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Сянката – Посредственост 

„Страхът да бъдеш различен” 

Всеки един от нас е гений! На това ни учат ген ключовете. Ние носим една искра в себе си, 

една уникална съвкупност от качества, които никой друг не притежава, защото никой друг 

не живее и не преживява живота ни вместо и като нас. Тази искра, всъщност е нашето 

сърце, нашето автентично Аз, което се е родило на този свят с една по-висша съдба и още 

от първия ден е тръгнало по своя път, за да я осъществи. Животът ни е едно пътешествие, в 

което ден след ден откриваме и преоткриваме кои и какви сме наистина. Нашите 

преживявания и трудни, и прекрасни, ни показват тези аспекти от нас. Показват ни за 

какво сме тук, а ние сме тук, за да бъдем различни, уникални, гениални и автентични. 

Сянката на посредствеността е това, което ни пречи да видим и да следваме своя различен 

път. Тя е нещото, което непрекъснато ни кара да се оглеждаме в образите, които другите, а 

и ние самите, имаме за себе си и така започваме да се определяме с тях. Тя е онази част от 

нас, която превръща великия въпрос на търсача „Кой съм аз?” във фиксирания и 

посредствен отговор „Аз съм!” Тя е това, което ни пречи да разгърнем своя необятен 

потенциал, защото ни е страх да бъдем различни, да изпъкнем, да заблестим, да се 

отличим от тълпата и да тръгнем по пътя, по който ще ни отведе въпросът, на който може 

би никога няма да намерим отговор. На нас ни е много по-лесно да се придържаме към 

нещата, които сме, вместо да търсим нещо, което не знаем какво може да бъде. Да 

тръгнем да търсим непознатото, да излезем от зоната си на комфорт и да се изправим 

срещу себе си, да надникнем в онези кътчета, в които никога не сме се осмелявали. Ние се 

страхуваме, че може би няма да го понесем. Ние се страхуваме, че може би другите няма 

да го понесат. 

Посредствеността ни кара да вярваме, че различното винаги среща някаква форма на 

съпротива и неодобрение. Тя ни казва, че ако притежаваме нещо, което се различава 

прекалено много от масовите разбирания и го демонстрираме открито, тълпата ще тръгне 

срещу нас или ще ни изолира, защото тя не го разбира. А когато хората не разбират нещо, 

те се страхуват, отричат го, нападат го, присмиват му се или му правят дисекция в 

лаборатория. Това е едно дълбоко заложено убеждение в нас, за което ние нямаме 

никаква вина. Неговите корени са много по-дълбоки от нашия настоящ живот. Можем да 

наблюдаваме как тази сянка е тласкала мрачни моменти в историята като междурасовите 

войни, борбата между религиите, колонизациите и още безброй примери, в които се 

отхвърля всичко различно, завладява се и се поставя ултиматум – унищожение, изолация 

или „приобщаване”, т.е. хомогенизиране. Този страх се промъква, дори и в изкуството, 

литературата и киното ни. Можем да го видим онагледен в безбройните фантастични 

филми за извънземни раси, към които моментално подхождаме със страх, преди да си 
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направим труда да ги попитаме какво всъщност искат. Или пък проектираме себе си върху 

тях, като ги изобразяваме като нашествениците, като тези, които искат да унищожат нас. 

И все пак сме изминали дълъг път. В днешно време изглежда сякаш различията се 

приемат по-отворено и до голяма степен бихме могли да твърдим, че уникалността все по-

често се търси и се поощрява. Ние сме на прага на една невероятна промяна, в която все 

по-силно осъзнаваме, че нашите различия всъщност са това, което ни обогатява и ни 

допълва, а не са заплаха. Ние все по-често се възхищаваме на някой, който се осмелява да 

бъде по-различен и който има куража да го покаже. Но, както вече казахме, корените са 

дълбоки и ни чака още много работа, за да ги изкореним напълно. Преди това да се случи 

на колективно ниво, всеки от нас трябва да се престраши и да излезе от посредствения 

свят на наложените норми, да излезе от безопасността на зоната си на комфорт и от 

определенията за себе си. 

И затова е важно, преди да направите тази стъпка, да разберете напълно какво всъщност 

се има предвид под посредственост в този ген ключ. Тя не е само един тих монотонен свят 

от роботизирани уеднаквени хора. Тя е вашата реакция към света, в който живеете, към 

общо приетите норми, към шаблоните, към етикетите, към определенията, към човека, 

който сте или искате, или не искате да бъдете. Тези неща ви се налагат още от много ранна 

възраст. Още от момента, в който започнат да ви обясняват какви трябва да бъдете, за да 

сте добри деца. Трябва да си послушен, трябва да си отличник, трябва да стоиш мирно в 

час, не трябва да викаш, не трябва да се караш, трябва да мълчиш и да слушаш по-

големите, а не да казваш какво мислиш, трябва да ядеш зеленчуци, не трябва да пиеш 

кола, не яж толкова сладко и още ред неща, които „трябва да” и „не трябва да” правим, 

защото просто добрите деца, които в бъдеще трябва да станат пълноценни възрастни не 

правят и не трябва да правят „така”. 

Разбира се, от всички тези неща се появяват различните му разновидности на „аз съм”. Аз 

съм добър, аз съм лош, аз съм послушен, аз съм непослушен, аз съм умен, аз съм глупав, 

аз съм грозен, аз съм красив, аз съм дебел, аз съм слаб. Лепим си етикет след етикет, 

влизаме в шаблон след шаблон само, защото някъде някой, вместо да каже „съветвам те, 

защото може би, би било добре за теб” или „хайде да пробваме, мисля, че ще ти хареса” е 

казал „трябва да” и ние сме го приели, без дори да се запитаме: „Ама наистина ли 

трябва?!”. 

Сянката на посредствеността е една реакция към страха да бъдеш различен и да 

постъпваш различно и като всяка сянка, тя разбира се има пасивен и реактивен начин, по 

който ние ѝ реагираме. Нашата реакция е изцяло свързана с имиджа, който сме градили 

откакто се помним и в който ежедневно инвестираме. Или с други думи, начина, по който 

искаме да ни виждат и възприемат другите. Можете да забележите тази сянка всеки път, 
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когато не направите нещо от страх какво ще си помислят другите за вас. Можете да я 

забележите също и всеки път, когато правите нещо с цел другите да придобият една 

определена представа за вас. Криете ли главата си в пясъка като си казвате: „Не, не, аз не 

съм и не искам да ме смятат за такъв” или пък на висок глас демонстрирате точно какви 

сте, за да не ви пропусне никой и да не вземе да се обърка? 

Ако сме по-плахи, ще реагираме като се скрием, като направим безброй компромиси със 

себе си, за да се държим приемливо. Ние ще си слагаме хиляди маски, които ще ни 

помогнат да се слеем с пейзажа. Ще се държим така, както се очаква от нас да се държим. 

Ще слушаме, когато не ни се слуша, ще правим неща, които не искаме да правим, ще се 

съгласяваме, дори и да не сме съгласни, ще се присламчваме към чужди мнения, 

приемайки ги за свои само и само, за да не кажем нещо, което ще се окаже в 

противоречие. Ако те не харесват нещо и ние няма да го харесваме, ако те харесват нещо и 

ние ще го харесваме само и само, за да не ни се налага да защитаваме своите възгледи и 

така никога няма да излизаме от сянката на някого или нещо. Така винаги следваме 

стъпките на някой друг и му подражаваме, ние го имитираме, ние се сравняваме с него и 

го поставяме над себе си и му подражаваме, дали защото му се възхищаваме или защото 

просто не искаме да бъдем забелязани. И защо? Защото това ни дава чувство за сигурност. 

Така никой няма да се обърне към нас и да ни погледне. Няма да ни се налага да 

защитаваме една гледна точка, ако тя е всеобща или е приета от голяма част от хората, 

защото те вече са я защитили, ние само ще повторим доводите им. Но това също означава 

и че няма да ни погледнат с възхищение, защото реално, ние не сме нищо различно, нищо 

изненадващо, нищо ново. Ние, просто повтаряме като папагали или мълчим като риби. 

И сянката на посредствеността няма нищо против да си останем в масовката. Тя точно това 

иска. Тя ще подклажда този страх във вас като ви нашепва: „В теб няма нищо специално, 

виж колко други хора са по-добри в това или онова и колко лесно им се отдава. Наистина 

ли искаш да привлечеш вниманието към себе си и да се изложиш? Наистина ли искаш да 

застанеш под прожектора? Ами ако ти се присмеят? Ако не те одобрят? Ако те нападнат? 

Ако те отхвърлят? Ще го понесеш ли? Я по-добре си стой мирно и тихо и не рискувай. Да 

би мирно седяло, не би чудо видяло – както се казва в поговорката.” 

И тук се вмъква още един страх, който също произлиза от това да бъдем различни. Страхът 

от успех. Страхът от чудото! Имаме безброй примери, в които хората, които са били 

достатъчно дръзки да излязат на сцената в своята сфера, да се изправят и да покажат 

какво знаят, какво могат да направят, какво искат да направят, да покажат своя гений на 

света, са се превръщали в легенди. Всеки от нас има примери в личния си живот за хора, 

които следват своите страсти и мечти и не само ги следват, а и ги постигат и преуспяват. 

Ние им се възхищаваме дълбоко, а дори и тайничко им завиждаме за смелостта да 
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рискуват, да зарежат сигурното и да се впуснат с цялото си сърце в непознатото, 

преследвайки мечтите си. Ние се страхуваме от светлината на прожектора, за която всеки 

от нас копнее, независимо дали си признава или не. Страх ни е, че ако все пак се осмелим 

и направим крачката в страни от отъпкания път и тръгнем в посоката на мечтите си, там 

където никой друг все още не е стъпвал, няма да имаме силата да ги постигнем. Ще се 

справим ли с очакванията на другите, ще оправдаем ли своите? Ами ако искаме да 

променим света или да направим нещо голямо? (Бъдете честни, всички го искаме ) 

Боже, колко хора ще ни гледат и ще ни чакат да сбъркаме! И така си казваме: „Не, не, не 

мога. Много искам, но не съм достатъчно добър, не съм готов, не притежавам нужните 

качества… Някой друг ще го направи вместо мен, надали е толкова оригинално и нечувано, 

сигурно и друг вече се е сетил…” Така се сковаваме на място, губим жизнената си сила, 

губим чувството си за цел и продължаваме ден след ден да следваме тълпата, чакайки 

някой друг да сбъдне нашата мечта. 

И сега нека погледнем другата крайност, която може би по-трудно бихте разпознали като 

посредствена. Хората, които с пълно гърло се противопоставят на посредственото, на 

общоприетото и обявяват на всеослушание своя бунт срещу нормите, стараейки се да 

бъдат по-различни на всяка цена, носейки определения за себе си като предупредителна 

табелка, че не им пука какво мислите за тях и а сте казали нещо, а небето ви се е 

стоварило на главата. Това е една изкуствена фасада, която ни кара да вярваме, че сме 

различни, защото тези като нас са много по-малко. Но замислете се, наистина ли не сме 

като другите? Можем да бъдем ексцентрични, можем да бъдем екстравагантни, можем да 

привличаме всякакъв вид внимание и негативно, и позитивно, но уникални ли сме? 

Наистина ли няма други като нас? Вече има всякакви хора, консервативни, които се 

противопоставят на промяната, активисти, които се борят за свобода, авантюристи, които 

гонят тръпката, духовни търсачи, хора с алтернативен начин на живот, творци, гении, 

предприемачи, всякакви. Кое ни е различното, кое ни е уникалното? Дали не 

продължаваме да следваме някакво движение, алтернативно или не? Дали не 

подражаваме на още стотици хиляди хора по света, защото си мислим, че те са различните 

на фона на милиардите? 

Не искам да съдя никого. Ние често се клатушкаме между двете крайности. Аз също го 

правя. В някои отношения сме „различни”, в други сме част от тълпата. Казвам го само, за 

да се замислим, дали това, което правим не следва и не имитира някого, на когото искаме 

да подражаваме, защото не вярваме, че сме достатъчно добри и достатъчно уникални, за 

да бъдем себе си. Дали до някаква степен, дори не сте повярвали, че определението, 

което имате за себе си сте вие самите? Следвате ли чужд авторитет, оставяте ли някой друг 

или системата да определя живота ви и това кой сте като човек? Как реагирате на 

посредствеността вътре в себе си? С гняв или с покорство? 
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Този ген ключ носи огромен заряд в себе си и това го прави силно свързан с бунта. Той е 

бунтът в гените ни, ключът на бунтовника. Но когато не го разбираме правилно и не 

следваме онзи бунт, който има за цел да ни помогне да се измъкнем от установените си 

модели и фалшиво чувство за сигурност, ние ставаме реакционери към своя собствен 

вътрешен бунт. Това е посредственост. Рамките, в които сами се поставяме и от които не 

можем или не искаме да излезем, заради това какво ще си помислят другите и какво 

искаме те да си мислят за нас. Всяко „Аз съм!” е една такава рамка. А какво има отвъд нея? 

Какво се случва извън рамката? Можете ли да се разбунтувате достатъчно, за да я 

разчупите? 

Дарбата – Стил 

„Истинският стил е нещо много повече от обвивка!” 

Както вече споменахме, сянката на посредствеността е свързана с нашия имидж. С това 

кои си мислим, че сме и какви светът ни казва, че трябва да бъдем. Е, дарбата на стила 

няма много общо с това. Тя не се интересува от вашия имидж или от имиджа на другите. 

За нея, той е само обвивка, той е нещо изкуствено, нещо наложено отвън. Истинският стил, 

не е в дрехите, прическата ви, външния ви вид или в избора ви на убеждения. Той е нещо 

много по-дълбоко. Той е в начина, по който се носите, в интонацията ви, в усмивката ви, в 

блясъка в очите ви, в креативното пламъче, което се излъчва от вас и казва: „Няма да се 

предам!”. Той е вашият вътрешен бунтарски дух, който ви тласка да изследвате нови 

територии, който не ви позволява да се подадете на статуквото, който ви кара 

непрекъснато да надскачате себе си и определенията за себе си. Вашият стил е вашият 

уникален гений, вашето най-чисто и най-автентично Аз, което не го е грижа какво си 

мислят другите за вас, но не по един показен и защитаващ възгледите си начин, а тихо, 

леко и приемащо. 

На нивото на дарбата, ние взимаме всички определения, които някога сме имали за себе 

си и ги оставяме зад гърба си, защото вече знаем, че нищо не е фиксирано. Всичко се 

променя, всичко се адаптира, всичко се развива. Ние вече няма как да си лепнем етикет, 

защото човека, който сме били преди, вече не е този, който сме сега. Тук осъзнаваме, че 

ние се променяме, обновяваме и обогатяваме с всяка една секунда. Докато четете това, 

вие се променяте. Когато погледнете навън през прозореца, вие се променяте. Когато 

говорите с някого и водите и най-простия диалог, вие се променяте. Ако в един момент 

сме нещастни, в следващия вече не сме. Ако в един момент се чувстваме привлекателни, в 

следващия може и да не е така и няма проблем. Това вече не ни притеснява. Всичко е 

наред, всичко е преходно и ние знаем, че не е нужно това възприятие за нас да ни 

преследва до живот. Ние вече не можем да кажем „Аз съм нещо”, защото ние сме всичко 

и нищо конкретно! 
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Само по себе си, това е едно изключително осъзнаване, което може да ви даде криле и да 

освободи огромна креативна сила от вас. Кажете го на глас – Аз мога да бъда всичко! Еха, 

не звучи ли страхотно? Това е ключът към вашите мечти, с които правехте компромиси в 

сянката, вие можете всичко! Ако не знаете нещо, можете да го научите. Ако искате да се 

промените, вие вече се променяте. Ако имате мечта, можете да я последвате. Вече не е 

нужно да реагирате на света и да се бунтувате срещу него, защото сега знаете, че вашият 

бунт е във вас самите и той е срещу собствените ви ограничения и срещу собствените ви 

оправдания защо си мислите, че не можете. Той е бунтът, който се бори срещу всички 

онези неща в живота ви, които са ви накарали да се съмнявате в себе си и в своя гений. 

Той е бунтът срещу всички компромиси, които сте направили със себе си. И той присъства 

дори и в сянката. Можете да го усетите, когато премълчите нещо, но всичко във вас 

бушува. Можете да го усетите, когато някой засегне или упрекне начина ви на живот, на 

който толкова държите. Това всъщност е семето на дарбата, която ви подсказва, че щом 

изпитвате това усещане значи се придържате към нещо прекалено силно и все още 

градите някакъв имидж за пред другите. 

Винаги можете да познаете кога един човек е истински бунтар с дарбата на стила и кога е 

само реакционер към посредствеността. Стилът не се гневи, той е страстен, заразен, 

възпламеняващ. Той плаши масата, но буди и огромно възхищение. Можем да си 

представим как света реагира на една такава личност – за масата, той е твърде различен, 

за реакционерите той е или в противоречие с техните вярвания, или следващият човек, 

който да имитират. До тук нищо ново, тогава къде е разликата? Промяната е в човека, в 

този, който живее своя стил. Него цялата игра на сянката просто не го интересува. Това 

разбира се не означава, че обръща гръб на всичко казано за него, а само, че не се 

оприличава с него. Той просто иска да бъде себе си, какъвто и да е в този момент. И след 

това да премине нататък и да се превърне в нещо друго. Това е една безкрайна игра, в 

която си играем със себе си, в която търсим, заради самото търсене, а не заради 

отговорите. Задаваме си въпроса „Кой съм аз?” и се появява някакво „Аз съм!”, но 

изведнъж се случва нещо друго, което ни променя и тогава пак се питаме „Кой съм аз?! 

Какъв човек станах сега?” 

Ето това е едно уникално приключение! Непрекъснато да преоткривате и изненадвате 

себе си. Това е истинският стил. Той е в нещата, които извират естествено от вас, той е в 

настроенията, които са в синхрон с това, от което имате нужда, а не с това, което „трябва”. 

Това означава да бъдем автентични. Да си позволим да бъдем всичко, от което усещаме, 

че имаме нужда, без да се ограничаваме, без да се спираме, без да се страхуваме. И този 

уникален аромат на вашия личен автентичен стил ще се просмуква във всичко, което 

правите. Дори и в нещата, за които преди може би сте се осъждали. Защото не само ще 
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знаете тази добре позната истина, че няма значение кой ви съди и упреква, ако вие самите 

не се съдите, а ще започнете и да я живеете. 

Затова сега ви каня да потърсите своя истински стил. Вземете лист хартия и на него 

напишете всичко, което си мислите, че сте. Всички онези „Аз съм!” Аз съм мъж, аз съм 

жена, аз съм силен характер, аз съм мъдър, аз съм умен, аз съм нервен човек, аз съм 

избухлив, аз съм гневен и ядосан, аз съм красив, аз съм секси, аз съм благодарен, аз съм 

смирен, аз съм стар, аз съм млад, аз съм жизнен... Каквито и да са те – добри, лоши, 

срамни, няма значение! Напишете всички определения, които смятате, че ви правят 

човека, който сте. Сега вземете своя списък, вземете своята „личност” на хартия и отидете 

до огледалото. Прочетете първото „Аз съм…”, погледнете се и си задайте въпроса: 

„Чувствам ли се така в този момент? Такъв ли съм точно тук и точно сега? Ще бъда ли 

такъв и утре?” Ако не се усещате по този начин, задраскайте това определение за себе си 

от списъка и на следващия ден направете същото с останалите. 

Няма как да знам със сигурност, но си мисля, че много от нещата, с които се оприличавате 

и към които съзнателно или несъзнателно се придържате, ще отпаднат от вашия списък. И 

знаете ли, с всяко едно вие чупите една рамка и си отваряте нови възможности и нови 

хоризонти, с които просто да се наслаждавате на това, което сте точно в този момент! Сега 

се погледнете в огледалото, ето го и него, вашият стил – автентичен, неподправен, винаги 

променящ се и винаги отворен просто да бъде, какъвто иска да бъде. 

Сидхи – Блясък 

„Така трябва да си представяте този преходен свят: 

Звезда по зори, мехурче в потока, 

проблясък на светкавица във летен облак, 

мъждукаща лампа, фантом и мечта.” 

 

Ще подходя към това сидхи по малко по-различен начин. За някои от тях думите и 

описанията просто не са достатъчни. Искам да ви разкажа за него с едно мое лично 

преживяване, преди да ви насоча във вашето индивидуално търсене, за да откриете какво 

е то за вас. 

Този ген ключ е специален за мен. Бих могла да кажа, че измежду всичките ми 

преживявания, прозрения, пробиви и осъзнавания, две изпъкват със своя блясък, красота 

и интензитет. Първото беше още в самото начало, когато за пръв път разлиствах 

страниците на ген ключовете и бях в тежък период от живота си, търсеща отговори, 

търсеща начин да изляза от ситуацията, в която съм, защото не можех да понасям човека, 

в който се бях превърнала и непрекъснато се съдих за постъпките си, състоянията си и за 
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всичко, което съм. И тогава, докато жадно поглъщах страниците на 1-вия ген ключ, той ми 

даде един от най-ценните дарове с едно простичко осъзнаване – Не се бори, а просто 

преживявай! „Еха – казах си – Добре! Да започваме тогава!” И така се оставих и започнах 

да преживявам всичко, което се случваше в мен, будно, съзнателно, стараейки се да не се 

съпротивлявам на нищо, което естествено не беше лесно и не стана веднага, но с времето 

ставаше с все повече и повече лекота. И сега, няколко години по-късно, бих могла да кажа, 

че си позволявам да преживея почти всичко, което ми се случва. 

Второто ми силно преживяване, което беляза преломен момент в моето пътешествие, 

беше няколко месеца по-късно. И аз като вас бях точно тук, на този етап и изследвах 

сянката на посредствеността, която ме тресна като гръм от ясно небе, дарбата на стила, 

която тотално преобърна представите ми за начина, по който въобще и изобщо се бях 

научила да възприемам тази дума и сидхито… сидхито ме ядоса! Пиша ви това със смях, но 

то си беше абсолютната истина! И се смея, защото това не беше реактивния гняв на 

посредствеността, а зареждащата свръхнова на моя креативен бунт, този който ме 

разтърси и ми отвори очите толкова широко, че не можах да повярвам до каква дълбока 

степен съм позволила на собствената си посредственост и мнения на другите да 

управляват живота ми! Да замъглят моя блясък! 

Четях прекрасните думи за този ген ключ на Ричард Ръд и се потапях все повече в тях. Там 

той описва това сидхи със символите на диаманта и водата. Казваше, че всеки човек е 

уникален скъпоценен камък, който е вплетен като бижу във вселената. Съвършен, 

многоизмерен и красив във всеки един момент. Докато четях тези думи, аз ги усещах в 

себе си толкова силно, толкова вярно. Аз съм диамант! Аз съм бижу! Аз съм красива по 

свой собствен начин, аз съм уникална и ценна! Аз мога да блестя! Аз мога да разпръсквам 

светлина! Знам, че мога! Знам, че всички ние го можем, защото всички ние вече сме 

диаманти! Тогава защо не блестя? Защо замъглявам себе си с някакви фалшиви представи 

за себе си? Защо не си позволявам да заблестя с целия си блясък като нещо вътре в мен 

знае, че мога?! 

И тогава се появи бунтът, връхлетя ме с пълна сила, етикет след етикет, компромис след 

компромис. Изникнаха всички онези неща, които някога съм премълчала, изникнаха 

всички онези пъти, когато не съм позволила на моя стил, на моя блясък да се проявят в 

света от страх, че няма да бъда приета и че е по-добре да мълча. Изникнаха всичките 

онези рамки, в които сама се поставях, за да не изпъкна, за да не блестя. Изникнаха 

упреците и мненията на другите за мен, които вече бях приела като свои и ден след ден ги 

затвърждавах като си казвах, че щом ме виждат такава, значи съм такава. Съживиха се 

моите мечти, които се бяха превърнали в бледи фантазии, заради постоянното натрапване 

отвън, че мечтите се сбъдват само в приказките, а ние живеем в реалния свят. Светлината, 
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пречупена през диаманта, огря всички тези мрачни забутани кътчета в мен и ги разби на 

пух и прах и тогава, тогава се появи водата. 

Тя ме обля и изчисти всичко. Със своята мекота и сила просто премина и отнесе всички 

определения със себе си. Някои се бяха закрепили здраво и тя остана там, колкото е 

нужно, за да ги подкопае и да ги понесе в своето нежно течение, за да ги пречисти и да ги 

разтвори до тяхната истинска блестяща същност. Капка по капка, ден след ден, 

определение след определение, аз най-после бях всичко и нищо конкретно. И в мен се 

настани един покой, една сигурност, към която толкова силно се стремях в сянката, че аз 

мога да бъда всичко и всеки, и по мен не може да полепне нищо, което някой мисли за 

мен, защото секунди по-късно аз вече не съм този човек. 

Това за мен е сидхито на блясъка – един уникален съвършен диамант с меката и могъща 

пречистваща сила на водата. Ако се отворите за него, то ще ви намери. Ако си позволите 

да откриете диаманта в себе си, той ще заблести и ще сменя цветовете си, докато 

пречупва светлината. Той е онези съвършени моменти, които траят само миг, но и цяла 

вечност. „Звезда по зори, мехурче в потока, проблясък на светкавица във летен облак…” 

Автор: Зорница Симиджийска 

 

Из онлайн курса „Завръщане към дарбите“ 

Дилемата на 3-тата стъпка – Да бъдеш автентичен 
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