
УВОДНИ ДУМИ

Полето на действие на Сатаната, неговите примки
и съблазни, полето на окултните и магьоснически практи-
ки, е необозримо. Да се впуснеш в изучаването му дейст-
вително  представлява  истинска  авантюра.  В  него  има
толкова  много  непонятно,  необяснимо и  тайнствено  за
нас, хората. По тази причина това поле е неизследвано.

По нашите земи има малко хора, които са се опи-
тали да проучат тази тъмна реалност. Ако съществува ли-
тература, то това са само преводи на трудове от чужди
автори.

Да разпознаеш, разкриеш и разобличиш примки-
те  на  Лукавия  е  възможно  единствено  с  просветление
свише. Само Светият Дух, Духът на мъдростта, може да
просветли и да води човека през тази мрачна тайнствена
действителност, в която се движат и в която действат зли-
те духове, както и да разкрие цялата им подла, лукава и
перверзна злоба, с която нападат човека с желание, ако е
възможно по някакъв начин, физически и психически да
го унищожат.

Открих  в  себе  си  определена  чувствителност  и
отвореност към човешките проблеми, които се коренят в
сатанинското влияние върху хората. Тази сфера отдавна
започна  да  ме интересува.  През  последните двадесет  и
пет  години  от  своята  пасторална дейност  започнах  все
по-интензивно  да  се  занимавам  с  тази  проблематика.
Много хора идват и все повече идват да търсят помощ и
изход от мрачни и заплетени житейски ситуации. И така,
при срещите с хора, слушайки и разпознавайки техните
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проблеми, все повече навлизах в тази сфера, в която от-
кривах как Сатаната действа и прелъстява душите. Стана
ми ясно, че той манипулира хората по всички възможни
начини, а горките хора дори не съзнават, че са жертви на
злокобно сатанинско въздействие.

У мен още отдавна съзряваше желанието да обу-
ча хората и да им посоча всички възможни опасности, в
които могат да попаднат, особено когато се занимават с
окултни, магьоснически практики. Тъй като през послед-
ните години на миналия век злото получи силен размах и
сатанинското въздействие и по нашите земи бележи не-
виждан ръст  и  толкова  много  хора  попадат  в  неговите
примки и не виждат изход, подтикнат от желанието на
мнозина, които са намерили изход и са се освободили,
реших да напиша тази книга, която, надявам се, ще по-
могне на мнозина да разпознаят собствения си проблем,
да отворят очи и в светлината на Светия Дух да открият
накъде да тръгнат и да намерят спасение.

Съзнавам,  че  тази  книга  ще  предизвика  бурни
реакции у мнозина. Съзнавам, че Сатаната, чиито дела по
този начин се разкриват и от когото се отнема плячката,
ще побеснее и ще се опита с новоизмислени примки да
съблазни хората,  за  да  не  узнаят  истината.  Но,  убеден
съм, че трябва да се започне публично да се говори, неза-
висимо харесва ли се това на някого или не, и да се по-
могне на хората. Надявам се, че това много добре ще се
разбере  от  онези,  които  се  борят  на  живот  и  смърт  с
проблеми и чакат отнякъде спасение. За тях тази книга
ще  дойде  като  мехлем  на  рана,  като  надежда,  че  не
всичко е изгубено и че съществува пристан на спасение-
то.
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В  Църквата  не  осъзнаваме  сериозността  на
проблемите, с които живее днешният човек. Известният
екзорцист  Габриеле Аморт,  в книгата си „Разказът на
един  екзорцист“  написа  едно  много  тежко  изречение:
„Днес Католическата църква се е отрекла от специфична-
та си мисия и хората вече не се обръщат към Бога, а към
Сатаната“.

Тази тежка критика е изречена с желание да се
пробудим.  Свещениците  предимно  нито  са  настроени,
нито са  подготвени за такава  служба.  В нашите теоло-
гични училища тези въпроси почти не се засягат. А как
тогава утрешните свещеници ще могат да се опълчат на
инвазията на злото, което със застрашителните си разме-
ри заплашва човечеството?! Крайно време е да се събу-
дим и да направим нещо!

Този мой скромен принос поставям под могъща-
та защита на Безгрешната Дева, която по Божия план е
трайна неприятелка на Сатаната и която най-накрая ще
смаже  главата  му.  Пред  взора  ни  е  триумфът  на
Безгрешното Сърце на Дева Мария! Ела, Господи Исусе!
Маранатха!2 И унищожи мощта на Сатаната завинаги!

2 „Ела, Господи!“ (арамейски) (Бел. прев.)
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