благодарение на думите на пустинния човек, чувстваше,
че е време да потърси отвъд личните си ограничения и да научи повече за мястото на Бог в живота на
хората и за силата на вярата.
ЛаФри научи и друго от пустинните хора. На сутринта, когато излезе от шатрата, го посрещнаха група
радостно чуруликащи врабчета. Тяхната песен му напомни за родното село. ЛаФри осъзна, че врабчетата в родния му дом пееха по същия начин като врабчетата в селото на пустинните хора. „Колко съм бил
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сляп?“, помисли си младият пътешественик, „Всъщност ние, хората, имаме толкова общи неща. Пустинните хора имат свои обичаи, начин на обличане, традиции, но това е само на повърхността. Дълбоко в
душите си всички ние се стремим към постигане на
хармония с околния свят и към пълноценен живот“.
ЛаФри осъзна, че е време за следващо пътуване.
Благодари на Халеф за гостоприемството и се обърна към шапката на Мобилярд с думите: „Моля да ме
пренесеш в земи, където мога да почувствам силата
на духа и вярата в Бога“.
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дух

ЛаФри б е пораз ен
от духа на спод еляне
и братство, който цар еше
в манастира.
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афри се озова на живописния бряг на един
малък полуостров. Пред него се издигаше величествена планина, украсена с гъста борова
гора. Във въздуха се смесваше свежестта на морето и
ароматът на пролетни цветя. С всяко вдишване ЛаФри
се потапяше в разстилащата се хармония. На ръката му
кацна малка нежна пеперуда. В този момент той осъзна, че целият пейзаж бе изпъстрен с разноцветни пеперуди и калинки. Младият търсач реши да се разходи по
една от пътеките, водещи към боровата планина. Не
след дълго настигна група пътешественици.
„Здравейте, пътници, накъде сте?“ Един от групата му
отговори учтиво: „Бог здраве да ти дава, страннико! Ние
сме поклонници. Нашата цел е един от манастирите в тази
света земя, която от древността е известна като Градината
на Богородица, Божията майка. Манастирът е под закрилата на един от нашите светци „Св. Георги Победоносец“.
ЛаФри за пореден път осъзна, че шапката на Мобилярд го е завела на точното място. Досега не беше проявявал интерес към различните религии и историите на
поклонниците за силата на православната вяра го заплениха. Направи му впечатление, че макар всички да говореха за религия, всеки влагаше различно значение. Някои от групата бяха отдали живота си на търсене на Бога
и следване на Божиите закони. Те искаха да посетят манастира, за да се помолят на чудодейните икони и да ус-
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тановят още по-дълбок контакт с божественото начало.
Друга част бяха изследователи на човешката история. Те
се интересуваха от възникването на вярата като двигател
на човешкото развитие и бяха тръгнали към манастира с
очакване да се докоснат до неговата богата библиотека,
която пази древни ръкописи, описващи исторически събития, случили се векове назад. Някои от групата бяха
поели на път в търсене на себе си. И те като ЛаФри искаха да усетят присъствието на Бог с надежда, че това ще
им помогне да подредят вътрешния си свят от мисли и
чувства, да намерят няколко прости истини за начините
да живееш хармоничен и изпълнен с радост живот.
Групата стигна до малък параклис край пътя и там
срещна един от монасите, живеещи в манастира „Св.
Георги“. Брат Матей отговаряше за поддръжката на манастира и, както сподели, това му даваше възможност
често да общува с външния материален свят. Той предложи да им покаже по-пряк път до манастира и докато
вървят, да им разкаже за светите земи. Омаяни от неговото сладкодумие, пътешествениците не забелязаха как
пътят ги отведе до едно плато. Техният водач предложи
да направят кратка почивка. Платото бе част от планината, но усещането бе, че наподобява малък остров в безкрайно синьо море, което се виждаше от всички страни.
И тук пеперудите с техните приятели калинките изпълваха въздуха с радостен танц, а боровите клонки зареждаха атмосферата със свежест и прохлада.
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„Приятели,“, обърна се към тях брат Матей, „Позволете ми да Ви разкажа за моята вяра. Аз вярвам, че
наш създател е Бог. В неговото дело Бог е подкрепян от
своите ангели. Някога, много назад във времето, един
от ангелите решил, че може да заеме мястото на Бога.
Този ангел се казвал Деница. Господ изгонил Деница от
своето царство и го изпратил на земята, заедно с ангелите, които го подкрепяли. Оттогава Бог започнал да
търси заместници за местата на ангелите отцепници. И
откъде мислите, че попълва своята армия. Ами от тези
от нас, които спазват десетте Божии заповеди и водят
праведен и благочестив живот. Трудното е, че Деница
или, както вече е известен, Дяволът, не спи и не може
да се примири, че е изгонен от небесното царство. Той
се стреми по всякакъв начин чрез изкушенията и страха да отклонява хората от правия път и много от тях
попадат в плен на неговите дела. Как да се предпазим?
Като се молим за Божията подкрепа и живеем в добро.
Всички сме грешни, аз също. Но е важно да вярваме, че
Бог вижда нашите усилия да развиваме душите, въпреки изкушенията, страха и съмненията“.
ЛаФри усети как цялото му същество попиваше думите на монаха. „Толкова простички думи с толкова много
истини. И такава убеденост в своята вяра. Вярвай, обичай и се моли!“ Погледна своите спътници. Всички изпитваха неговото благоговение от магията на момента.
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Привечер групата достигна до заветната цел. Манастирът представляваше масивен каменен комплекс,
разположен в недрата на планински връх, обграден от
плодородни лозя. На входа ги посрещнаха група монаси. „Здравейте, пътници! Заповядайте на вечерна молитва. После ще сме заедно на трапеза и след това ще
Ви покажем стаите за отдих.“
ЛаФри бе поразен от духа на споделяне и братство,
който цареше в манастира. Никой не изпитваше притеснение за своите ценности и всички поклонници
спокойно се разхождаха навсякъде, без да заключват
врати и прозорци. По време на вечерята се хранеха в
тишина. Това беше първият път, в който ЛаФри мълчеше, докато се хранеше, и осъзна, че това може да е
много полезно и изпълващо със смисъл преживяване.
По време на молитвата преди вечерния им отдих,
групата нямаше много време да се потопи в атмосферата на малката изящна църква в двора на манастира.
Това, което направи впечатление на всички, бе, че всеки монах имаше своя точно определена роля по време
на богослужението и я изпълняваше безпогрешно.
През нощта ЛаФри се събуди от бодър камбанен
звън. Усещането бе като че ли самият Господ те събужда за молитва. ЛаФри се облече набързо и с още някол-
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ко поклонници се отправи към църквата. Луната обливаше двора пред църквата със своята мека светлина,
среднощни птици чуруликаха, лек ветрец се носеше от
морето. ЛаФри прекрачи прага на храма със смесено
чувство. От една страна, искаше да се потопи и да усети
всички ритуали на православието, но от друга, чувстваше известна вина, като че ли не е достатъчно достоен
и подготвен за предстоящото. Още в първите минути в
църквата осъзна величието на вярата и безсмислието
на своята самокритичност. Вътре двама монаси пееха
църковни текстове под светлината на две малки свещички. Всеки от другите монаси отправяше молитвите
си по свой начин и усещане. За почуда на ЛаФри някои
бяха облегнали глави назад в дрямка. Как може да спят
в църква? Но кой казва, че не може да се спи в църква? Кой казва, че трябва да се молим по определен начин? Кой казва какъв е правилният начин да изпратиш
своите мисли, чувства и молби към Бог? ЛаФри осъзна
за себе си, наблюдавайки нощната хармония в храма,
че човек има свободата да избира как да вярва и никой
няма право да се намесва в този избор. Вярата е право
на всеки, но не и задължение. Когато погледнеш дълбоко в себе си и отправиш благодарност за живота си и
пътя, който следваш, ти се обръщаш към Бог.
На сутринта младият търсач бе изпълнен с благодарност и вдъхновение. Монасите прекарваха голяма част
от своето време, молейки се за спасението на хората по
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света. Те се молят за нашите души и за опрощаването на
нашите грехове. Това е една невидима опора на вярата
- да знаеш, че някой се моли за твоето добруване. ЛаФри имаше възможност да поговори с монасите за Бога
и търсенето на просветление. За тях всичко се свеждаше до смирение. Смиреният човек е незлоблив и живее
в дълбока хармония със себе си. Смирението не означава примирение, а е по-скоро съчетание на търпение,
спокойно приемане на всичко случващо се в човешкия
живот и активно следване на десетте Божии заповеди.
ЛаФри сподели с монасите, че по време на всичките
си пътувания несъзнателно се е докосвал до смисъла
на вярата. Разказа за месенето на хляб, работата на полето, облачните ръце, неподвижното стоене при АлХо,
взирането в пòлета на сокола. Всичко това бяха моменти на пълно сливане с обкръжаващия свят, което му
позволи да се изпълни със смисъл и радост.
ЛаФри реши да остане няколко седмици в манастира, за да опише своите преживявания. Благодари на
монасите за всичко, което са му споделили като мъдрост и поведение. Те, от своя страна, му благодариха за пълната откровеност и споделяне и му подариха
малко сандъче с ръкописи на хора като него, пътешественици в търсене на смисъла.
Един ден Лафри осъзна, че е готов да тръгва. Сбогува се с монасите, сложи шапката на Мобилярд и тихо
прошепна: „Вкъщи“.
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Истории
на други
пътешественици

Н

яколко месеца след като се прибра в селото, ЛаФри си спомни за сандъчето, което получи от монасите в манастира „Св. Георги“.
Реши да отиде до едно любимо място под сянката
на една асма, в двора на бащината си къща, за да
разгледа съдържанието му. Повдигайки махагоновия капак на инкрустираното с малки речни камъчета сандъче, той откри безкрайна съкровищница от
споделени идеи и прозрения…
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Песен

... трябва да имаш
пов ече вяра в собств ените си сили
и способности и да обръщаш
по-малко внимание на това,
ко ето другите казват за теб.
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И

мало едно време едно малко планинско
градче. В него се родила и израснала Калина. Тя била будна и дива като природата
около нея – обичала да тича, да скача, да рисува, но
повече от всичко на света обичала да пее. Пеела по
цял ден. Каквато и работа да хванела, тя я вършела,
пеейки. Калина пеела толкова много, че майка й често й се карала. Един ден жената ядосано извикала:
- Калина, моля те! Наду ми главата с тези песни! Не
можеш ли поне за малко да бъдеш тиха, и без друго
не пееш хубаво!!!
От тогава момичето замлъкнало. Не смеело да запее отново. Думите на майка му така го натъжили,
че то решило никога повече да не се опитва да пее.
Ходело от стая в стая посърнало. Майка му първоначално била щастлива, че в къщата е така спокойно,
но после осъзнала колко е нагрубила детето. Опитвала се по всякакъв начин да го подкани да започне
да пее отново, но без успех.
Един ден Калина решила да се разходи нагоре в
планината. Когато стигнала до една тучна полянка,
тя решила да седне. Момичето изглеждало толкова
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нещастно, че чак планината се натъжила. Зачудила се каква ли мъка тегне над това младо и крехко
сърце, какви ли несгоди са го сполетели така рано
в живота.
- Дете, защо тъжиш?
- Остави ме. Не можеш да ми помогнеш!
- Мога да опитам. Разкажи ми какво е станало…
Поне ще ти олекне.
- От всичко на света най-много обичам да пея, но
мама ме нахока, че й омръзнало да ме слуша, и че
нямам дарба за песни.
- Как така нямаш дарба? Изпей ми една песен и аз
ще ти кажа дали можеш да пееш.
- Не искам.
- Хайде де, ако искаш, ще се надпяваме – ти ще
пееш по един куплет, а след това и аз.
- Добре.
Започнало момичето да пее любимата си песен.
След като приключило първия куплет, планината подхванала и тя песента, както се били разбрали. Калина
стояла залисана от красотата на песента. Каква мелодия, какво чувство! В този момент тя не издържала и
избухнала в плач. Планината се сепнала и попитала:

81

приказки
за кариерни консултанти

- Какво стана, дете? Защо се натъжи още повече?
- Мама е била права през цялото време. Аз не мога
да пея, няма да се опитвам повече. Като чух ти колко хубаво изпя песента, го осъзнах.
- Дете, дете, колко грешиш. Прости ми, че те подведох, но исках да ти покажа истината. През цялото
време единственият глас, който чуваше, беше твоят
собствен.
- Как така, нищо не разбирам?
- Това беше ехото. Нямаше да ми повярваш по
друг начин, ако тръгнех да те убеждавам, че всъщност можеш да пееш.
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- Нима аз изпях тази песен?
- Да, дете. Исках да ти покажа, че трябва да имаш
повече вяра в собствените си сили и способности и
да обръщаш по-малко внимание на това, което другите казват за теб.
След този ден в планината Калина започнала отново да пее.
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Ръце

... запомни от мен – сега
може и да са задигнали няколко
глинени съда, но никой
не може да ти вз еме това,
ко ето имаш тук –
и бащата посочил ръцете
и главата на младия мъж.
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мало едно време в едно малко градче един
занаятчия. Той с честен труд изкарвал прехраната на своето семейство. Когато синът му
станал на 7 години, той решил да започне да го учи на
занаят. Детето се оказало схватливо, полагало много
усилия и бързо усвоило майсторлъка.
Когато Стоян - така се казвал синът - навършил 18 години, баща му му казал:
- Сине, вече си голям. Скоро трябва да създадеш и
собствено семейство. Ние с майка ти знаеш, че нямаме
много възможности, но дълго спестявахме и успяхме
да съберем скромна сума, с която да ти помогнем да
откриеш своя работилница.
Стоян много се трогнал от думите и жеста на баща
си, благодарил му и обещал още на другия ден да започне търсенето на новата работилница.
На следващия ден младият занаятчия намерил подходящо място и бързо се захванал за работа. Той трябвало
да измайстори достатъчно стока, за да успее да отвори
магазина. Две седмици от сутрин до късна вечер Стоян
прекарвал в работилницата, трудел се неуморно. Стараел
се много и повечето му изделия били истински произведения на изкуството. Когато най-после Стоян приключил
с работата, заключил магазина и тръгнал да се прибира.
Единственото, което му оставало, било на другия ден да
открие работилницата и да посрещне хората в нея.
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Рано сутринта Стоян радостен тръгнал към магазина.
Когато стигнал, той застинал безмълвен. Всичко било изпочупено, а от стоката вътре нямало и помен. Младият
мъж не можел да помръдне и стоял като вцепенен – толкова труд, толкова старание, а сега нищо не било останало. Както гледал своята работилница, избухнал в сълзи.
В този момент дошъл и бащата на Стоян. Той се спрял
и притеснен попитал:
- Какво е станало, моето момче? Защо плачеш?
- Виж, татко, разбили са през нощта работилницата.
Нищо не са оставили…ограбили са труда ми.
- Стояне, запомни от мен – сега може и да са задигнали няколко глинени съда, но никой не може да ти вземе това, което имаш тук – и бащата посочил ръцете и
главата на младия мъж. - А щом имаш знания и умения,
можеш да направиш още по-хубава стока.
Стоян разбрал думите на баща си, успокоил се, избърсал сълзите, запретнал ръкави и се захванал да разчиства работилницата.
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Светлина

Все още не бях осъзнал,
че е по-добр е да се луташ
изв естно вр еме, но да намериш
пътя към себ е си,
отколкото да приемеш
чуждия път за свой.
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ая имаше прекрасно лято. В селото, както никога, не валеше постоянно. Прехвърляйки календара на трите безгрижни месеца, тя установи с усмивка, че цели 3 дни е било слънчево. Това си беше цяло
чудо, имайки предвид, че през последните 63 години валеше неспирно. Хората от най-малкото в кралството село,
бяха свикнали с времето. Гумените галоши не излизаха от
мода, а чадъри се виждаха подпрени до всяка къща. За
всеки случай, ако някоя водна стихия реши да се излее.
В годините преди облачното време, селото беше прекрасно слънчево място. Сега само картините, които висяха
на стената на сем. Вискес, напомняха за отминалите години.
Почти не останаха хора в селото, които да си спомнят онези дни. Всъщност имаше само двама човека, които помнеха истинската история... Единият беше почитаемият лорд
Вискес. Лордът – последният от рода Вискес – беше горд
старец, който в младежките си години говореше пламенно
за промяна и светло бъдеще, за надежди и мечти. А другият, към когото цялото село се обръщаше с името Драго,
смятаха за луд. Драго не говореше с никого – за разлика
от Вискес, той предпочиташе самотата и отбягваше общо
взето всичко, което понечеше да се приближи до него.
Всяка година в края на лятото хората от селото се събираха на голям и пищен прием, организиран от лорд
Вискес. Всички обличаха най-прекрасните си дрехи и
отиваха да потанцуват.
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Ная седеше пред голямото огледало в стаята си и се
опитваше да избере най-подходящата рокля. Беше притеснена, не само защото там щеше да е целият град, но
и защото усещаше как скоро ще трябва да вземе решение за бъдещето си.
Приемът беше най-голямото събитие в цялата местност. А най-хубавото беше, когато всички се съберат
около лорд Вискес и той започваше своите разкази за
отминали времена. Разказваше за селото, когато било
слънчево. За панаирите, които си правели почти всеки
от летните месеци, за топлината на лъчите. Все непознати усещания за вперените в него малки и големи очи.
Ная, седнала най-отпред, слушаше със затаен дъх и си
мечтаеше за слънчеви дни и безкрайни зелени поляни.
Знаеше какво трябва да направи.
Преди 63 години селото беше малко късче земя, непринадлежащо никому. Местните хора се славеха с безкрайна гордост, остър като бръснач ум, упоритост и много
любов в сърцата си. Те не бяха просто умни във всичко,
а майстори в създаването и строенето. Тяхно дело беше
най-прекрасният дворец в цялото кралство – те обичаха
това, с което се занимаваха. И имаха своята малка тайна.
Недалеч от селото, на място, където морето се чуваше
най-силно и най-ясно, се издигаше висока скала. Тя изглеждаше така, сякаш никой човек не би могъл да я покори, но
само хората от селото знаеха как. В най-лявата й част, там
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където се виеха най-различни и странни дървета, имаше
малка пътечка, която водеше до самия връх. Това не беше
обикновен връх, а място, даряващо особено усещане. За
жалост, хората от селото го бяха забравили, то беше заровено някъде много надълбоко в сърцата им - чувството
на свобода. На върха на скалата, точно по изгрев слънце,
поемайки дълбоко от морския въздух, чувството на свобода обземало хората, успели да се изкачат. То разтърсвало цялото им същество и ги карало да забравят всички
ежедневни тревоги, неволи, дори и радостите, които обаче замъглявали съзнанието им. Освобождавали се от целия си житейски товар и се отдавали на чувството, а то ги
обгръщало за секунди. Така се раждали най-прекрасните
идеи за сгради, за дворци, за предмети и за какво ли не
още. Не след дълго хората от селото се прочули из цялото кралство. Кралят първоначално подходил с недоверие
към селяните и решил да изпробва техните умения, като
им заръчал да построят къщичка за най-малката му дъщеря. Дъщерята на краля била позната на цялата столица, тя
никога не подбирала думите си и казвало всичко, каквото
й било на ум, без да се съобразява с чувствата на хората.
Трудно било някой да й угоди. Кралят сметнал задачата за
непосилна. Но хората от селото изработили такава малка,
но прекрасна къщичка, че дъщеря му със седмици говорила за прекрасните й орнаменти, изящните й стени и красивата й декорация. Така започнало всичко...
Хората от селото усърдно се трудели, но Кралят започвал да иска все повече и повече, превръщайки лю-
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бовта им към създаването в неизменен избор. Тогава
те решили да му се възпротивят и да спрат да строят
и проектират. Но били една мъничка шепа хора, устояли му за няколко месеца и накрая се предали. Кралят
завладял селото и решил да построи Академия, в която младите да се обучават на занаята. Знаел за силната
любов на хората към слънцето и светлината и извикал
най-силната магьосница в цялото кралство:
- Искам тази земя никога повече да не види слънчев
лъч – заповядал Кралят.
Така и станало. Най-добрите от учениците Кралят взимал в столицата, където слънцето галело земята цяла
година. Така всички ученици се надпреварвали с надеждата за промяна. Разбира се имало и много други хора
в селото, които предпочитали да останат на родното си
място. Те били ковачи, помощници, пекари и други.
В имението на лорд Вискес всички гости тръгнаха да
се разотиват. Ная, загледана в една прекрасна картина,
нарисувана с маслени бои, си представи, какъв би бил
животът в зеленина, огряна от слънце. Усети празнина
в сърцето, сякаш едно парченце беше взето от нея. Пое
си дълбоко въздух и тръгна към къщи.
- Това е – помисли си тя. – Ще вляза в Академията,
ще стана най-добрата и ще заживея в столицата. Това е
единственият начин да съм щастлива и да запълня празнотата в сърцето си.
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Оставаше цяла година до кандидатстването. Ная беше
целеустремена, знаеше какво иска и се бореше за мечтата си с всички сили. Почти нямаше приятели, затова не й
тежеше да прекарва вечерите в изучаване на старите майсторски книги в библиотеката. И така, дните започваха да
се нижат един по един, големият ден наближаваше, а Ная
се чувстваше все по-сигурна в уменията си. Мечтата й от
преди година, сега й се струваше достижима. Беше готова.
Ная беше приета в училището първа, с най-висок резултат. Всички учители бяха смаяни от упоритостта и от
увереността, които носеше в себе си. Не след дълго започна и учебната годината.
***
Ная лежеше в леглото си, вече беше отминал един месец от започването на годината. Беше се запознала с всички учители, с предметите им, а тъй като беше влязла първа
по успех, всички те с голямо желание и разказваха какво
ще се случва през следващите години от обучението й и
как са сигурни, че ще успее да се реализира в столицата.
Тя се вълнуваше, все пак усърдно беше работила за това
цяла една година – нейната най-съкровена мечта. Но празнината в сърцето й не я напускаше, тя усещаше, че й допада материалът, но не беше това, което си представяше.
- Какво пък толкова, не ми е интересно, но си струва
- Тя затвори очи и пред нея в миг се разстели зелена поляна, огрята от слънчеви лъчи. Усмихна се...
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В този миг Ная усети присъствие в стаята. Знаеше, че е
сама и е невъзможно да има някой около нея. Но присъствието стана по-осезаемо, отвлече мислите й от зелените
поляни и тя се сети за училище и материала, който трябваше да прочете. Беше изчела вече всичко нужно, дори
малко повече, но четеше и допълнителна литература,
изследваше стари постройки, методи, начини. Стана бързо от леглото и се захвана за работа. Съвсем забрави за
странното присъствие. Три часа по-късно надигна поглед
от дебелите книги и то само защото навън се бе разярила
такава страшна буря, че беше отворила един от прозорците й. Затвори го бързо и реши да си почине, не усещаше умора, но искаше да си поеме малко въздух. И отново
онова усещане от сутринта се появи в стаята й. Този път се
стресна. Какво може да е това, какво се случва с нея. Ная
реши просто да се отпусне и да изчисти съзнанието си от
всички тревоги по учението. Но не можеше, умът й беше
единствено в уроците, въпреки че не бяха най-интересната материя и дори се учуди от ентусиазма, който изпитваше. Усети отново присъствието, но вече се беше зачела
и просто не му обърна внимание. Следващите дни всичко се повтори, Ная се озадачаваше все повече не разбираше какво
се случва, но сякаш нещо по-силно от нея
я караше по-усърдно да учи, сякаш част от
нея, но въпреки това различно нещо, от
което не можеше да избяга.
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- Сянката. – изричайки тези думи, Ная осъзна какво се
случва. – Възможно ли е? - Тя си спомни за една голяма
и прашна книга в библиотеката. От времената, когато
Академията се е строяла, имаше странна легенда, как
най-добрите ученици, които ставали и най-известните
създатели на чудни сгради в кралството, усещали присъствието на сянка до деня, в който завършвали своето учение. Не си спомняше с подробности разказа, тъй
като й се стори много странен, клонящ към невъзможното. Но сега всяка написана дума придобиваше смисъл. Ная бързо се облече и тръгна към библиотеката,
решена да разбере какво се случва.
Тя почти тичаше по пътя, когато към нея се приближи
Драго (надявам се, не сте забравили за нашия злочест
герой, когото всички смятали за луд).
- Усетила си я, нали? Сигурен съм – каза Драго, - Ти си
една от най-добрите ученички, няма как вече да не те е
намерила. Сянката, тя е причина за този страх в очите ти.
- Моля, не Ви разбирам, извинете ме, но бързам,
имам спешна работа – почти без дъх отвърна Ная.
- Спокойно, не се стряскай от мен, знам, че си уплашена. И аз на времето изпитах същото. Моля те, ела с мен,
искам да ти разкажа една история.
Ная се спря, нямаше какво да губи, защо пък да не
чуе историята му. Вървейки, Драго разказа за отмина-
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лите времена на селото, как Кралят завладял земите им
и смазал волята на хората. Той продължи своя разказ:
- След като потъпкал волята на селяните, Кралят решил
да построи Академия и извикал в столицата най-силната
жрица в цялото кралство. Разказал й за несполуките си и тя
му предложила решение на всичките му проблеми. Жрицата потопила цялото село в тъмнина, отнемайки едно от
най-любимите неща на хората – слънчевата светлина, и
създала странни същества, наречени Сенки. Най-добрите
строители Кралят назначавал за учители в Академията, а
всяка година след като учениците били приети, учителите
посочвали най-обещаващите от тях и ги взимали под своето крило, а Сенките ги насърчавали да стават все по-добри
и по-добри. Нали това се е случило и с теб, Ная?
Ная се замисли и в този момент в ума й изплуваха образите на най-прочутите учители, които за нейно учудване винаги й разказваха нещо повече, отколкото на
другите. Спомни си онова странно присъствие:
- Да – каза Ная, с притаен дъх, едва изричайки отговора.
- Сенките се свързвали с учениците, карайки ги да не
се отклоняват от определения им вече път. Независимо
от техните желания и мечти. Важното било те да са добри
и успешно да са приети в Академията.
Ная не знаеше какво да каже, не разбираше какво се
случва, но сякаш всичко си идваше на мястото.
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Те вървяха в посока към морето, докато не стигнаха
до скалистата местност. Ная беше идвала тук стотици
пъти, когато беше малка, но от няколко години насам
все не й оставаше време.
Драго започна последната част от историята на селото:
- Когато Кралят разбрал за невероятната дарба на
селяните, никога не се замислил от къде всъщност
идва тя. – Той погледнал нагоре към върха на скалата.
– Всъщност те умеели да строят зареди едно прекрасно чувство. Навремето и аз бях ученик в Академията,
и аз имах Сянка, учех много, но това не беше за мен и
реших да се откажа. Сянката не спираше да ме преследва – ден и нощ тя беше там, плътно зад мен. Събуждах
се с мисълта за това да стана най-добър в Академията,
но след това сърцето ми нашепваше, че час по-скоро
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трябва да се откажа. А Сянката беше там, усещах присъствието й, натиска й.
- Как разбра, че искаш да се откажеш? – попита Ная.
- Това, което всъщност бях загубил през годините в
Академията, беше пътят към самия себе си. Там някъде
бях забравил мечтите си и бях приел за свои тези на хората около мен. Когато бях малък, не знаех целите си, бях
уплашен, вече всички мои връстници знаеха какво искат
от живота си. Все още не бях осъзнал, че е по-добре да
се луташ известно време, но да намериш пътя към себе
си, отколкото да приемеш чуждия път за свой. Така, в
третата година на своето обучение, реших да прекъсна
и да открия себе си. Опитах се да изгоня Сянката, докато
най-накрая разбрах какво всъщност искам. Обзе ме чувство на свобода, а когато тя си тръгна, започнах да пея и
да танцувам посред площада, толкова бях щастлив. Оттогава нося свободата вътре в себе си, но хората в селото ме смятат за луд и странят от мен. А аз нямах силата
- силата да променя освен моята, и друга съдба. Но, Ная,
ти я носиш в себе си, усещам го, ти вярваш, виждал съм
как гледаш картините със зелените поля у лорд Вискес,
ти можеш да промениш всичко.
Драго разбута обраслата около пътеката трева и й
посочи напред.
- Намери себе си – каза той.
- Но не мога сама да отида, ела с мен! – уплашено отвърна тя.
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- Не, това е пътеката на себепознанието. Трябва сама
да се изкачиш до върха, за да намериш изгубената част
от себе си и за да тръгнеш по своя път. Не се страхувай,
пътят не е лесен, но имай вяра, ти си по-силна, отколкото мислиш. Само повярвай.
Ная тръгна, не се обърна назад. Сякаш празнината,
която усещаше толкова години, започваше да се запълва. Тя усети зад гърба си Сянката, нашепваща й, че не
може да се справи, че е по-добре да върви по утъпкания път и това е единственият начин да види мечтаните
зелени поля. Ная се отърси, нещо у нея се променяше,
то бе по-силно от Сянката, по-силно дори от самата нея.
Погледна нагоре и видя, че й остава съвсем малко. Хвана се за едно дърво, но се подхлъзна, държеше се само
на едната си ръка, натискът беше прекалено голям.
- Хайде – каза си тя. – Знам, че мога да се справя, ще
успея, ще намеря пътя към себе си. – И в този миг се изправи на крака, направи още една крачка и се озова на
самия връх. Порив на вятъра се уви около нея, завъртайки я към морето. Тогава едно невероятно чувство
я завладя, тя усети лекота, сякаш се носеше над водата. Това беше чувството на свобода. Един светъл лъч я
заслепи, вече не усещаше празнина. Ослуша се, но не
чу нищо, опита се да долови Сянката, но нея я нямаше,
беше изчезнала. Ная не знаеше дали ще се върне, но
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знаеше, че тук и сега тя е готова да поеме по своя път.
Не беше решила с какво иска да се занимава, но беше
готова да търси, дори това да отнеме известно време.
Една година по-късно:
Малкото селце не беше вече тъмно, зеленина обгръщаше земите и птички пееха всеки ден. Кралят не можа
да удържи силната воля на хората от селото и бе премахнал магията, но срещу една уговорка...
А Ная, която бе търсила своя път цяла една година,
която се сблъска с много неуспехи, не униваше. Знаеше, че ще намери призванието си. Така и стана. Сега тя
бе най-известната и най-любимата учителка в Академията и помагаше на цялото село. Но не си мислете, че е
преподавала точни науки или чертане, не – тя помагаше
на всички да намерят своя път в живота, показвайки и
подкрепяйки всеки, който бе дошъл при нея. А уговорката й с Краля бе, ако има талантливи деца, чието призвание бе да създават, тя да ги насочва и мотивира.
Днес всеки, който пожелаеше, изкачваше скалата в
търсене на пътя към себе си, в търсене на свободата.
Драго бе станал най-верният другар на Ная, с когото тя споделяше всяка радост и всяка неволя. А пък
лорд Вискес отдавна бе напуснал тези земи, прокуден
от своите съселяни.
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ЗНАНИЕ

След тази моя несполука
с търговските д ела,
аз осъзнах, че с каквото
и да се захвана в своя живот,
трябва да имам
знание за него.
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еше топъл юлски ден, слънцето жарко припичаше над рилските гори и пасбища.
Отец Ватолий беше приседнал на сладка раздумка под манастирската лоза заедно със своите ученици – скороподстригани монаси и послушници.
Той отговаряше изчерпателно и задълбочено на въпросите им, а те жадно попиваха неговите знания.
Учениците се редуваха да задават въпроси към рилския игумен и когато дойде ред на Георгий, неговия
най-скорошен ученик, той се позамисли и каза:
- Отче Ватолий, разкажете за Вашия жизнен път, как
така се решихте да отдадете своя живот на образованието и науката.
Старият рилски монах малко се смути от въпроса, загледа се в рилските върхове, позачеса дългата си бяла
брада и отговори:
- Ученико, би отнело много време, за да разкажа за
своя жизнен път, защото той е дълъг и осеян с безброй
изпитания, трудности и успехи...Но ако искат и другите
ученици да чуят това, бих разказал накратко.
Всички ученици се вълнуваха да разберат подробности за живота на своя известен учител, защото бяха чували
множество интересни истории и случки, свързани с него.
Учителят затвори очи и започна да разказва бавно и
увлекателно.
- Роден съм в китно селце в подножието на Пирин
планина, то беше малко, но много будно. В него живее-
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ха много търговци, които пътуваха по всички краища на
империята и донасяха от там много знания за света, а
също и най-различни красиви подаръци на своите жени
и деца. Моят баща беше свещеник и селски учител и не
ходеше никъде извън селото. Така че аз, моите братя и
сестри не получавахме никакви подаръци.
Това накара мен още от малък да мечтая да стана
търговец, за да мога и аз да обикалям държавата, да
ходя на различни панаири и пазари, да стана много богат и известен. Когато станах шестгодишен, баща ми ме
записа при него, да се уча на четмо и писмо заедно с
другите селски деца. Отказвах да уча и да си пиша домашните, като постоянно повтарях, че ще стана търговец и че тези неща са излишни за мен.
Като видя, че не искам да уча, баща ми много се ядоса и ме даде чирак на селския овчар. Там аз изкарах до
дванадесетгодишна възраст, но постоянно си мечтаех
да стана търговец и да се прославя.
Когато поспестих малко пари от своето чиракуване,
реших със събраното за шест години да купя двайсет
вързопа памук и да замина заедно с търговците от моето село за Беч (Виена). В родното ми село град Беч
беше много известен със своето богатство, скъпи стоки
и златни талери.
Не след дълго една заран керваните потеглиха за далечния град и натоварил балите с памук, аз тръгнах заедно с
тях. Пътувахме трийсет и шест дни, като преминахме през
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земите на множество народи - сърби, албанци, бошняци и
унгарци. Най-сетне пристигнахме в австрийските земи.
Влязохме в град Беч в един ранен следобед. Бях смаян, досега не бях виждал такъв град с огромни площади,
църкви, дворци и най-вече необятни пазари. На пазарите
имаше търговци от най-различни държави, които предлагаха хиляди различни стоки. Подкарах моите три коня
със стока към пазара, заех едно свободно място, разтоварих памука и зачаках купувачи. Покрай мен минаваха
различни хора, спираха се, пооглеждаха и ми задаваха
някакви въпроси на неразбираем за мен език, но аз нищо
не разбирах, повдигах рамене, а те се отдалечаваха.
Така изминаха няколко дни, търговците от моето
село почти бяха продали своите стоки и ми казаха, че
след един ден тръгват.
Угрижих се, всичките ми спестявания бяха отишли за
закупуване на памука, а аз не можех да го продам. Нито
разбирах езика им, нито знаех за колко да продам стоките, просто знаех, че трябва да съм на печалба.
През последния ден бях много отчаян, когато мина един
господин, позагледа се в памука, извади своята кесия и ми
предложи няколко монети за него. Аз дори не се замислих,
взех монетите и му дадох памука. Доволен от сключената
сделка, отидох към търговците от родното ми село, които
се бяха настанили в една крайпътна гостилница.
Там на един стар бащин приятел се похвалих за ус-
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пешната търговия, която съм направил, и му показах
монетите. Той ги взе в ръката си, позагледа се в тях и
започна силно да се смее:
- Ах, глупчо, тези монети не струват дори една лира!
Върна ми монетите и разказа на всички търговци за
моите несполуки.
По пътя към родното ни село всички ми се подиграваха, а аз бях силно притеснен как ще се прибера вкъщи и ще кажа на баща ми, че от мен търговец не става.
Когато се върнах във вкъщи и споделих с него за своите търговски беди, той се усмихна и ми каза:
- Аз казах ли ти, синко, да се учиш и образоваш, защото без знание нищо не става и няма да овладееш никоя
професия.
След тази моя несполука с търговските дела, аз осъзнах, че с каквото и да се захвана в своя живот, трябва
да имам знание за него. Първоначално се записах при
баща ми да уча четмо и писмо с ученици много по-малки от мен. След това заминах за Мелник и там завърших
гръцкото училище, като непрестанно четях и се образовах. Когато натрупах достатъчно знания, бях предложен
за главен учител на първото в Отечеството ни светско
училище. Впоследствие изучих хиляди ученици в цялата
страна, като ползвах европейски достижения в образованието. Въведох нови и непознати науки и станах основоположник на новобългарското образование.
Дотук приключвам с разказа си, ученици мои...А вие
запомнете – само който знае, постига целите си....
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КАМЪК

Всяко пр епятствие,
осв ен трудност,
пр едставлява и възможност,
от която можем да се поучим,
да извлечем ползи
и да подобрим положението си!
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реди много, много години, далеч на изток, зад
изгарящите пустини на Каракум и Тар, отвъд
непристъпните планини на Кунлун, се простирала могъщата империя на Цин.
Това била древна империя, владееща огромни територии и населявана от неизброимо население. Хората
се радвали на невероятен просперитет и благоденствие, благодарение на мъдрото управление на императорската династия, уповаваща се на силните традиции в науката и изкуството.
Цин била много различна от другите империи. Там на
почит били мъдреците и образованите люде. Императорите на Цин вярвали, че макар и много различни, всички
хора били способни на големи постижения, стига да им
се предостави възможност да получат напътствие, да постигнат себепознанието и да насочат енергията си в правилната посока. Така всички в могъщата империя считали,
че хората, независимо от произхода си, имат равни възможности и ако получат необходимото знание или развият нужното умение, могат да постигнат чудеса. На много
други места по света обществото било строго разделено
на благородници и обикновени поданици, а последните
нямали никакъв шанс за развитие или издигане над сегашното си състояние, лишени от правата и възможностите,
полагащи се по рождение само на благородниците.
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Та в точно тази империя, където се давали еднакви
възможности на всички и най-много се ценели знанията
и уменията, живял един човек на име Лао Шъ5.
Лао Шъ бил мъдрец. Или поне хората в империята
го считали за такъв. Но като всички големи мъдреци
той знаел, че колкото и големи и всеобхватни да са
неговата мъдрост и опит, те са само малка част от
необятната съкровищница на познанието по света.
Учейки се и от други мъдреци преди него, той знаел,
че колкото повече научава, толкова повече може да
се развива и още толкова повече има за научаване.
Затова, Лао Шъ не си губел времето да си придава
излишна важност, а се стараел постоянно да трупа
мъдрост по своя път към просветлението, знаейки,
че само така може да бъде истински полезен както на
себе си, така и на другите.
А той наистина имал чудесната възможност да помага за развитието и просперитета на империята, тъй
като повече от 20 години бил един от главните съветници на императора. Негова била идеята за различните съревнования още в началните училища, където
ясно проличавали талантите на всички деца и учителите разбирали в каква посока да напътстват развитието
на своите ученици. Отново благодарение на него било
5

От китайски: Лаошъ - учител
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направено така, че дори и най-високите и отговорни
постове в империята можели да бъдат заемани от
хора с най-обикновен произход, стига да покажат необходимите знания и умения.
Но както казахме, Лао Шъ постоянно търсел начин да
се развива и да трупа още мъдрост и познание и един от
любимите му методи бил да изследва човешката природа. Той обичал често да общува със случайни хора, да им
задава различни въпроси или да им поставя интересни задачи, за да види тяхната реакция, да се поучи от нея и така
по-лесно да разбира хората и по-добре да им помага.
Един ден Лао Шъ разпоредил да поставят голям
речен камък по средата на главния търговски път на
запад от столицата. Камъкът бил достатъчно голям,
за да препречи пътя, но не чак толкова, че да не може
да се заобиколи от едната страна, като се излезе от
пътя. Точно до пътя имало гъста гора и той се скрил
там, за да наблюдава реакциите на хората при това
неочаквано препятствие.
Пътят бил много оживен и по него постоянно преминавали много хора и каруци, натоварени с най-различни стоки от всички краища на империята. Повечето от
преминаващите били търговци, дори някои от тях той
познавал лично, но никой не си направил труда да пре-
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мести камъка. Много придворни също преминали по
пътя, изпратени по някаква задача. Те също предпочели да заобиколят препятствието. Дори няколко войници преминали по пътя - отпуската им била приключила
и те се връщали към наблюдателната кула, разположена на 15 километра от столицата, в планината. И те
сякаш не забелязали големия камък, просто преминали покрай него...
Много от минувачите обвинили гласно императора
за това, че не се грижи за пътищата в империята и бил
допуснал такъв голям камък да се появи точно пред
тях, но никой не направил абсолютно нищо, за да разреши проблема – нито да съобщи на властите, камо ли
да се опита сам или с помощта на друг да го премести.
Това натъжило мъдреца...
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По някое време по пътя се задал един селянин. Той
бутал малка ръчна количка, натоварена с плодове,
очевидно на път към пазара в столицата. Достигайки до препятствието, той спрял и оставил количката.
Огледал пътя, заобиколил камъка, за да го разгледа
по-добре, помислил малко, докато продължавал да
се оглежда наоколо, и след това, виждайки, че е сам
и няма откъде да получи помощ, запретнал ръкавите
на ризата си и започнал да бута камъка, за да го изтъркаля от пътя в посока към реката. Дълго се мъчил
човекът, бутал, пъшкал, пот текла от челото му, но
най-накрая успял да избута камъка. Седнал до пътя,
за да си почине, и след няколко минути отново подхванал ръчната си количка, защото искал да стигне
навреме до пазара, за да успее да продаде плодовете си. Но преминавайки покрай мястото, където до
преди малко стоял камъка, забелязал нещо. На мястото на камъка липсвала една от плочите, покриващи
пътя, на нейно място имало дупка, а в нея – малка
кесийка. Човекът се спрял отново, бръкнал в дупката и извадил кесията. Оказало се, че била пълна със
златни монети...
Лао Шъ обичал да награждава хората, които постъпвали така, както той в голямата си мъдрост считал за
правилно. Затова преди да поставят камъка на пътя,
той скрил отдолу малката кесийка със златни монети.
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Тя била наградата за този, който си направи труда да
преодолее препятствието и да премести камъка!
И така, освен неочакваното богатство, човекът научил ценен урок, който никой от останалите пътници
не успял да научи:
Всяко препятствие, освен трудност, представлява
и възможност, от която можем да се поучим, да извлечем ползи и да подобрим положението си!
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Другата
половина

Баща и син заработили р едом
един до друг. Младият чов ек бил
натрупал много знания, много
видял и научил. Тези знания,
заедно с опита на бащата,
направили така, че когато
хората говор ели за тях, ги
наричали Майсторите.
Бащата се горд еел със сина си,
а синът – със своя баща.
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ивял някога прочут майстор. Той бил толкова добър и ръцете му – толкова умели,
че владетели на далечни земи се надпреварвали да го канят, за да им построи мост, каменна
чешма или храм.
Майсторът бил млад, около трийсетгодишен, но
бил оставил след себе си много красиви и обичани от
хората градежи. До него неотлъчно стояла младата
му съпруга – висока и стройна жена на име Бана, с
изящна фигура и красиви очи. Тя била мълчалива, не
говорела много, но подкрепяла своя съпруг във всичко и така, без той да усети, откривала нови пътища и
възможности пред него.
Красивата Бана била майка на техния вече тригодишен син – весело момченце с немирни светли
коси и умни очи. Малкият Мани – така казвали на
детето Манил – бил неуморен в игрите и не спирал
да разпитва за всяка непозната животинка или красиво камъче, което откривал. Бащата – младият
майстор Нил – често се вглеждал в невръстния си
син, забелязвайки как той дълго си играе с белите
кръгли камъчета и ги подрежда в различни фигури.
В такива моменти момчето като че ли забравяло
целия свят, създавайки и построявайки в момента
свой, нов свят.
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- Има талант – казвал на Бана бащата. - Умее да подрежда малките си неща по начин, който не съществува никъде другаде. Но явно съществува в умението на
ръцете му и в умната му главица.
Двамата родители с грижа и много обич отглеждали
детето си. Майстор Нил често го водел на брега на морето, където двамата строяли красиви пясъчни кули
– разваляли ги със смях и после отново ги построявали – но различни, още по-хубави от предишните. След
тях вечер морето заличавало следите им и изравнявало пясъка така, че да им даде път на другия ден да построят нови кули, бойници и градове.
Когато наближило време Манил да завърши училище, баща му го извикал, седнали двамата на брега, където често ходели, и Нил казал:
- Мани, момчето ми. Времето минава и ти си вече голям. След последния училищен ден светът ще започне
да ти изглежда по различен начин. А пък и безгрижието
на детството неусетно ще остане зад гърба ти. Мислил
ли си какво искаш да правиш?
- Мислил съм, тате, разбира се. Искам да ти помагам
– да работя с теб и да ме учиш на занаята си.
Майстор Нил се поусмихнал – зарадвал се, но кратка
тъга преминала през очите му.
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- На какво ще те науча аз, момчето ми? Аз съм самоук
майстор, построил съм много храмове и пътищата към
тях, хората ме ценят и канят навсякъде, но винаги ме е
боляло ето тук – посочил той гърдите си, – че не можах
да уча. Така се стече животът ми, че не успях да направя
това. Всеки път, като погледна моста, който съм направил,
си мисля – ето, ако бях пътувал и учил повече, този мост
сигурно щеше да е още по-здрав и още по-красив. Знаеш
ли, че красотата и здравината на моста зависят от много
неща, та дори и от мястото, където ще го построиш?
- Знам, тате, може да не мога да го кажа така хубаво
като теб, но каквото си направил с тези две ръце, само
благословия е изпращало по пътя ти.
Майстор Нил замълчал. Загледал се в ръцете си и
в изпъкналите жилки по тях – следа от много труд и
много усилия.
- Искам още нещо много важно да изградя с тези
ръце, сине. Искам да поставя основата на твоето бъдеще. Събрал съм малко пари, ще ти ги дам и ще те изпратя да учиш в далечна страна. От теб зависи какво ще ни
донесеш, когато се върнеш.
- Не ми се иска да заминавам, тате. Ще ми липсва
морето… ти … мама. Как ще уча, като сърцето ми ще
е тук, при вас?
- Ще се справиш, момчето ми. Ти си умен и много талантлив – песъчинка по песъчинка ще събираш бъде-
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щото си щастие и все си мисля, че ще се върнеш един
ден тук да го построиш. Така да завършим нашия разговор – по мъжки, а на майка си да кажеш, че с радост
заминаваш. Да не увеличаваш сълзите й. Тя своята
тъга да понесе може, но нейната и твоята в добавка,
ще й дойдат много. Добра и умна жена е майка ти. Но
е много крехка.
Манил преглътнал сълзата, която играела в ъгъла
на окото му, прегърнал баща си и с уверени стъпки
се запътил към къщи. А след седмица – и към бъдещите си дни.
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***
Изминали четири дълги години. Тъгата легнала като
тъмни сенки под очите на майката. В косите на бащата
проблеснали бели нишки. Но Манил пораснал и възмъжал и един ден пристигнал при родителите си – радостен, усмихнат и изпълнен с топла благодарност. Много труд положил той през изминалото време и високо
оценил това, което родителите му направили за него.
Баща и син заработили редом един до друг. Младият човек бил натрупал много знания, много видял
и научил. Тези знания, заедно с опита на бащата, направили така, че когато хората говорели за тях, ги наричали Майсторите. Бащата се гордеел със сина си, а
синът – със своя баща.
Но времето минавало, а Манил, необичайно за годините си, не бил изпълнен с радост. Нещо му тежало, а и
сам той не разбирал какво. Дори и изморен от работа,
често ходел отново на брега на морето, както някога в
детството си. Често сутрин отново строял своите любими пясъчни градове, макар и морето бързо – ден или
най-много два след това – да му ги взимало. Но тревогата в гърдите му не утихвала. Веднъж той се решил и
споделил с баща си:
- Нещо ми липсва, тате. Сякаш половината от мен не е
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тук, а живее някъде далече. Имам нужда да се намеря,
да намеря себе си.
- Да намериш себе си ли? Ами ти не си ли архитектът,
майсторът, пропътувал много земи и събрал много знания? Не си ли доволен от това, което правиш и оставяш
след себе си?
- Доволен съм. Дори мога да кажа щастлив – отговорил Манил. – Но не разбирам дали за другиго нашата
работа има значение. За нас зная, че има, но за другите?
Ние построяваме един мост и си тръгваме. А тези, които минават през него?
Бащата помълчал малко и отвърнал:
- Сине, мостът свързва два бряга, но и два свята. Той
прави невъзможното възможно. Изгражда пътя, а за
този, който върви по него, остава изборът. Важното е,
че ние изграждаме този избор. Който иска, ще мине по
моста, а който не иска – няма. Но и няма да копнее неутолимо по другия свят. Трябва да намериш това, което
ти липсва, да разбереш какво е и да го откриеш. Само
така ще намериш истинския си път.
- А как ще разбера, тате, че съм намерил моя път,
истинския?
- Твоят истински път, момчето ми, се състои от две
неразделни половини – едната е ти да се чувстваш
щастлив от това, което работиш, а другата половина –
да правиш със своята работа щастливи другите хора.
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Манил не отговорил нищо, но не забравил думите на
баща си. Продължавал често сутрин да ходи на брега на
морето и да строи пясъчни замъци, макар и животът им
да бил толкова кратък. Всеки ден ги правел различни, издигал ги с много любов и с невероятна лекота, сякаш там
проверявал красотата и хармоничността на бъдещия си
градеж, който няколко дни или седмици по-късно издигал от камък. Една сутрин Манил учуден видял, че неговият нов замък, който бил оставил недостроен и смятал
да довърши на следващия ден, ако морето не го е взело
със себе си, не само че бил там, а и бил довършен. Някой
бил построил другата половина. И то как! По интересен и
необичаен начин. Младежът се огледал, но не видял никого. Постоял на брега, почакал и не след дълго си тръгнал. След няколко дни случаят се повторил.
На следващата сутрин Мани отново отишъл на брега – този път още по-рано. Слънцето едва се появявало като златно ръбче над морето, високо в небето се
издигали бавни птичи ята, а есента правела първите
си крачки по пясъка и по листата на дърветата. Когато
Мани тръгнал към своя пясъчен градеж от предишната
сутрин, още отдалече съзрял букет от цветове, които
танцували около замъка. Щом стигнал по-близо, видял,
че това е дългият пъстър шал на едно момиче, което
стояло на брега. В момента, когато младежът се приближил, вятърът отвял шала от раменете на момичето
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и го запратил право в ръцете на Мани. Ефирна и тънка
материя, прозирна като стъкло. Няколко мига трябвали
на младия човек, за да съобрази:
- Здравей, ти ли се зае с неизпълнимата задача да спасяваш от ръцете на вятъра моите пясъчни фантазии?
Момичето се обърнало и внимателно кимнало.
- Благодаря ти, че си ги забелязала. Не мислех, че
имат значение за някого другиго.
- Тръгваш си твърде рано, за да знаеш, колко много
хора минават сутрин оттук, само за да ги видят. Разглеждат ги. Радват им се.
- Така ли, че какво намират в тях? Те са… толкова пясъчни. Едноцветни. Кратки и мокри. Така лесно разрушими.
- Но красиви! Хората ги ценят, обичат ги, и ти не знаеш, но дори им дават имена.
-?
- Ами да. Например Белият замък. Тъжният. Замъкът
на белите водорасли. На 8-те кули. „Помниш ли Есенният
замък? – говорят си понякога. – О, не беше по-хубав от
Замъка на двете бури. Или от този на Водните магии…“
- Чакай, чакай. И всичко това са моите замъци?
- Ами да, ти явно просто не знаеш какво правиш за тези
хора – девойката говорела, а Мани си помислил, че докато нейният шал е в ръцете му, тя няма да си тръгне. – Те
минават оттук, не стоят дълго, но сядат за малко някъде
наоколо и се радват на всичко. Погледът им тръгва от
твоя замък, прави голям кръг и завършва отново върху
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него. Наблюдавала съм ги много сутрини. Когато поемат
по пътя за работата си, те си тръгват щастливи.
- Мислиш ли?
- Сигурна съм.
Двамата замълчали за няколко мига. Утринният вятър си играел с косите на момичето и разпилявал по тях
и по стените на замъка кристални морски капчици.
- А ти? – попитал Мани. – Ти как се чувстваш?
- Аз ли?
Девойката се обърнала и в очите й сякаш засветили
десетки звезди.
- Ще ти кажа как се чувствах, когато довършвах другата
половина на твоя замък – казала тя. – Нали знаеш, че камъкът може да бъде издялан, но може да бъде и изваян…
Мани кимнал.
- Чувствах се изваяна.
Девойката задържала за миг погледа си върху пясъчния замък, поставила върху него една бяла мидичка,
която доскоро стискала в дланта си, и бързо си тръгнала. След няколко мига била вече далече.
Мани стоял на брега, утринното слънце вече позлатявало най-близките до морето бойници на новия замък.
„Те си тръгват щастливи – припомнял си трескаво думите на момичето – … Другата половина … Изваяна…“
„Възможно ли е?“ – прошепнал той. Младият човек
погледнал шала в ръцете си, оставил го до замъка и се
затичал по брега да догони момичето.
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Послепис

Уважаеми читателю пътешественик,
надяваме се нашите приказки да са ти допаднали.
За нас ще е празник, ако споделиш своя приказка,
мисъл или просто картина по темите
на нашата книжка на e-mail:

euroguidance@hrdc.bg
или директно в нашата Facebook страница:

https://www.facebook.com/storiesofchoice
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