Подарете подаръка!
Да, подарете тази БЕЗПЛАТН А електронна книга на вашите
приятели ! Изпратете им я като прикрепен файл с един и- мейл!
Имате моето позволение и моята благословия !
Апостол Апостолов
www.SuperAstro.net

Ш А Ш М А Т А , НАРЕЧЕН А ЯСНОВИДСТВО
ЧАСТ I

Представете си следното: телевизионен водещ въвежда в студиото
млад, симпатичен мъж и го представя за “свръхестествен феномен”.
По - нататък става ясно, че младият “феномен” се казва Ури Гелер,
който открил необикновените си възможности по време на военната си
служба в израелската армия .
От неговите наукоподобни обяснения става освен това ясно, че
дарбата на израелеца се нарича от парапсихолозите телекинеза или
психокинеза. Хората с такива възможности могат да влияят върху
неодушевени предмети само със силата на волята си.
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Всичко това действително се разигра през далечната 1968 година в
едно от студията на тогавашната Западногерманска телевизия . Гелер
дори бе предложил да демонстрира пред зрителите своите дарби и то
срещу много висок хонорар .
Имах съмнителното щастие да наблюдавам целия експеримент . Една
служителка на телевизията донесе три запечатани плика. Водещият
отвори един от тях и изсипа на масата няколко ръчни часовника. Той
внимателно нави един от тях и го показа на зрителите отблизо.
Стрелките , без всякакво съмнение, се движеха.
След това Гелер пое часовника, погледна го втренчено и той … спря !
Демонстарторът повтори това чудо с още един произволно избран
часовник.
От следващия плик се посипаха секретни ключове. Водещият лично
избра един от тях и го подаде на израелтянина. Той постави ключа в
ръката на водещия и го помоли да свие ръката си в юмрук . Не след
дълго ключът бе поставен върху масата. Ясно се виждаше, че той се е
извил в ръката на телевизионера!
От третия плик извадиха няколко чаени лъжички . Ури Гелер помоли
водещия да извие една от тях . Оказа се, че това е доста трудна работа.
Миг след това бившият командос взе друга лъжичка, присви отново
очи и тя … направо се разпадна на части в ръката му !
Цяла Германия онемя ! Какво беше това?… Чудо?… Знамение с
висше?…
На другия ден средствата за масова информация гръмнаха. Те
непрекъснато и неуморно разтръбяваха подвига на Гелер. Превърнаха
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го

в

истинска

звезда

и

той

предприе

турнета

из

всички

западноевропейски страни, където демонстрираше до припадък своите
чудеса. Гелер на бърза ръка натрупа цяло състояние .
На Бенджамин Франклин принадлежат думите : “Ти можеш да лъжеш
даден човек за определено време; можеш да лъжеш дори огромни групи
от хора за определено време, но не можеш да лъжеш всички през цялото
време.”
Един ден срещу Гелер се изправи не кой да е, а “ Удивителният
Ранди”- американски илюзионист , прочул се с това, че разобличава
всякакъв вид шарлатани , гадатели, врачки, спиритисти , екстрасенси,
ясновидци и цялата тази гмеж, която цица лековерните балъци.
Поставен при същите условия Ранди повтори “чудесата” на Гелер, но
с малката, ала така съществена разлика, че накрая обясни найподробно как той (а и Гелер), са извършили показаното.
Оказа се, че като всички ефектни фокуси и тези са изключително
прости като техника и изпълнение. Да започнем от часовниците … Един
умело скрит в ръката малък магнит спира стрелките на часовника и то
веднага, след като той бъде поставен над магнита, върху него.
Опитайте сами, но не го правете със скъпия си “Ролекс ”!
Секретният ключ се извива още по- лесно. Когато Гелер поема ключа,
той придърпва стола си към масата и то с ръката, която държи ключа.
При това движение, той използва ръба на стола, за да поизвие езичето
на секретния ключ .
Когато го поставя в ръката на водещия , ключът ВЕЧЕ е извит , но
рецепторите в дланта на водещия не могат да “видят ” и почувстват
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това. Едва след като ключът бъде поставен върху гладка повърхност ,
извивката става видима за всички .
При “експеримента ” с лъжичката наглостта на Гелер става
безпределна. Докато водещият се опитва да извие една от лъжичките ,
израелецът

преспокойно

бърка

в

джоба

си,

от

който

вади

предварително подготвена лъжичка. Тя е извивана многократно,
огъвана е толкова много, че съвсем малко и остава да се счупи при наймалкото докосване. Точно това прави Гелер в студиото - взима
подготвената лъжичка, упражнява съвсем лек натиск с пръсти и тя се
чупи . Уж под влияние на “хипнотичния ” му поглед.
След разкритията на Ранди се развихри грандиозен скандал. Десетки
институции и най- вече измамените телевизии се нахвърлиха върху
мошеника. Срещу него бяха заведени множество дела. Гелер беше
напълно компрометиран.
Най - интересното в случая е това, че илюзионистът Ранди основа още
тогава

своята

станала

прочута

фондация

“Randi’s

Educational

Foundation”. Тази фондация все още съществува. Всеки може да я
открие с лекота в Мрежата. Нейният уеб адрес е www.randi.org .
Ранди и до днес се занимава с разобличаването на различните
“паранормални феномени” и то по един изключителен ефективен
начин.
Повече от 30 години фондацията му предлага 1 000 000 долара на
всеки, който успее да демонстрира пред научна комисия поне едно
едничко свръхестествено умение! Влезте в сайта и се убедете сами …
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Досещате ли се вече?… Десетки хиляди шмекери и кандидати за
слава са се опитвали да грабнат милиончето , но досега никой не е
успял!
Това говори само за едно: НЯ М А И НЕ МОЖЕ ДА ИМ А НИК А К В И
СВРЪХЕСТЕС ТВЕ НИ ФЕНОМЕ НИ ! Сигурен съм, че много нашенски
маниаци няма да се съгласят с мен. Ами нека да се пробват при Ранди!
Чакат ги цял един милион “в зелено”!
То и без Ранди нещата са повече от ясни. Работата обаче е там, че у
нас не се мисли достатъчно . Бертран Ръсел дори твърдеше, че повечето
хора предпочитат да ги разстрелят , отколкото да мислят .
Защото мислещият човек много добре съзнава, че ако на този свят
имаше дори един единствен истински ясновидец, това щеше да бъде
краят на всички хазартни игри по света! Но колцина са тези, които
мислят със собствените си глави?…
Мисля , че е крайно време открито и ясно да си го признаем: в
България нито един болен не беше излекуван от екстрасенси през
отминалите 16 години ! Нито един!
Казано другояче, няма ДОК У М Е Н Т ИР А Н нито един случай на
“вълшебно”, “свръхестествено” изцеление.
Напротив , здравето на много хора бе съсипано от нашенските
“феномени ”. Има дори и няколко смъртни случая! Десетки хиляди
наивници пък бяха ограбени безогледно.
С ръка на сърцето и с чиста съвест заявявам: нашите екстрасенси и
“лечители ” са най- долнопробни мошеници ! Смея дори да твърдя, че
тази армия от “лечители ” не е нищо друго освен една форма на
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организирана

престъпност ,

връхлетяла

като

природно

бедствие

страната ни.
Най - отвратителното в цялата работа е това, че тези кърлежи
изсмукват и последния лев от джобовете на лековерни пенсионери и
изпаднали в беда хорица.
Щом тези шмекери са такава “голяма работа”, те би трябвало направо
да се обърнат към фондацията на Ранди и с лекота да спечелят един
милион долара. Но не го правят . Защо ли?…
Нека да продължим в този дух. НИТО ЕДИН български гадател или
ясновидец не направи НИТО

ЕДНО

вярно предсказание! Няма

ДОКУ М Е Н Т ИР А Н нито един такъв случай!
Казано е: за мъртвите или добро, или нищо . И все пак, помислете
поне веднъж със собствените си глави: какви верни предсказания
направи

Ванга

приживе?

Кога

и

как

са документирани

тези

предсказания?…
Истината е, че “светицата” НИКОГА

не направи и ЕДНО

ЕДИНСТВЕ НО ВЯРНО ПРЕДСК АЗА Н ИЕ . Който не мисли така, нека
да ме обори с КОНКРЕТ НИ , ДОКУ М Е Н Т ИР А Н И ДОКАЗАТЕ ЛС ТВ А .
Още един въпрос в този дух. Защото “световната лечителка ” Кочовска
не се излекува сама, а едва крета и търси медицинска помощ ?…
Важното за мен в случая е следното : крайно време е сериозните
астролози и парапсихолози рязко и категорично да се разграничат от
всичките тези престъпници , които се наричат ту ясновидци, ту
гадатели, ту феномени.
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Трябва освен това да се прокара една ясна демаркационна линия
между сериозната астрологията от една страна и така наречената
вулгарна, т. е. вестникарска астрология от друга.
Под понятието сериозна астрология целият цивилизован свят разбира
само едно: лична, индивидуална астрология . Такъв тип астрология в
България се предлага в сайта www.SuperAstro.net .
Крайно време е и най- простоватият човечец у нас да проумее, че
“астрологията ”, предлагана от вестниците и телевизията , е също така
едно долнопробно мошеничество. Защо ли?… Ами защото няма и не
може да има групова, масова астрология !
Не е възможно в един и същ ден на всички хора, родени под знака на
Близнаците например, да им се случи едно и също нещо.
Астрологията е една древна научна дисциплина, която ни дава
възможност да доловим и набележим БЪДЕЩ И ТЕНДЕНЦИ И . Но само
за

ОТДЕЛНИЯ

ИНДИВИД !

(Повече

по

въпроса

в

сайта

www.SuperAstro.net.)
Това е ЕДИНСТВЕН А Т А сигурна, научно доказана възможност за
предсказване на бъдещето . Толкоз! Останалото е от Лукавия …
А що се отнася до “феномените ” и “чудесата”, ще напомня за един
афоризъм на Ларошфуко :” Чудесата винаги
отсъствие…”

ЧАСТ II

се случват

в наше
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ТЕХНОЛОГИ Я НА ИЗМА М А Т А

Парапсихологията е една сравнително млада научна
дисциплина,

която

се

занимава

с

изучаването

на

свръхестествените явления. Особено място сред тях заема така
наречената ЕКСТРАСЕНЗОРНА ПЕРЦЕПЦИЯ , обозначавана
най- често със съкращението ЕСП .
Според парапсихолозите екстрасензорната перцепция е
налице

тогава,

информация

когато

относно

определена

външната

личност

получава

среда, без да използва

познатите ни пет сетивни канала.
Екстрасензорната перцепция включва следните явления :
ТЕЛЕПАТ И Я , или обмяна на мисли между две лица,
които са в необяснима и невидима “връзка”
ЯСНОВИДСТВО ,

или

способността

да узнаваш

за

събития , които са извън обсега на сетивата
ПРЕКОГНИТИВНИ

ФЕНОМЕНИ ,

или възприемане и

предсказване на събития , преди те да са се случили
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Тук му е мястото да отбележа, че второто и третото понятие
до голяма степен се припокриват .
Има освен това и ред други явления, с които се занимават
парапсихолозите- телекинеза, психокинеза, спонтанно човешко
изгаряне, психометрия … Дори астрологията е обект на
техните

изследвания .

(Повече

по

въпроса

в

сайта

www.SuperAstro.net.)
Още в началото на този материал искам да цитирам няколко
реда от труда на професор Джоузеф Бенкс Райн “Телепатия и
други недоказани хипотези”,
година.

Професор

Райн

излязъл от печат през 1974

минава

не

без

основание

за

основоположник на парапсихологията . Ето какво е написал
той след провеждането на хиляди експерименти :
“…Не е възможно да се създаде завършен експериментален
тест за телепатия и ясновидство и изводът е, че тези явления
ще бъдат недоказани за неопределено време.”
Редно е да кажа и няколко думи за историята на
парапсихологията . През 1882 година в Лондон се основава
Общността за психически изследвания . През 1885 година и в
СА Щ се създава
Изтъкнатият
родоначалник

подобно дружество.
психолог Уилям Макдугъл, считан за

на съвременната социална психология ,

се
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премества през 1927 година от Харвардския университет в
университета “Дюк ” (Гледали ли сте филма “Прекалено
богата- тайната история на Дорис Дюк”?…)
В университета “Дюк”, създаден с парите на прочутия
тютюнев магнат , към него се присъединил младият биолог
Джоузеф Райн. Двамата стават много скоро водещи фигури на
американската парапсихология . Те въвеждат лабораторния
метод в тази научна дисциплина и по този начин поставят
основите на една нова наука.
Освен тях ред други изследователи доста задълбочено са се
занимавали с изучаването на ясновидството . Ще ми се да
цитирам дословно един автор, който се крие под псевдонима
Коринда. Трудът му се казва “13 стъпала към ментализма”. В
главата, посветена на ясновидството , той пише:
“Милиони долари са спечелени от хора, които са овладели
изкуството да казват на другите това, което те искат да чуят .”
Защото “ясновидството ” в крайна сметка

не е нищо друго ,

освен умението да отговаряш ловко на всички зададени ти
въпроси. Вещите професионални “ясновидци” години наред
изучават този щекотлив занаят .
Най- отговорно заявявам, че всеки, абсолютно всеки може да
овладее тази древна “професия”. Много малко умения са
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необходими за целта, макар че практическото им приложение
никак не е лесно.
Има няколко предпоставки , без които просто не може да
минете . Ще ги изброя накратко …
За да прецените поведението и живота на даден човек вие
трябва да притежавате:
голям житейски опит
наблюдателност
добра памет
способността да говорите много и да се изразявате добре
Овладеете ли един път тези умения , вие ще можете да
общувате по задоволителен начин с хората и те ще ви търсят
точно за това.
Нека все пак да изясним един фундаментален въпрос. Защо
хората изобщо ходят при “ясновидци”? Трябва да знаете
отговора на този въпрос, защото ако проумеете какви въпроси
ще ви задават, вие ще съумеете да дадете задоволителни
отговори . Това като че ли е най- важната предпоставка за
успеха на всеки един “ясновидец”.
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Да започнем от А и Б. Когато някой заболее, той търси
лекарска помощ . Ако има правни проблеми , отива при
адвокат . Когато обаче проблемите не са свързани със сферата
на материалното , мнозина се сещат за “ясновидците”…
При всяка една форма на нерешителност , колебание, страх и
надежда, хората са склонни да търсят помощта на някой
“феномен”. Тогава те търсят “надарения свише” за съвет,
защото вярват , че той притежава необикновени качества и
може да им помогне.
Истината обаче е, че КОНСУЛ Т А Ц И Я Т А С “ЯСНОВИДЕЦ ”
Е ПЪЛЕН АБСУРД ! Към такъв род съвети прибягват найпримитивните народи и хорица- папуаси, аборигени и… Хайде
да не се обиждаме на нация …
Ситуацията, погледната съвсем безпристрастно отстрани
изглежда така: човекът , изпаднал в затруднение, отива при
“ясновидец” като очаква да бъде приет любезно и настанен
удобно. Това първо. Оттук насетне “ясновидецът” трябва да
разгадае миналото , настоящето и бъдещето на своя клиент .
Освен това той трябва да назове конкретни факти и да даде
ЗАДОВОЛИТЕЛЕН ОТГОВОР на въпросите .
За да постигне всичко това, “ясновидецът ” прилага няколко
дяволски хитри похвати . С една единствена цел, разбира се: да
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даде задоволителен отговор на въпросите , които му се
поставят.
Клиентът на “ясновидеца” може всъщност да чуе само две
неща- отговор, който ЖЕЛАЕ И ОЧАКВ А , и отговор, който за
него е неприемлив и неприятен . Ако чуе онова, което очаква,
той ще остане предоволен.
Тук възниква първата и ЕДИНСТВЕН А

трудност за

“ясновидеца”. По някакъв начин той трябва да установи какво
иска и очаква клиентът му от него.
През столетията са изкристализирали много разнообразни
похвати , за постигането на тази цел.
В най- общи линии “ясновидецът” трябва да наблюдава
внимателно клиента си и накрая да събере 2 и 2. Така
например жена в черни дрехи има смъртен случай в
семейството си и идва по този повод. Това, разбира се, е един
екстремален пример.
Има далеч по- хитри методи. Ето няколко от тях : клиент с
изтъркани токове на обувките със сигурност има финансови
проблеми .

Изпотената длан, тиковете , въртенето на стола,

зачервеното лице и нос издават определени здравни проблеми .
Понякога нещата са още по- прости . Клиентът си казва като
поп какво го вълнува.
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Една нашенска хитруша пък оставяше клиентите си да чакат с
часове и дни пред дома и, докато нейни близки , представящи
се за чакащи клиенти , хитро и подло ги разпитваха за техните
проблеми…
Ловкият “ясновидец” знае освен това, че когато си пъха носа
в чуждите работи , той трябва да е дяволски предпазлив. Освен
това той задължително е много , много любезен, търпелив и
внимателен.
Сега ще ви издам и най- голямата тайна. Опитният
“ясновидец” много добре знае, че всеки човек се интересува
истински САМО от 3 (три) неща:
от своето здраве
от своите пари
от своя любовен и сексуален живот
Като професионален астролог , който практикува с голям
успех вече 17 години , ви гарантирам, че това е точно така.
Повече по въпроса в сайта ми www.SuperAstro.net.
За “ясновидеца” е важно да разбере веднага кой от горните
три въпроса вълнува клиента му в момента . Това никак не е
трудно , защото, както вече споменах , има външни белези,
които насочват гадателя безпогрешно в правилната посока.
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Има и още нещо… Поне 50 % от клиентите на “ясновидеца”
не търсят никакви отговори ; те търсят само човек, който
търпеливо да ги изслуша.
Сега ще ви съобщя нещо, което е толкова просто , че
повечето хора дори не го и съзнават. НАЙ - ЛЕСНОТО НЕ ЩО
НА ТОЗИ СВЯТ Е ПРЕДСКАЗВАНЕТО НА БЪДЕЩЕТО !
Защото, каквото и да кажете, в 50 % от случаите то ще се
сбъдне. Според математическата теория на вероятностите .
Ако , да речем, даден клиент попита дали ще се ожени,
възможните отговори по принцип са само два. Каже ли
гадателят “да” и предсказанието се сбъдне, доволният клиент
тутакси започва да разправя навсякъде, че гадателят е познал.
По този начин нашият “ясновидец” се превръща в ПРОРОК , в
СВЕТЕЦ…
Ами ако предсказанието не се сбъдне?… Установено е, че
хората си спомнят САМО за сбъднали се предсказания.
Човешката памет е къса за несбъднати предсказания и
обещания . Парламентарните избори например непрекъснато
доказват това. Засега никой не може да изясни защо това е
така, но е факт- хората просто така са устроени.
Иска ми се да завърша с една крилата фраза: “ Мошениците
ще измрат едва тогава, когато измрат баламите .” Работата е
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там обаче, че балами в България дал Господ. С лопата да ги
ринеш…
КРАЙ
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
www.SuperAstro.net

