Владимир Дубковски
Валерия Дубковска
НЕКТАР ЗА ДУШАТА
кНИГА ЗА СЪДБАТА, ЩАСТИЕТО
И СМИСЪЛА НА ЖИВОТА

София, 2018

Преводът е направен по:
Владимир Дубковский, Валерия Дубковская
Нектар для души
Книга о судьбе, счастье и смысле жизни
Издательство АСТ, 2015

Всички права запазени. Нито една част от тази книга не може да
бъде размножавана или предавана по какъвто и да било начин
без изричното писмено съгласие на издателство „Изток-Запад“.

Copyright © Владимир Дубковский, Валерия Дубковская, 2014

© Марта Владова, превод, 2018
© Издателство „Изток-Запад“, 2018
ISBN 978-619-01-0310-3

Владимир ДубКовски
Валерия ДубКовска

УЧЕБНИК ЗА
Ж И В ОТА

Превод от руски
Марта Владова

Съдържание

Глава 1. Къде е скрито щастието?...........................................................11
Признанието на Наполеон на остров Света Елена ▶ Личната трагедия на 16-ия президент на САЩ Ейбрахам Линкълн
▶ Защо са страдали великите хора и защо са нещастни повечето семейства? ▶ Знанията, необходими за постигане на
щастие ▶ Формула на щастието и вярата в Бога ▶ Чудеса се
случват: необикновената история на Екатерина Тюрина
Глава 2. Сбогом, невежество!......................................................................44
Действителните причини за глобалното затопляне, природните катаклизми, икономическата криза и други негативни
процеси ▶ Пулсът на планетата (честотата на Шуман) и прецесията на земната ос ▶ Научен прогрес и духовна деградация, материализмът против Създателя ▶ Краят на епохата
на невежеството и великият преход към Ерата на Водолея
– Златен век на човечеството
Глава 3. Според вярата ви ще ви се въздаде....................................64
Как невежеството и лъжливите представи лишават човека
от щастие ▶ Основни типове мироглед: религиозен, научен,
философски и скептичен ▶ Защо скептиците са обречени да
бъдат нещастни? ▶ Кое е по-важно – вярата, знанието или
вярата, основана на знание? ▶ Осем условия за излекуване
от невежеството ▶ Защо са неефективни много добри книги
за силата на позитивното мислене? ▶ Доказателства за материалността на мислите и силата на съзнанието: научни
факти и практически експерименти ▶Как знанията и вярата
помагат за изпълнение на желанията ▶ Защо не се изпълняват молитвите на вярващите и как правилно да се молим, за
да постигнем резултат ▶ История на канонизацията на папа
Йоан Павел ІІ ▶ Чудесата на руския академик Георгий Ситин ▶ Фалшът и лицемерието на Лурд

6

Владимир Дубковски, Валерия Дубковска ◆ НЕКТАР ЗА ДУШАТА

Глава 4. Кому да повярваме?.......................................................................98
Заблудите на учените материалисти за произхода на Вселената и човека ▶ Как последователите на еволюционната теория на Чарлс Дарвин са заблуждавали целия свят ▶ Несъстоятелност на теорията за Големия взрив ▶ Бележити учени за
Бога и сътворението на Вселената ▶ Как в действителност се
правят откритията и се създават творчески шедьоври? ▶ Що
е това квантова физика и как с нейна помощ да променим
себе си и да влияем на близките ни хора? ▶ Божествената матрица ▶ Формула за промяна на действителността
Глава 5. Експерти и свидетели............................................................... 144
Кои сме ние – творци на съдбата си или марионетки? ▶ Съдбата – зла орис, случайно стечение на обстоятелствата или
творение на нашата свободна воля? ▶ Акашовите хроники
– измислица на древните или информационно поле на планетата? ▶ Канали за връзка с духовния свят ▶ Позвънявания
в отвъдния свят и писма оттам ▶ „Спящият пророк“ Едгар
Кейси, Ванга, астрални пътешественици, медиуми, контактьори
Глава 6. Живот земен, животът вечен.............................................. 202
Опити за регресивна хипноза ▶ Превъплъщенията на Мерилин Монро, Далай Лама, Барак Обама, Джон Кенеди ▶
Реинкарнация в християнството ▶ Реабилитация на Мария
Магдалина ▶ Покаянието на Римския папа ▶ Как се изпълняват молитвите
Глава 7. Живот преди живота.................................................................. 245
Източници на информация. Тълкование на Бога ▶ Нивата
на духовния свят ▶ План за превъплъщение: кой и как го съставя? ▶ Възраст на душата ▶ Карма ▶ Главни задачи на душата
по време на въплъщението ѝ на Земята ▶ Роли на душите на
Земята
Глава 8. Театър на земния живот......................................................... 275
Причини за отклонение от плана за превъплъщение ▶ Конфликт между душата и разума ▶ Предназначение на човека ▶
Препятствия и как да ги преодоляваме ▶ Предопределеност
и свобода на волята ▶ Историята на император Николай ІІ

Съдържание

7

▶ Продължителност на живота и може ли да я променим?
▶ Знаци на съдбата: кой ги дава и как да ги четем? ▶ Ангели
хранители – нашите невидими помощници ▶ Тълкуване на
сънищата
Глава 9. Какво трябва да правим?........................................................ 331
Закони на Вселената ▶ Постигане на вътрешна хармония ▶ Договор между душата и разума ▶ Теорията на
доктор Капас и сексуалната хармония ▶ Същност на съпружеските отношения ▶ Търсене на своята „половинка“ ▶ Хармония със света на земния живот ▶ Притча за

смисъла на живота

Глава 10.Когато се спуска завесата...................................................... 351
Подготовка за прехода в духовния свят ▶ Лъжливи представи за задгробния живот ▶ Книга за ада и рая ▶ Седемте смъртни гряха ▶ Реалната картина на отвъдния свят
▶ Кой и защо страда в отвъдния свят? ▶ Какво става със
самоубийците? ▶ Кой и как отива в рая?
Глава 11.Ефектът на пеперудата............................................................ 380

Епоха на промените и разслояване на човечеството
▶ Спасение на човечеството ▶ 144 000 просветлени и
квантов скок в съзнанието на хората

Глава 12.Преди и след 21 декември 2012 г..................................... 386
Програма за активните читатели.............................................................. 408
Библиография....................................................................................................... 419
За авторите............................................................................................................. 427

Източна притча
Източен владетел искал да узнае историята на човечеството и
един мъдрец му донесъл петстотин тома, но понеже бил презает с държавните дела, заръчал му да сбие съдържанието им и
двайсет години по-късно мъдрецът се върнал – историята му
сега била не повече от петдесет тома, само че остарелият вече
сатрап не можел да прочете толкова много, при това дебели
книги и му наредил отново да ги съкрати; минали още двайсет
години и мъдрецът, стар и посивял, донесъл една-единствена
книга, съдържаща знанието, което владетелят търсел; но владетелят вече бил на смъртно легло и нямал време да прочете дори
тази единствена книга, затова мъдрецът му разказал историята на човека в един-единствен ред, който съдържал тези думи:
роди се, страда и умря.
Из книгата на Съмърсет Моъм „Души в окови“A

Ние добре знаем, че съвременните хора – както световните лидери, така и обикновените простосмъртни – са също толкова
обременени с грижи, колкото и онзи източен владетел. Те по същия начин нямат време да прочетат дори петдесет книги, разкриващи смисъла на живота. Затова милиарди хора живеят в
страдания и умират в невежество, без дори да подозират как то
се отразява и на вечния живот.
По тази причина ние се заехме да обобщим ако не „цялата премъдрост на света“, то поне нейната съществена част и събрахме всичко това в една книга, която ви предлагаме да прочетете,
без да чакате смъртния одър. Нарекохме я „Нектар за душата“,
макар че биха били подходящи и други заглавия – „Енциклопедия
за всичко“ и „Пътеводител на живота – земен и вечен“. Надяваме
се, че като стигнете до края, ще се съгласите с това твърдение.
Авторите

A

Превод: Димитри Иванов. – Б.пр.

Глава 1.

Къде е скрито щастието?
Зова смъртта. На този свят съм сит...
Уилям Шекспир, сонет 66
Най-голямото зло е невежеството.
Сократ

Н

аполеон Бонапарт мрачен се разхожда по брега на остров
Света Елена. Това е 1818 г., третата година от неговото заточение след поражението в битката при Ватерлоо и отричането
му от престола. Като всички затворници, обречени на пожизнено
заточение, той живее само със спомените си, мислено прехвърля
ден подир ден целия си ярък бурен живот. Вече десетки пъти е
изредил в паметта си всички епизоди на сраженията и любовните приключения, на верността и предателствата, на победите и
грешките...
– В живота ми имаше само три прекрасни дни: Маренго, Аустерлиц и Йена, ако не се брои и четвъртият, когато дадох аудиенция на австрийския император в окопа, на полесражението – неочаквано прекъсва той мълчанието си.
Съпровождащият го граф Еманюел дьо Лас Каз се спира и
изважда бележника си.
– Не мога да повярвам, Ваше Величество! – възкликва той и
бърза да запише, за да не пропусне нито една дума.
Лас Каз е офицер от свитата на Наполеон, негов верен слуга,
съгласил се доброволно да сподели заточението със своя низвергнат император. Той е негов постоянен спътник в ежедневните
кратки разходки, по време на които внимателно записва всички
мисли на Наполеон в своя бележник.
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– И въпреки всичко, това е така – тъжно въздъхва Наполеон.
– Но слава като вашата не е печелил дори Александър Македонски – възразява Лас Каз. – И тя сияе вече много години над
целия свят!
– Ако се замислим що е славата, ще стигнем до заключението,
че тя се свежда до много малко неща – отговаря Наполеон. – Каквото и да говорят невежите, да превъзнасят глупците, да одобрява
или охулва тълпата, в нея няма нищо, което да буди особена гордост.
– Много добре си спомням с какви почести ви награждаваха войниците и народът след славните ви победи. Нима тогава не
бяхте щастлив?
– Почестите са приятни само в началото на успешни начинания – тъжно поклаща глава Наполеон. – Онези, които се домогват до почести, приличат на влюбените: притежаваш ли ги, това
намалява цената им.
– Но вие бяхте най-богатият властелин в Европа, на вашия разкош завиждаха дори кралете! – продължава да упорства Лас Каз.
– Онези, които търсят щастието в разкоша и разточителството, са подобни на хората, които предпочитат блясъка на свещите
пред сиянието на слънцето – философски отбелязва Наполеон.
Наполеон изчаква Лас Каз да запише тази фраза и изрича
следващата:
– Силните духом избягват насладите, както мореплавателите
– подводните камъни.
Наполеон не може да бъде заподозрян в неискреност. След
като се запознаем с всички негови мисли, които Лас Каз добросъвестно е записал в бележника си, запазвайки ги за потомствата,
изчезват всякакви съмнения, че низвергнатият император демагогства, признавайки за нещастен своя звезден живот. Сега всеки
може да се запознае с тях – след смъртта на Наполеон бележникът
на Лас Каз е издаден във Франция под заглавието „Максимите и
мислите на заточеника на Света Елена“. Ръкопис, намерен сред
книжата на Лас Каз“ [1].
Какво е липсвало на Наполеон, за да бъде щастлив, след като
е постигнал всичко, към което се стремят хората: слава, власт и
богатство? Може би му е липсвала любов? В бележките на Лас
Каз за това няма нито дума, но историята е запазила писма на На-
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полеон до Жозефина, писани двайсет години преди заточаването
му и хвърлящи ярка светлина върху отношенията им. Писмата са
много, но само две са достатъчни, за да разберем кой в този брак е
обичал и кой се е оставял да бъде обичан.
Писмо от 3 април 1796 г.:

Моя единствена Жозефина – далеч от теб целият свят ми
изглежда пустиня, в която аз съм сам... Ти завладя нещо повече
от цялата ми душа. Ти си единствената ми мисъл; когато ми
омръзват досадните същества, наречени хора, когато съм готов
да прокълна живота – тогава слагам ръка на сърцето си: там
се е приютил твоят образ; аз го гледам и любовта за мен е абсолютно щастие... С какво обаяние съумя да подчиниш всички мои
способности и да обсебиш целия ми душевен живот? Да живея за
Жозефина! Това е цялата история на моя живот...
Да умра, без да се насладя на твоята любов, е адска мъка, сигурен
образ на пълното унищожение. Моя единствена приятелка, избрана от съдбата да изминем заедно тежкия жизнен път, в деня, когато твоето сърце няма да ми принадлежи, светът ще изгуби за мен
цялата си прелест и съблазън.

Подобни писма има много, но отговорите са малко.
Писмо на Наполеон от 13 ноември 1796 г.:

Повече не те обичам... Напротив – мразя те. Ти си гадна, глупава, нелепа жена. Ти не ми пишеш, не обичаш своя мъж. Знаеш
колко радост му доставят писмата ти, а не можеш да напишеш
дори няколко кратки реда.
Впрочем с какво се занимавате по цял ден, госпожо? Какви важни
дела ви отнемат времето и ви пречат да пишете на своя възлюбен?
Какво пречи на вашата нежна и трайна любов, с която се хвалехте? Кой е новият съблазнител, новият възлюбен, който претендира за цялото ви време и ви пречи да си спомните за вашия съпруг?
Жозефина, пазете се, защото в една прекрасна нощ вратата ви ще
бъде разбита и аз ще застана пред вас.
Наистина, скъпа моя, тревожи ме, че не получавам от теб известия, напиши ми тозчас четири страници, и то само за онези мили
неща, които изпълват сърцето ми с радост и умиление.
Надявам се скоро да те грабна в обятията си и да те обсипя с
милион целувки, които ме изгарят като лъчите на екватора [2].
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Ние пак ще се върнем към Наполеон, но засега ще отбележим
една фраза от писмо до Жозефина от 8 юни 1796 г.: Никога не

съм вярвал в щастието.
По-късно ще ни впечатлят още две изказвания на Наполеон,
запазени от Лас Каз в неговия бележник:
Струва ми се, че способността да мисли е принадлежност на
душата: колкото повече се усъвършенства разумът, толкова посъвършена е душата.
Изписани са какви ли не глупости за душата, а трябва да знаем не онова, което хората са казали по този повод, а онова, което
собственият ни разум може да ни разкрие, независимо от чуждите
мнения.

Смятате ли, че Наполеон е имал шанса да намери щастието
в брака си с Жозефина? Ние твърдим, че е имал, и след като прочетете тази книга, ще разберете причината за нашата увереност.
Убедени сме, че всеки човек, способен да се откаже от измамните
си представи и да се отвори за нови знания, може да стане щастлив, независимо как са се стекли обстоятелствата в даден момент
от живота му. В нашата книга ще ви представим тези нови знания,
а засега нека се запознаем с историята на още един велик човек
– шестнайсетия президент на САЩ Ейбрахам Линкълн (1809–
1865). Това е човек с изключителен ум и голямо мъжество, с огромен принос за обединяването на страната. Той е заслужил уважението на приятели и врагове, но не и на съпругата си, която е била
главна причина за страданията му. За тях разказва американският
психолог Дейл Карнеги в книгата са „Как да печелим приятели и
да влияем на другите“:
Голямата трагедия в живота на Ейбрахам Линкълн е него
вият брак. Не убийството, представете си, а бракът. Когато Бут
го пронизал с куршума, Линкълн не разбрал, че е застрелян;
жънал е обаче всеки ден в продължение на двайсет и три години това, което неговият съдружник Херндон нарича „горчивите плодове на съпружеското неблагополучие“.
„Горчивите плодове“ ли? Това е казано твърде меко. В течение на почти четвърт век госпожа Линкълн го измъчвала и изстисквала жизнените му сокове.

