
  

 

Светът, за който мечтая 

 

 

   Мечтата е безгранична сила  сътворител. Един безкраен 
извор от огромна мощ. Едно върховно начало. 
   Някога, отдавна, преди съществуването на времето един 
свят е на път да изчезне. Всичко изумително в него изведнъж 
достига  грандиозния си край. Сътвореният пейзаж, всяко 
небесно съвършенство, всеки лъч светлина, всяко природно 
творение, всяка миниатюрна частица изведнъж, внезапно и 
неочаквано се превръщат в несъществуващи. 
Самоунищожават се в един удивителен взрив, който ражда 
новия свят - Света, за който мечтая! 
   Цари нищото! Постепенно в него започва да се заражда 
новото начало. Светът е творец, а новите творения творят 
други. И така, някъде в нищото и безкрая, в който се намират, 
две малки планети са на път да се превърнат в една.  
Нека наречем едната планета “Планетата на доброто”, а 
другата “Планетата на злото”. И двете имат своя собствен  
Бог творец. Сблъскват се и създават една огромна огнена 
топка в безкрайното нищо - Космоса. Това ново небесно 
явление е взело по равно от двете планети и съчетава 
техните характеристики. Боговете на двете планети са 
принудени да работят и творят заедно. След много 
компромиси и взети решения създаването започва. 
Хармонията между двете божества създава един неповторим 
план. Следват взаимодействия, които позволяват животът на 
новата планета  да разцъфти. Планетата се охлажда, 
замразява, разтапя се и вследствие на това водата и 
слънчевите лъчи създават изумителна природа. Вече има 
условия за живот. Еволюцията е в процес и така се появява 
човекът. Човекът също е продукт от хармонията между двете 
божества. Той съчетава и доброто, и лошото в себе си. 



   Така животът продължава, създавайки безброй различни 
хора с добри и лоши качества.  
Както виждате, мечтаният от мен свят е силно вдъхновен от 
нашия реален свят. От създаването до същността на 
обитателите - ние! Тези черти ни правят хората, които сме. 
Не сме перфектни, но и не трябва да бъдем. Ако бяхме, 
нямаше да сме хора, а може би подобия на роботи. Нямаше 
да можем да се изградим като личности. Всъщност грешките 
и поуката от тях спомагат да се изгради нашата същност и 
надграждат характера ни. Това се нарича израстване. Така 
хората, съчетали доброто и злото в себе си, се срещат, 
преплитат съдбите си и заедно създават нещо общо. Затова 
не бих употребил в моя желан свят клишето за царуване на 
добротата. Трябва да се възприемаме и с добрите, и с 
лошите си качества. Трябва да се учим един от друг. Да си 
помагаме взаимно, за да сме по-добри. Това не би могъл да 
изпита перфектният човек - удовлетворението от развитието 
на човешката същност. А точно това е смисълът на живота. 
Да бъдем предизвикани - да падаме, но после веднага да се 
изправяме, защото времето, с което разполагаме на този 
свят, не е никак много и не трябва да изпускаме дадената ни 
възможност за съзидание. Точно след преминаването през 
такива сериозни изпитания очаквам да настане перфектният 
свят - светът, за който мечтая. Тогава силно се надявам 
мечтите с лекота да стават реалност, но дотогава 
категорично не трябва да изпускаме юздите на житейския си 
път, а да следваме неотлъчно избраната от нас посока, 
неподвластни на произвола на съдбата. Трябва първо да 
стиснем зъби, за да осъществим мечтите си в реалния 
живот.  
   Да, всички сме наясно, че стремежът е към добротата, но 
без лошите избори и допуснатите грешки няма как да се 
изкачваме по стълбата на съвършенството, защото поуката 
са нейните стъпала.  



Затова светът, в който живея, е светът, който желая. Зависи 
от мен дали аз самият ще имам силите да превърна своя 
мечтан свят в реалност! 
 


