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АСЕНОВГРАДСКИЯТ ЧЕРЕП

Асеновградският череп се появи в края на март 2003
година. Откривателят му е Ценко Симеонов - мъж на 37 години,
който живее и работи в Асеновград. Ценко е роден през 1966
година в град Лъки, Смолянско. Има полувисше образование,
специалност „Електрически машини и апарати". Работил е
около година като преподавател в Асеновград. Жени се и
заминава за град Добрич, където живее заедно с жена си и сина
си около 10 години. Там подхваща търговия с бяла техника.
Известно време бизнесът му върви добре, но след 1997 година
търговията започва да замира и фирмата му фалира. Бракът му
се оказва несполучлив, през 1999 година се връща сам в
Асеновград.

От тези кратки биографични данни трудно може да се
добие представа за човека Ценко Симеонов. Първата ми среща с
него се състоя на 20.04.2003 година, т. е. не бе изминал и месец
от намирането на втория странен череп. Ще си позволя да
опиша по какъв начин режисьорът Емил Доцов и аз се
свързахме с Ценко. Това е един типичен случай на
„режисирани" срещи, каквито за мен са почти ежедневие. Те
нагледно показват съществуването и действието на невидимия
астрален свят, както и влиянието му върху живота на хората.
След като намира черепа (Ценко не можа да си спомни точната
дата на намиране - тя е в дните между двадесет и пети и
тридесети март),  той съобщава за това на Златка Чуртова и на
други негови познати от Асеновград. Всички те, както и самият
Ценко, знаят за Златоградския череп, а Ценко и Роман са лични
познати. Това своеобразно общество няколко дни озадачено об-
съжда и изучава появата на втория череп - копие на
Златоградския, след което Ценко се свързва по интернет с инж.
Стамен Стаменов - председател на Асоциация „Феномени" в
София, който му определя среща на петнадесети април в офиса
си.

Същият ден режисьорът Емил Доцов и неговата спътница
Зорница Богданова минават с колата близо до дома на културата
„Средец" (бившият културен дом „Лиляна Димитрова"), в който
се помещава офисът на Асоциация „Феномени". Емил Доцов
има делова среща наблизо, но кой знае защо решава преди това
да се отбие до офиса на инж. Стамен Стаменов, без дори да знае
дали той е там. Взема със себе си и камерата. Когато влиза в
офиса, заварва Стамен Стаменов, Роман Генчев и Ценко
Симеонов. Стамен е подготвил камера да заснеме находките на
двамата откриватели, но някаква техническа повреда осуетява
снимките. Неочакваната поява на Емил Доцов с камера на рамо
се възприема от мнозинството в офиса като „знамение". След
заснемането на Асеновградския череп Емил ми изпрати SMS:
„Намерен е втори череп в Асеновград.  Снимах го."  Веднага се
свързах със Златка Чуртова в Асеновград. На другия ден
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разговарях с Ценко, а след четири дни - на 20.04.2003 година -
бяхме с Емил и Зорница в дома му в Асеновград.

Разположихме се удобно във фотьойли в затъмнената с
щори стая. Тайнственият череп беше пред нас на ниска масичка.
Гледаше ни „учудено" с широко отворените си „очни" кухини и
сякаш искаше да проговори със странните си челюсти. На вид
беше копие на Златоградския, но имаше и някои отличия, които
се забелязваха от пръв поглед. По-малък е по размер с около
една трета от първия и тежи около 190  г.  Костната му тъкан е
значително по-стара, а костта е потъмняла и „изхабена". Явно
беше стоял на открито значително по-дълго време. Възможно е
да има и други отличия,  които не забелязах.  Тук думата трябва
да се даде отново на специалистите.

Гледахме странния череп и слушахме разказа на Ценко. С
него се виждах за пръв път. Въпреки това още от началните
минути на срещата имах усещане, че се познаваме от дълго
време. Слушах разказа му и се опитвах чрез всичките си сетива
да уловя същността на неговата личност. Ценко говореше
спокойно, бавно; правеше паузи между думите, като някак
особено наблягаше върху последната сричка. Той не се
смущаваше от прекъсванията и въпросите, които му задавахме.
От време на време заглаждаше с ръка гъстите си дълги до
раменете черни коси, вързани на опашка. Разказваше за себе си
и за семейството си, за опитностите си в областта на
езотериката, за контактите си с невидимия, астралния свят. Това
беше искрен разказ на човек с богат житейски опит, преживял и
възход,  и крушения;  човек дълго търсил себе си и смисъла на
своето съществуване. Разговорът, т. е. разказът за житието на
Ценко продължи повече от два часа.

Първите свои осъзнати контакти с астралния свят Ценко
има от началото на 1990 година. Това са астрални излизания
извън физическото тяло. Тези свои опитности и усещания -
чувството за безтегловност, наблюдаването на физическото си
тяло отвисоко, срещи с астрални личности и т. н. той споделя с
жена си и със своите приятели от Добрич. Естествено в това
обкръжение на „нормални" хора не намира разбиране и отговор
на въпросите, които напират в него. Като осъзнава, че сред
близките му няма с кого да сподели тези свои странни
състояния, Ценко се затваря в себе си задълго. За да живее човек
дълго време сам сред хора неспособни да разберат душевното
му състояние се иска много здрава психика. Преживял подобно
двойнствено състояние, аз много добре разбирах какво усилие
му е струвало да живее „нормален" живот и в същото време да
самонаблюдава и самоанализира своите астрални опитности.
Развръзката идва съвсем „случайно". На една сергия с книги
погледът му се спира върху книгата "Пътуване извън тялото" от
Робърт Монро, която му разкрива световете, с които той вече се
е срещал по време на своите астрални пътувания. В нея той
намира успокоение, че е напълно нормален и че е сред малкото
хора, които имат способността да излизат от физическото си
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тяло по време на медитация или на сън.  В своите пътувания с
астралното си тяло Ценко се среща с многобройни същества,
обитаващи астралния свят. Всичко видяно и чуто по време на
тези срещи Ценко бе описал в няколко папки с текст и рисунки.
Записките обхващаха период от седем-осем години. Когато
разгръщаше пред нас листовете с рисунки и ръкописен текст,
понякога се затрудняваше да разчете думите или разясни
рисунките. Времето бе заличило някои от подробностите.
Описанието на тези пътувания би запълнило няколко книги.
Книгата на Р. Монро му дава увереност и той продължава да
търси и чете подобна езо-терична литература, продължава да се
усъвършенства в техниката на медитация и, разбира се,
продължава своите астрални пътешествия.

В другия, „нормалния" живот работите му не вървят добре.
Отношенията в семейството се изострят. Съвместният живот с
жена му става невъзможен. Освен това фирмата му фалира. През
1999 година той напуска Добрич и се връща сам в Асеновград.
Тук продължава своите астрални опитности. Намира и хора,
които се интересуват от езотерика и имат подобни изживявания.
Златка, Васка, Теодор и хората около тях оформят обществото,
за което споменах в началото на тази глава. Когато през лятото
на 2001 година информацията за Златоградския череп достига
до тях,  те живо се заинтригуват,  обменят мнения и чрез Златка
научават за резултатите от изследванията и мненията на
специалистите относно странния череп. В Асеновград Ценко се
запознава с Роман и установява личен контакт с него.
Златоградския череп сякаш прехвърля съвсем естествено мост
между земния триизмерен свят и неуловимия многомерен свят,
населен със своите невидими обитатели. Появата (без никакво
предизвестие) на втория череп, който е досущ като първия, е
естествено продължение на загадъчния „сценарий", подготвен
от невидим „режисьор". Ценко бе категоричен в това, че не беше
получавал информация от невидимия свят нито по време на
медитации, нито по време на своите астрални пътувания, нито
по време на сън,  нито по какъвто и да е друг начин.  Историята
около намирането му е съвсем обикновена. Въпросният ден
Ценко решава да се изкачи на хълма, върху който е построен
параклисът „Св.  Димитър".  Времето е подходящо.  От дома на
Ценко до параклиса разстоянието се изминава за около час от
добре трениран катерач като него. Това е място, където той е
бил многократно - място усамотено, подходящо за медитации.
Под него се разстила целият Асеновград, открива се прекрасна
гледка към долината на р. Чая и склоновете на величествените
Родопи. Около дванадесет часа на обяд подходящо екипиран
той поема по най-кратката и най-стръмна пътека от подножието
на хълма към параклиса. Тя извива между скалите в подножието
на хълма и се спуска в обрасло с храсти и гора дере. Без да
разбере как, Ценко поема по друга пътека, която води не към
параклиса, а към съседния югозападен хълм. Той разбира това
едва след като излиза от гората и започва да изкачва стръмния
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каменист склон. Осъзнал, че се е заблудил, той все пак решава
да продължи катеренето. Върхът е отрупан с камъни. Той се
извисява значително над параклиса и оттук гледката е още по-
величествена. Денят е хубав, Ценко няма закъде да бърза и
прекарва там шест-седем часа в медитация, любувайки се на
прекрасната гледка. Решава да се върне, когато слънцето се
спуска зад склоновете и започва да се свечерява. По обратния
път на пътеката,  която води към гората,  Ценко се спъва и рита
някакъв предмет. В тъмнината той не може да различи какво е
това. Когато го взема в ръце, разбира, че е череп подобен на Зла-
тоградския. Оглежда мястото. Наоколо няма останки от скелет
или тяло. Носейки със себе си странната находка, той се спуска
по пътеката към града. Следващите няколко дни Ценко
съобщава и показва странния череп на съседи, познати и
приятели и, разбира се, на хората от езотеричното асеновградско
общество. Оттук новината поема своя път, стига до Стамен
Стаменов, до медиите, до Емил Доцов и мен.

Като приключи своя разказ, приличащ по-скоро на
изповед, Ценко предложи да отидем на терасата. Когато
излязохме от полутъмната стая, минаваше един часа на обяд.
Слънцето напичаше разцъфналите овощни дръвчета в двора.
Хубавият пролетен ден, синьото небе, белите облачета и
пробуждащата се природа ни върнаха към реалността на земния
свят. От терасата се виждаше добре хълмът с параклиса „Св.
Димитър". На югозапад от него се извисяваше каменистият връх
на хълма, където бе намерен вторият странен череп. Със силния
бинокъл на Ценко разгледахме хълмовете. Около параклиса се
виждаха фигурки на хора. Денят бе неделя. Вероятно хубавото
време бе подканило асеновградчани на излет. Съседният хълм
беше безлюден. Решихме, че има достатъчно време да отидем до
мястото на втората необичайна находка. Ниската спортна
„Хонда" на Емил едва побра четирима ни. Малкото багаж, който
носехме, държахме в ръце и по коленете си. Тъй като не бяхме
добре екипирани и подготвени да се изкатерим по късия, но
стръмен път, с колата изкачихме шосето, което извива над Асе-
новата крепост. Оттам поехме пеша по сравнително удобна и
равна пътека. Тя се провираше през широколистна гора с тук-
там иглолистни дървета, която беше влажна и прохладна.
Слънцето трудно пробиваше през мощните клони на дърветата.
Миришеше на гнили листа, гора и влажна земя. След десетина
минути ходене се отдалечихме от шосето.  Шумът на
автомобили не се чуваше и горската тишина ни обгърна
отвсякъде. Ценко вървеше с широка крачка пред нас, изчакваше
ни, после отново се откъсваше напред. През целия път до върха
и на връщане той непрекъснато откриваше по нещо - ту дърво с
причудлива форма, ту красив камък с преплетени златисти
нишки, ту горско цвете с меки бледи цветове. Такива „открития"
не ни правеха особено впечатление. Окото на градския човек,
свикнал да живее между бетон, стъкло и автомобили, не
забелязваше малките „чудеса", събуждащата се за живот
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природа. Пътят от шосето до каменистия хълм изминахме за
повече от час, като спряхме за почивка до горски извор за
няколко минути.  По пътя Емил засне с камерата някои от
„откритията" на Ценко. Аз се мъчех да осмисля Ценковия
разказ, да свържа логически появата на първия и на втория
череп и да прозра какъв ще бъде следващият ход на невидимия
„режисьор". Когато изкачихме билото на хълма, наблюдавахме
великолепна гледка. Пред нас се разстилаше градът, река Чая,
прорязала склоновете на планината и извисяващите се над
нашия хълм върхове. Долу се виждаше параклисът „Св.
Димитър" и няколко човешки фигури. След като отдъхнахме,
Емил засне пътеката на мястото, където бе намерен вторият
череп. Ценко застана в медитативни пози. Така бе заснет от
камерата на Емил. Всички тези кадри трябваше да влязат в
бъдещия филм, а без съмнение мястото и времето бяха много
подходящи за това. „Тук някъде на билото в някои от храстите
трябва да има парчета от катастрофирало НЛО.  Това е
информация, получена от Ани (приятелка на Ценко от
Асеновград). Няколко пъти идвам, но не намирам нищо." - след
като каза това, Ценко започна да оглежда бодливите ниски
храсти. Версията за катастрофирало НЛО и за загинали
хуманоиди бях чувал и от други мои познати сензитиви. Аз не я
приемах, нито получавах подобна информация. Все пак извадих
радиестезичните багети, които носех със себе си. Замерих
мястото, където според Ценко и Ани трябва да се открие
металната отломка. Замерването даде отрицателен резултат.
Повторих измерването с радиестезично махало. Отговорът
отново бе отрицателен, но информацията за метален къс се
потвърди. „Да, отломка има, но няма да я намериш тук и няма да
е днес. Предполагам, че „твоите хора" ще ти дадат информация
къде и как да я търсиш. Между нас казано, тук мястото е много
подходящо за кацане на НЛО. Ако бях пилот на НЛО, аз бих
избрал подобно място. На хълма с параклиса просто няма място
за кацане. Това обяснява защо си се „заблудил" по пътеката и си
дошъл тук. Тук е трябвало да се срещнеш с черепа." Въпреки
моята прогноза Ценко продължи да търси между ниските храсти
на билото. Понякога дори обръщаше някой голям камък. Ние
също се включихме в търсенето, но освен няколко смачкани
консервни кутии не намерихме нищо. Времето напредваше.
Изпълнихме планираното и трябваше да се връщаме. Спуснахме
се към колата по същата пътека за малко повече от час. Този път
разгледахме руините на Асеновата крепост. Уморени, но
доволни се прибрахме в дома на Ценко. Отпочинахме и
разменихме идеи за нови изследвания, за бъдещите книга и
филм на тема „родопските черепи". Трябваше да се прибираме в
София, чакаше ни нова работна седмица.

По пътя към София премислях и анализирах преживяното
през този ден. Опитвах се да намеря логическа връзка между
двата странни родопски черепа, между начина на намирането им
и между двамата им откриватели Роман и Ценко. Личният ми
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опит от общуване с невидимия свят,  контактите ми с хора със
свръхсетивни способности, впечатленията от личността на
Ценко ми даваха увереност да смятам, че той казва истината.
Бях абсолютно убеден, че има връзка с астралния свят. Смятах,
че преживяното от него през изминалите десетина години не бе
плод на неговата фантазия, а действителност. Появата на втория
череп беше естествено продължение на сценария, осъществяван
от невидим, но реално съществуващ „режисьор", който
внимателно следи за развитието на събитията.

Възприятието на Емил Доцов на случилото се с Ценко
беше далеч по-земно. Изтегнат удобно в седалката на колата,
той разсеяно гледаше безкрайната бяла лента на
автомагистралата, потрепваше с пръст по кормилото и
разсъждаваше на глас: „Втори извънземен череп. Добре! Тези
черепи започнаха да никнат като гъби. Интересът към първия
череп на Роман започна да намалява. Изследванията не дадоха
отговор за произхода на черепа. Скоро ще се забрави за
съществуването му. Моментът да се появи втори череп е много
подходящ. Ако Роман е манипулирал по някакъв начин първия
череп,  той би могъл да направи това и втори път.  Да намери
втори череп би било неубедително. По-естествено ще бъде, ако
бъде намерен от друг човек. Схемата е проста: Роман
„произвежда" черепа, а Ценко го намира. И двамата печелят от
разпалване на интереса. Вестници, телевизия... Ще дойде нов
екип от Япония, може и от Америка... В тази история има нещо
съмнително. Трябва ни убедително доказателство!"

Слушах разсъжденията на Емил, от време на време му
опонирах и не приемах тезата за човешка манипулация, било то
от Роман, от Ценко, от някой неизвестен маниак или шегаджия.
Теоретично тази възможност не бе изключена, но на практика
това беше невъзможно. Казах му, че скоро ще се появят
достатъчно убедителни доказателства в подкрепа на
достоверността на Ценко-вия разказ.

Така и стана. Не измина и седмица и при поредния
телефонен разговор Ценко развълнувано ми разказа за някакви
метални парчета, които бе намерил на хълма в близост до
мястото на предишната находка. Не можах да разбера ясно по
телефона какво точно бе намерил. Разбрах само, че е открил
метални късове, стопени от висока температура близо до
мястото, където миналата седмица правихме снимки и търсихме
метални отломки.  Реших,  че трябва да пътувам отново до
Асеновград и да разбера на място какво представлява новата
находка. Наближаваше Великден. Прогнозата за времето
обещаваше хубави слънчеви дни. Споделих с Емил и Зорница
моето намерение отново да пътувам до Асеновград и да остана
там два-три дни. Оказа се, че те имат някакъв ангажимент, но в
крайна сметка решиха да го отложат и да отидем заедно.

По пътя разговаряхме за Асеновградския череп и за
впечатленията си от предишната среща с Ценко. Аз отново
поддържах тезата, че той говори истината и че появата на
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втория череп е част от дългосрочна програма на извънземна
цивилизация, чрез която инопланетяните бавно, но методично
подготвят земните жители за бъдещ контакт с тях. За съжаление
в съзнанието на „нормалните" хора на този етап не може да се
вмести действителността за съществуване на извънземни
свръхцивилизации и на астрален свят, невидим и неуловим за
петте човешки сетива. Това е причината инопланетяните да
действат по този начин, като дават косвени доказателства за
своето съществуване и влизат във връзка с хора, които
притежават свръхсетивни способности. Този път сякаш моята
теория успя донякъде да пробие стената от недоверие, с която се
бе оградил режисьорът. Той вече допускаше, че има нещо
необикновено в появата на Асеновградския череп, но искаше да
бъде абсолютно сигурен, че няма фалшификация или
манипулация от страна на Ценко.

Незнайно как се роди една идея,  която можеше да сложи
край на съмненията относно Асеновградския череп. Емил
предложи да подложим Ценко на хипноза и в това състояние
той да разкаже при какви обстоятелства е намерил черепа. Сред
безбройните познати на Емил се оказа и д-р Иво Величков,
който живее и работи в Асеновград и от няколко години
използва хипнозата като лечебен метод. Преди известно време
Емил като режисьор и програмен директор на телевизионен
канал бе снимал филм за д-р Величков. Идеята ми хареса.
Докато пътувахме, обсъдихме подробностите около
провеждането на хипнотичния сеанс.

Това бе едно от първите неща, за които говорихме, когато
пристигнахме в дома му. Той прие идеята за хипнотичен сеанс
нормално. Каза, че никога не е бил хипнотизиран и не е
присъствал на такъв сеанс. Нямаше нищо против, само пожела
да поговори лично преди сеанса с хипнотизатора и в случай на
психологична несъвместимост да потърсим друг специалист в
тази област.

Отломките,  които Ценко бе открил на хълма,  се оказаха
безформени назъбени парчета с големина от орех до ябълка.
Някои от парчетата бяха много леки, други видимо приличаха
на метал, но неизвестно какъв, вероятно някаква сплав.
Нащърбените краища и порестата структура на металните
късове и разтопената шлака говореха, че са били подложени на
висока температура, вероятно няколко хиляди градуса.
Въпросът отново опираше до изследване в специализирани
лаборатории. Важно беше да се определи химическият състав,
структурата на метала, температурата на топене и други
параметри, които можеха да дадат някакво обяснение за тези
обгорели късове.

Решихме да отидем и да огледаме отново мястото, където
Ценко бе открил стопилките. Този път бяхме екипирани
подходящо и се изкачихме на хълма по късата стръмна пътека,
извиваща се от подножието на параклиса "Св. Димитър".
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Мястото беше на около двеста метра от мястото на намирането
на черепа. Обгорелите парчета, които Ценко ни показа вкъщи,
са били разхвърляни в кръг с диаметър около метър и половина,
който почти опираше до пътеката, минаваща през просеката,
изсечена в гората вероятно за преминаване на хора и добитък
към съседните по-високи хълмове. Огледахме отново мястото.
Това, което Ценко бе събрал и ни показа долу в града, се
различаваше от камъните и почвата във и около кръга. В самия
кръг и около него не намерихме никакви обгорели късове. Явно
Ценко бе събрал всичко. Започнахме да копаем кафявата горска
земя и тук-там на около двадесет сантиметра под повърхността
се откриваха малки колкото орех късчета подобни на
предишните, безформени и силно обгорели. Някои от тях се
бяха разтопили дотолкова, че повърхността им бе гладка и
лъскава като стъкло. Докато Ценко ровеше кафявата пръст и
Емил снимаше, аз огледах околността в радиус от петстотин
метра. Обраслата пътека, оградена с високи борове, тясната
просека в гората, гъстите бодливи храсти - всичко това
говореше, че тук не минаваха често хора. Тази безлюдна и
неприветлива гора не бе подходяща за кацане на НЛО, а още по-
малко приличаше на място, където е катастрофирало НЛО. Това
бе хипотезата, поддържана от Ценко. Без подходящо обяснение
за съществуването на стопените безформени късове се
спуснахме надолу, като носехме в чантите си една-две шепи
обгорели късчета, изровени от горската пръст.

По улиците на Асеновград се чувстваше празнична
атмосфе-ра.Местните жители се подготвяха за големия
християнски празник Великден. Въздухът на града сякаш бе
пропит с празнично вълнение и очакване. Естествено това се
предаде и на нашата група. Забравихме за разтопените отломки
и се заехме с подготовката на празничната вечеря.

Срещата с д-р Величков и хипнотичният сеанс бяха насро-
чени за понеделник - денят след Великден. Сутринта около
десет часа седяхме под навеса на едно кафене в Асеновград.
Докторът се оказа приветлив мъж на около 30 години. За щастие
бяха учили с Ценко в едно училище и въпреки разликата във
възрастта около 7 години се познаваха. Това познанство от
детските години бе достатъчно за Ценко и той не възрази срещу
провеждането на хипнотичния сеанс. Седнали около малката
кръгла масичка в кафенето, Емил и Ценко разясниха на д-р Иво
Величков идеята за провеждане на хипнотичния сеанс. Той беше
бегло запознат с историята около намирането на
Асеновградския череп. Докато пиехме кафето, Ценко я разказа
накратко. Докторът слушаше с интерес и ни покани да проведем
сеанса при него.

Домът на д-р Величков се оказа райско кътче, сгушено в
подножието на Асеновата крепост. Овощна градина с цъфнали
дървета,  грижливо подбрани и гледани цветя и нова къща с
възрожденска българска архитектура. Младото семейство бе
подредило с много вкус и любов дома си.  Хубавият пролетен
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ден, празничното великденско настроение, приветливата къща и
нейните домакини създадоха непринудена ведра обстановка. В
тази атмосфера разговаряхме повече от час. Подробно му
разказахме историята на родопските черепи и хипотезата, че
това са послания от извънземна цивилизация. Не пропуснахме
да отбележим и опитностите от ас-тралните пътувания на
Ценко. Докторът слушаше внимателно и с поведението си
изрази разбиране и съпричастие към хипотезата за извънземния
космически произход на черепите..

Обнадеждени от топлия прием и реакцията на домакина се
заехме да подготвим мястото за провеждане на сеанса. Според
указанията на младия доктор преместихме дивана и фотьойла, а
Емил се зае да търси подходящо място за себе си и камерата, за
да заснеме сеанса. За пръв път щяхме да присъстваме на
хипнотичен сеанс и нямахме представа какво ще се случи. След
като приключи подготовката, всеки зае мястото си и зачака с
нетърпение и любопитство.  Ценко бе почти легнал в дълбок
фотьойл.  До него от дясната му страна бе д-р Величков с
микрофон в ръка. Пред тях на около три метра режисьорът Емил
Доцов снимаше двамата, като от време на време клякаше или
ставаше, за да смени ракурса на заснемане. Докторът даде знак и
ние млъкнахме. Къщата потъна в тишина. В стаята се чуваше
само пеенето на птиците в градината и жуженето на камерата.

Следващите страници дават пълния автентичен запис на
хипнотичния сеанс, проведен на 28.04.2003 година от един до
два часа. Сеансът се води от д-р Иво Величков, „пациентът" е
Ценко Симеонов, с камерата снима Емил Доцов, наблюдават
сеанса Зорница Богданова и аз, Валентин Хаджимитов.

Д-р Иво Величков: Ценко, ако чуваш гласа ми, остави да
потрепне леко показалецът на дясната ти ръка...
(Пръстите на дясната ръка леко потрепнаха.)

Д-р И. В.: Чудесно... чудесно... Спи още по-дълбоко...
Когато си готов да говориш за нещата, които са интересни за
всички и за теб... Когато си готов да говориш... тогава ще
потрепне показалецът на дясната ти ръка... с твой собствен
ритъм... Няма никакво значение колко време ще отнеме... Когато
си готов да говориш... Когато си готов да... да оставиш тялото ти
да...

(Дясната ръка на Ценко потрепна.)
Д-р И. В.: Чудесно!...
(Тихият напевен говор на д-р Величков спря. Той направи

продължителна пауза.)
Д-р И. В.: Няма нищо случайно. Това всички хора го

знаят... Затова искам да си позволиш да се върнеш назад във
времето... назад във времето... когато се случи нещо много
интересно... когато за първи път се намери този странен череп,
през май 2001  г...  Кога беше за първи път,  когато ти разбра за
този странен череп?...
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(Д-р Величков млъкна. Ценко бе изтегнат безчувствен на
фотьойла. Главата му клюмна наляво, като устните почти
допираха рамото му.)

Ценко Симеонов: Когато Златка ми показа за първи път
снимките...

Д-р И. В.: Познато ли ти бе това, което видя на тези
снимки?

(Последва продължителна пауза.)
Ц. С: Не... Интересно...
Д-р И. В.: Виждал ли си ги преди такива?
Ц. С: Енергията на снимките бе празна.

 (Ценко говореше тихо, но отчетливо. Правеше големи
паузи, преди да отговори на въпроса.)
Ц. С: Ние не ползвахме такива!...

Д-р И.  В.:  Кои вие?...  Чудесно е,  когато отговорите идват
от само себе си.
...

Ц. С: Преди осем хиляди години... ползвахме човешкия
труд... Трябваха ни бази...

Д-р И. В.: Разкажи ни повече за това.
...

Ц.С.:ЕлХор!...
Д-р И. В.: Добре!... Разкажи ни повече!... Разкажи ни

всичко!...
...

Ц. С: Проблемът е в ограниченото мислене на вашето
съзнание...

Д-р И. В.: Откъде дойдохте?

Ц. С: Ние много пъти идваме...
...

Д-р И. В.: Защо идвате?
Ц. С: Отбелязваме етапите на вашето развитие... За

съжаление много мудно и бавно...
Д-р И. В.: Това, което ни разказваш в момента, свързано ли

е с намирането на черепа, Ценко?...

Ц. €.: То е частица, която се опитваме да ви дадем... Един
от хилядите знаци.  Колкото и добре да сме настроени...  просто
не улавяте нищо...

Д-р И.  В.:  Кои са другите знаци,  които приличат на този
череп, който ни изпращате?

Ц. С: Използвайте времето!...

Д-р И. В.: Чудесен съвет!... Разкажи ни повече за черепа...
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Череп ли е това?

Ц. С: Животинска формация... Копие на вашите животни...
Затова сте разделени на две... Дори да слезем... Няма да
повярвате... Ние просто не се нуждаем от енергийни обвивки...
Д-р И. В.: Нещата, които ни казваш, са сложни за хората.

Ц. С: Стотици хиляди години се опитваме да улесним това
възприемане... Вие просто разрушавате всичко... Нямаме вече
възможности... за да ви оставим... да нарушите системата...

Д-р И. В.: Как се случи така, че Ценко откри черепа?
...

Ц. С: Той просто използва това тяло...
Д-р И. В.: Какво се случи, когато отиде там?... Когато

откри черепа? Показа ли ти го някой?
Ц.  С:  Той постоянно е с нас...  Не е необходимо да му го

показваме... Получава всякаква информация... Поне в
телепатията сте убедени.

Д-р И. В.: Когато откри черепа, какво се случи?

Ц.  С:  Беше тъмно...  Ритнах го с десния крак...  Той беше в
тревата... Копие на първия... Питайте за по-интересни неща...
Пак ви казвам... използвайте времето...

(При този отговор д-р Величков се смути. Той нямаше
подготвени въпроси. Според предварителните разговори той
трябваше да задава въпроси, свързани само с черепа и
обстоятелствата при намирането му. Усетих объркването на
доктора. Трескаво извадих лист от чантата си и написах бързо
въпрос. Подадох му го.)

Д-р И. В.: Къде и какво да търси Ценко?
Ц.  С:  Хълмът е зоната...  Той ще намери едно...  След това

още три метални части... Не позволявайте да се загубят!
(Подадох втори писмен въпрос на д-р Величков. Той го

прочете на Ценко.)

Д-р И. В.: Можем ли да осъществим физически контакт?
Ц. С: Страховата бариера не можете да я отстраните...
Д-р И. В.: Това ли е единствената причина, единствената

пречка?
Ц. С: Вие блокирате нашия достъп...
Д-р И. В.: Как?
Ц. С: С това, което излъчвате... ни принуждавате да изтри-

ваме спомените ви... в по-голямата им част... Нашият кораб е
седем пъти по-голям от тази Земя...

Д-р И. В.: Могат ли спомените, които изтривате, да бъдат
възстановени под хипноза?

Ц.  С:  Само това,  което позволим!...  Вие нямате информа-
ция... за материята... все още. Енергийното ниво на всяка
частица от Вселената... ние го използваме... При вас... етапът е
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на... много ниско еволюционно ниво... което е жалко... тъй като
възприемчи-востта ви... е много слаба...

Д-р И. В.: Какво трябва да правим?

Ц. С: Помислете кои сте!... Какво означава жив органи-
зъм?!... Как бие сърцето ви?...

Д-р И. В.: Хората ще повярват ли?
Ц. С: Не! Те много години не вярват!...
Д-р И. В.: В какво трябва да вярват?
Ц. С: В това, че изобщо дишат!... Погледнете... Земята...

Кой, мислите, че вдъхва живот на всичко това?...
Д-р И. В.: Енергията?!

Ц. С: На това може да се засмея!.. Д-р И.
В.: Кой вдъхва живот на всичко? Ц. С: Този,
Който е създал всичко!...

Д-р И. В.: Можете ли във всеки един момент, в който
пожелаете, да осъществите физически контакт с нас? Ц. С: Все
още няма смисъл...

Д-р И. В.: Няма ли смисъл за това поколение?
Ц.С.: Не!...

Д-р И. В.: А за единици?
Ц. С: Ние отдавна подготвяме... възприемащите... за новата

Земя... Върнете го... при вас...
Д-р И. В.: Да върнем Този, за Когото се сещам?1

Ц. С: Да!
Д-р И. В.: Има ли нещо, което трябва да ни кажеш?

Ц. С: Свърши ви времето...
Д-р И. В.: Добре... Благодаря!
(Докторът замълча, изчака десетина секунди и започна

процедурата на събуждане.)
Д-р И. В.: Сега, Ценко, искам да се върнеш... назад обратно

в тялото... да се върнеш тук, при нас... в същите дрехи, в същата
поза, в същия стол... където започнахме сеанса...
(Тялото на Ценко се разтърси.)

Д-р И. В.: Точно така. Когато си готов, може да се
събудиш.
(Ценко отново се разтърси.)

Д-р И. В.: Точно така. Да се върнеш тук, при нас, откъдето
започнахме сеанса... Когато те докосна по ръката, ще усетиш от-
ново тялото си...

(Докторът докосна дясната ръка на Ценко. Тялото му се
разтърси отново.)

Д-р И.  В.:  Когато си готов,  можеш да се събудиш...  да си
отвориш очите.

(Докторът хвана за китката дясната ръка на Ценко и
леко я разтърси.)
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Д-р И. В.: Можеш ли сега да говориш с мен?
(Ценко лежеше безчувствен, опънат на фотьойла.)

1 По-късно, когато преглеждахме лентата със записа на сеанса, д-р
Иво Величков каза, че при въпроса „Да върнем Този, за Когото се сещам?", е
мислил за Иисус Христос.

Д-р И.  В.:  Когато си готов да се събудиш,  можеш да
оставиш показалеца на дясната ти ръка да потрепне,
(Нямаше реакция.)
Д-р И. В.: Независимо колко време ще ти отнеме.
(Палецът и показалецът на Ценко се разтрепериха.)

Д-р И. В.: Добре! Чудесно! Може да се събудиш, когато си
готов.

Ценко отвори очи и стана рязко.
- А-а-а! - извика той и се хвана за врата с лявата ръка.

Свлече се от фотьойла, сгънат на две от болка, като стенеше и се
държеше за врата. От продължителното стоене неподвижно в
неудобно положение през целия сеанс, т. е. около тридесет и пет
минути, вратът му се схвана. А рязкото събуждане и ставане
натовариха вратните мускули.

Ценко все още не се беше опомнил от дълбокия транс на
сеанса и говореше несвързано, гледайки ту доктора, ту Емил. В
този момент се сетих, че мога да приложа техниката и опита,
който имах за обез-боляване. Внимателно го хванах за врата и
му помогнах да седне на фотьойла. Подържах болното му място
минута-две и усетих как болката постепенно утихва и как той
идва на себе си. Докато го държах, чувствах как в ледената му
ръка постепенно нахлува топла кръв.

Ценко се опомни и започна да отговаря на въпросите на д-
р Иво Величков. Оказа се, че той помни само отделни фрази от
това, което бе изговорил. Нямаше представа колко време бе
продължил сеансът. Според Ценко - не повече от 10 минути.
Видимо изтощен и измръзнал, въпреки че в стаята бе топло,
Ценко пожела да излезе в градината на слънце. Ярките слънчеви
лъчи, уханието на цъфналите цветя и дървета, ясното небе ме
върнаха от необичайното преживяване в реалния земен свят.
Ценко се обърна към слънцето, вдигна глава, разпери ръце и
така сякаш се сля с прекрасната градина и величествените
Родопи,  като поглъщаше с цялото си тяло животворните
слънчеви лъчи.
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