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- Ева! Усмихни се! Защо си тъжна и сърдита? – попита я Адам. 
- Как да се усмихна? Знаеш ли, че Иванова има чанта за 3 000 евро? Подарък е от 
мъжa и за рождения ден.  
- А ти знаеш ли, че тази чанта е пълна с куп лекарства? Знаеш ли от колко болести 

страдат и се лекуват Иванови?  
- Ех, Адаме! Отвратителен си! – тежко въздъхна тя и го погледна още по-сърдито. 

– Махай се от очите ми, че не мога да те гледам! – отсече съвременната Ева и 
нервно тръшна вратата зад себе си.   
- Животът е действие и отношение, а не притежание! – въздъхна Адам и погледна 

към затворената врата. –  Защо е толкова желан забраненият плод? – запита сам 
себе си той... 
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ПРЕДГОВОР 
 
          Беше неделя. Слънчево и свежо утро с кристално чисто и безоблачно синьо 

небе. Казват, че денят се познава по сутринта. Така е, но аз бих добавил и по мисълта, 
с която се събуждаш и го посрещаш. Очертаваше се един прекрасен и топъл 
септемврийски ден. Щом пристигнахме на паркинга под крепостта и слязохме от 

колата, тя веднага се завъртя и огледа местността във всичките й посоки.  
         - Чудесно е! Браво! – погледна ме с грейнали очи и сияеща усмивка любимото 

ми момиче. Моята дъщеря, която от няколко години живее в Англия. В началото на 
месец септември си дойде за две седмици и веднага замина за седем дни на морска 
почивка до Созопол. Върна се от морето в събота и ми заяви, че иска в неделния ден 

да я заведа на някое интересно и красиво място в България, където никога досега не 
бе ходила.  
         - Радвам се, че уцелих мястото. Доволна си, нали?  
         - Да! Чия е заслугата за реализирането на този проект? – попита ме тя. 
         - На Община Самоков и най-вече на един наш съгражданин. Човек, който 

заслужава да бъде уважаван от всички нас, но за жалост винаги има и такива хора, 
които сякаш са родени и живеят само за да критикуват всекиго и всичко. Мислят си, 

че причините за личните им проблеми са в другите хора, в липсата на пари или други 
придобивки, но основният им проблем е в това, че те никога не изпитват уважение и 
благодарност към никого и за нищо. Понякога, човешката глупост, завист и 

неблагодарност нямат никакви граници. – въздъхнах аз. Бях чул какви ли не глупости 
да се говорят за него и за проекта. 
         -  Какъв е той? – поинтересува се и малкият. 
         - На пръв поглед той изглежда като всички останали хора, но притежава и 
владее изкуството да строи мечти. Той е голям строителен предприемач, но аз бих го 

сравнил с великия Уолт Дисни, който също мечтаел и искал да направи едно място, 
където всички да се чувстват добре. В това си приличат Цари Мали град и парка 

Дисниленд, който също бил открит в средата на месец юли, само че през 1955 г. 
Разликата е в това, че тук хората се забавляват, но и научават и виждат много неща от 
нашата древна и по-съвременна история  – отговорих аз. 
          Бяхме в Цари Мали град, един уникален исторически комплекс, който всеки 
ден привлича хиляди туристи. Проекта беше завършен и открит в средата на юли, 

през лятото на 2013 г. край самоковското село Белчин и веднага се превърна в едно от 
чудесата на България. Мястото е неповторимо съчетание на красива природа, древна 
история, минерални извори и добре изградени места, и съоръжения за отдих и 

забавление.  
            
         Тръгнахме и се изкачихме по дългата, но по-удобна за катерене от двете пътеки, 
които отвеждат туристите до древната римска крепост.  
       - Тате, това място ми прилича на рая, за който пишеш в твоя ръкопис. Тук хората, 

които срещам ми изглеждат много спокойни, с озарени лица и от всички струи 
някаква положителна енергия. Дори и от тези, които  са доста уморени и задъхани от 

изкачването по стръмната пътека. Много е хубаво тук! – отново възкликна радостно 
дъщеря ми. 
       - Много е яко! – подкрепи я с грейнали очи и доволна усмивка брат й, 

дванадесетгодишният ми син.  
       - Радвам се, че ви харесва! Аз съм тук за трети път и винаги се чувствам 

прекрасно. 
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       - Като стана дума за ръкописа, защо не потърсиш издател? – попита,  дъщеря ми. 

– Според мен, много хора ще харесат книгата ти. 
       - Опитах, но установих, че издателите се интересуват само от произведенията на 

утвърдените наши автори и най-вече от тези на известните чуждестранни писатели. 
Не съм се отказал. Пак ще опитам! – отговорих аз и се спрях пред въженият мост, 
водещ до античната римска крепост, която рязко се отличаваше от повечето наши 

исторически забележителности, които в повечето случаи са обрасли в бурени и 
тръни. – Виждате ли онази мраморна чешма? До нея, има оградено с камъни огнище. 

Там, ще приготвям и пека шиша с месото и зеленчуците, а вие през това време 
разгледайте крепостта.  
           Когато дъщеря ми ме помоли да я заведа на някое интересно и красиво място, 

където досега не бе ходила, аз веднага реших и дори за миг не се поколебах, че най-
подходящото място е Цари Мали град. Изборът ми беше правилен защото и двете ми 

деца бяха силно впечатлени и пленени от магическото въздействие на тези уникални 
природни, исторически и архитектурни забележителности. Очаровани бяха и 
стотиците хора, които идваха до мраморната чешма за да се освежат и пият от чистия 

природен дар. Докато приготвях ръжена и бях близо до чешмата, постоянно чувах 
звучни възклицания от рода на „Прекрасно място!”, „Чудесно място!”, 

„Очарователно място!”, „Магическо място и е толкова близо до София!” Този 
нестихващ порой от положителни изказвания отново ме накара да се замисля, че 
всеки ден в живота ни има и можем да открием много поводи, места и неща, за които 

да бъдем благодарни и пак се сетих за моя ръкопис и за прозрението на една световно 
известна американка: „Най-великото откритие на всички времена е, че човек може 

да промени бъдещето си, като просто промени отношението си към живота.”  
Опра Уинфри  
 
Самоков 8 септември 2013 – ден на признателност и благодарност към живота, 
който живея. За мен, всеки ден е денят на благодарността и се чудя, защо не се 

празнува от всички хора по света.  Валентин Начев 
 
 
I 

 „СЛУЧАЙНАТА” СРЕЩА 
 
         Точно преди да пресече широкия булевард, аз разбрах, че ще тръгне в различна 
посока. Въпреки голямото разстояние и първоначалното ми колебание в последния 

момент реших, че трябва да му се обадя.  
       - Горане! – силно извиках аз след мъжът, който бодро крачеше далеч пред мен. 

Той, като че ли доста бързаше, но се закова на място и рязко се обърна. Познах го по 
стройния силует и енергичната му походка. Беше минал четвърт век откакто го бях 
видял за последно, но въпреки тъмнината и зимната завеса от падащия на парцали 

сняг и за миг не се усъмних, че това е той. 
       - Вальо! Ти ли си приятелю? – радостно извика учуденият Горан и веднага 

тръгна, към мен с широки крачки и с още по-широко разтворени ръце. – Дай да те 
прегърна! Колко се радвам приятелю! Как си? Какво правиш? Не знам защо, но 
наскоро се бях сетил за теб.   
       - Сигурно няма да ми повярваш, но в момента се опитвам да пиша книга. 
       - Невероятно! Как, за какво? Разказвай, каква е тази книга? 
       - За благодарността и отношението ни към живота. За теб, за мен... Всъщност не 
знам, май е за всички. Ти казваш, че си се сетил за мен, а пък аз преди три месеца, 
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имах усещането, че те срещнах или по-точно те видях в едно много странно за мен 

състояние. Ето, тук съм ги описал и тези неща. Ръкописът е в мен, но ти май доста 
бързаш в момента. 
       - Не! Отиваме в кафенето, отсреща. Нямам никакво търпение да разбера, какво си 
написал.           
               
         Бяха минали не повече от три минутки и вече седяхме в топлото кафене. Горан 
започна да прелиства страниците на моите писания и сякаш потъна в ръкописа. 

Сигурно бе прочел поне двайсетина страници, когато вдигна очи и ме погледна с 
дълбок и много сериозен поглед. Поглед, какъвто не бях виждал до този момент. 
         - Вальо, приятелю! Ти, само си надникнал през вратата на Ада. Нали не си 

забравил и знаеш, че аз бях там. Страшно е, много страшно! Но по-важното е, че има 
изход. Поздравления за книгата! Много добре, но ще ти дам един съвет. 

Болшинството от хората много се дразнят и хич не обичат да бъдат поучавани. Те си 
мислят, че всичко им е ясно. Охкат, оплакват се, но са убедени, че никой няма право 
да им дава съвети и да се бърка в живота им. Затова е по-добре да я махнеш тази 

прекалено поучителната част, която е в началото на книгата. 
         - Но тя не е за хората, които си мислят, че животът им е много подреден и 

приятен. Не е и за онези, които не се чувстват добре, но не искат и не вярват, че могат 
да се променят. Знам, че те нямат нужда от тези разсъждения. Това е само за онези, 
които искат промяна, но смятат, че животът им е объркан поради независещи от тях 

причини. За хората, които вярват, че някой или нещо им пречи и е невъзможно да се 
чувстват добре. За онези хора, които често страдат, които са неблагодарни за живота, 

който им е даден и непрекъснато си мислят, че някое друго място и други 
обстоятелства ще ги направят по-щастливи. Но в крайна сметка имат избор и ако е 
чак толкова неприятно да я четат може и да я пропуснат тази част, но според мен е 

добре да я прочетат и нея. Всичко е въпрос на личен избор и затова нека да си остане. 
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Валентин Начев 
БОЖЕСТВЕНОТО ЛЕКАРСТВО 

 
 
Дълго време или по-скоро десетки години, аз винаги размишлявах върху това, което се 
случваше. Наблюдавах, анализирах и коментирах всичко, което виждах и чувах. 

Определях дали е нормално или ненормално. Често се случваше да се чудя, кой 
постъпва правилно и кой постъпва грешно. Опитвах се да разбера какво точно 

представлява доброто и в какво се изразява злото в нашия живот. Вървейки бавно по 
този път си мислех, че ще стигна до някакво духовно просветление, но един ден 
осъзнах, че този път единствено ме води към пълна духовна и физическа катастрофа. В 

живота ми се случиха две важни събития, които се оказаха напълно неприемливи за мен 
и като естествен резултат на моето тотално противопоставяне започнаха в тялото ми да 
се появяват една след друга различни болести. Първо се появи хипертонията. Последва 

я една остра дископатия, а след нея ми дойде на главата Хеморагичния инсулт, който за 
малко не ме уби, но аз продължих да мисля за доброто и за злото и накрая ми дойде на 
гости и едно онкологично заболяване. Животът ми се превърна в болка и страдание и 

когато те станаха непоносими, тогава аз приех, че всичко е такова каквото е. Приех 
всичко с мир и благодарност! Приех целият си живот без никакво осъждане! Спрях да 
мисля дали нещата, които са се случили преди или се случваха сега са правилни или 

грешни. Тогава се случи чудотворното ми изцеление. Ей така, изведнъж си отидоха от 
мен всичките ми болести. Когато се освободих от осъждането и забравих, какво е зло и 

какво е добро ми остана само живота. Новият живот! Здравият живот! Осъзнах смисъла 
на едно от първите Библейски послания: „И заповяда Господ Бог на човека и рече: от 
всяко дърво в градината ще ядеш; а от дървото за познаване добро и зло, да не ядеш от 

него; защото, в който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш.” (Битие 2:16-17). И аз 
открих, че Божественото лекарство за всичките ни болести и човешки страдания е смес 
от приемане(прошка), уважение и благодарност!  

"Не съдете‚ за да не бъдете съдени; (Мат. 7:1-5). 
  

 


