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ПРОГЛЕЖДАНЕ 

ИЛИ КАК СЕ ОТЪРВАХ ОТ ОЧИЛАТА ЗА 7 ДНИ 
ВАДИМ ВОЛЯ 

Посвещавам тази книга на съпругата си 

Олга-Мария и на децата си -Денис, Альона и 

Максим1. 

 

 

Последните седем дни от живота на един цайс - възторжената изповед на един човек, 

научил се да се оправя без очила само за седем дни оригинални тренировки (с подробни описания 

на всички упражнения) 

Тази невероятна книга стана сензация още преди да излезе от печат. И това не е чудно. 

Авторът на книгата не само се избавя от своя недъг за невероятно кратко време, но и без да е 

специалист по офталмология, за седем дни разработва нова, абсолютно оригинална и невероятно 

ефективна система на тренировки, основаваща се на най-обикновеното мигане — система, 

способна да помогне на много хора, които страдат от късогледство и други дефекти на зрението и 

следователно осъдени да носят очила цял живот. 

Наистина отдавна чакахме такава книга! 

Невероятно лека по форма и същевременно задълбочена по съдържание, тази книга ви дава 

не само твърда увереност в бързото ви оздравяване, но и сочи най-краткия път към това 

оздравяване, а също така ви зарежда с поток позитивна енергия, която ще ви даде сили да 

изминете този път. 

 

 

Държите в ръце книга сензация, чийто автор самостоятелно се е избавил от късогледство, 

без да прибягва към скъпи средства и уморителни упражнения. Разработената от него методика се 

основава на едно най-обикновено движение - мигането - и е най-краткият път към 

възстановяването на зрението, понеже отнема само 7 дни! Тази система ще помогне на всички, 

които имат някакви проблеми със зрението; тя е абсолютно безвредна и лесна за изпълнение. 

Освен това книгата е написана в лека, развлекателна форма и ви зарежда с позитивна нагласа, а с 

позитивна нагласа лесно се решават всички трудности. 

 

 
БЛАГОДАРНОСТИ 

Прието е в началото на книгите да се изказват благодарности, а не да се сипят проклятия. 

Няма да променяме традицията. Ще се възползвам от случая, за да кажа благодаря на всички 

лекари, които от най-невръстната ми възраст дълги години се опитваха да ме направят болен, 

лекуваха ме с очила, съвети и дори с някакви хапове. Благодаря им, че не се стигна до намесата 

на хирург. Настина им благодаря 

(Трябва да призная, че с това „наистина не съм съвсем искрен.) 

 

 
ЗА КАКВО Е ТАЗИ КНИГА 

Тази книга се нарича „ПРОГЛЕЖДАНЕ". 

То си го пише още на корицата, но няма нищо лошо да прочетете заглавието пак. И така, за 

какво е тази книга? Всъщност точно за това: за гледането, за виждането, за зрението. 

Колкото до втората половина на заглавието - „последните седем дни от живота на един 

цайс", държа да уточня, че не съм умрял и пиша тези редове на нашия, така наречен „бял" свят, 

който страстно обичам, и изобщо не бързам да ида в отвъдния. Цайса обаче, от чието име се 

                                            
1 Поради наличието на двойно име пояснявам: съпругата е една, а децата - три 
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пише тази книга, вече го няма на белия свят. Няма го и на оня. За щастие той също не умря, но 

престана да е цайс. Цайса вече го няма и нека не скърбим за него, за този късоглед човек - момче, 

юноша, мъж, - който бях, но престанах да съм, защото човек, способен да чете автомобилните 

номера от трийсет метра, вече не може да се нарича цайс. Престанах да съм цайс! 

 

!! Престанах да съм цайс за смехотворно кратък срок, буквално за седмица. Престанах да 

съм цайс, без да лягам под ножа на хирурга, без да взимам никакви лекарства, без да майсторя 

специални приспособления, без да прилагам най-модерни методики, без да ходя на разни 

курсове, без да слушам съветите на разни всемогъщи гуру и дори без да губя особено време за 

това. Как ли? Точно за това искам да ви разкажа. За това всъщност се говори в книгата ми. 

 

Веднага искам да кажа: не съм нито лечител, нито учител, така че нито лекувам, нито уча. 

Не предписвам лекарства, не давам препоръки, безполезни съвети и празни обещания. Няма да ви 

убеждавам, че тази книжка ще ви помогне, ако просто си я притиснете до болните очи, няма да 

ви лъжа, че съм накичен с международни награди като породисто куче с медали, че дори само 

един мой поглед е достатъчен да очисти кармата ви и да ви избави от маясъл, а учениците и 

последователите ми са толкова много, че им е заделена отделна планина някъде в Тибет. 

Ако ви трябва лечител или учител, оставете тази книга - сбъркали сте адреса. Не искам да 

кажа нищо лошо - просто не съм такъв. В смисъл - лечител и учител. И изобщо, лично аз се 

отнасям с голямо съмнение към мненията на хора, които още от деца са решили, че призванието 

им е да поучават и наставляват. Но дори и в това всеки има право на свое собствено мнение. Още 

повече че светът е много голям и съответно лекарите също са много. Току-виж човек попадне и 

на свестен, казва ли ти някой? 

С две думи, ако искате лекар - идете на лекар, искате по дяволите - вървете по дяволите, ако 

държите да се избавите от късогледство - готов съм да споделя с вас личния си опит. Това е. Ни 

повече, ни по-малко. 

И всеки сам да избира кого да слуша. 

Дали доктора, който е готов веднага да ви натъпче с лекарства или да ви отреже нещо, което 

според него ви е ненужно, същия този доктор, който знае устройството на окото и е прочел някоя 

и друга книга на тази тема, но изобщо не е наясно що е това късогледство (или, което е още 

по-зле, наясно е, но не може да изцери дори самия себе си), същия онзи доктор, който ще ви 

сложи на носа едно такова нещо от стъкло и метал и вместо да ви помогне, ще ви уверява, че то 

много ви отива и че вече просто трябва да сменяте стъклата с все по-дебели, за да се справяте с 

недъга си - и толкова; или все пак да прочетете написаното от един човек, който се е справил с 

недъга си. Сам! За една седмица! 

Всеки е в правото си да избира самостоятелно, но аз бих послушал втория. Бих прочел 

разказа на човека, който е направил нещо, вместо да изслушва наукоподобни обяснения защо 

това е невъзможно. Бих, но нямах тази възможност. Просто се получи така, че по житейския си 

път срещнах изключително малко избавили се от късогледството хора. И да го кажа по-точно - аз 

бях първият. И точно затова да не споделя опита си за мен е изключително неправилно, погрешно 

и дори престъпно. Тъкмо затова пиша сега тази книга и тъкмо затова очевидно в момента вие я 

държите в ръцете си. 

„Поет съм и затуй съм интересен" - почва разказа за самия себе си В. В. Маяковски. Ще 

взема да се присламча към великите - и аз съм поет (и дори прозаик!) и с това май също съм 

интересен на стотиците си хиляди читатели, но сега, изглежда, не само на тях и не само с това. 

Аз съм най-обикновен човек. Среден на ръст човек на средна възраст и със средно 

телосложение. Най-обикновен човек, десетилетия наред носил на носа си по препоръка на 

желаещите ми добро лекари една хитроумна конструкция, която се нарича очила. И сега се 

избавих от нея! Отървах се от очилата! Излекувах се от късогледството само за една седмица! А 

пък ако имаме предвид само чистото време, всъщност за няколко часа. По дяволите, та аз съм 

киснал пред кабинетите на очните лекари стотици пъти по-дълго! 
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! Аз съм съвсем обикновен човек, който победи недъга си, победи себе си, победи тъпотията 

и некомпетентността на дипломираните специалисти. Но въпросът не е в това. Аз виждам! 

Гледам и виждам! Това е важното! Замътената пелена падна от очите ми и видях света във 

всичките му нюанси, което, трябва да го признаем, е най-прекрасната награда. И аз съм готов, 

искам да я дам и на вас. Да я споделя с вас. 

 

За десети път повтарям - аз не съм лекар и не съм учител. Не давам празни обещания, 

безполезни съвети и глупави рецепти. Нещо повече: знам, че нито една книга на света не може да 

ви помогне, ако не го пожелаете. Нито една! Книгата не лекува - тя е просто листове, редове, 

букви. Тя не е отрова, не е панацея. Тя не може да ни повлияе напук на желанията ни, напук на 

волята ни. Всички книги на света няма да ви помогнат, ако сами не го поискате. Да, ако не 

поискате. 

Но ако поискате!... 

Не се бойте, аз бях оттатък и се върнах жив и здрав (шегичка), и пиша тази книга, за да ви 

кажа, че това е възможно и че сто на сто ще успеете! Вярвайте си! Вярвайте ми! Протягам ви 

ръка! 

 

За да носиш очила, не стига да си 

интелигент - освен това трябва и да не 

виждаш. 

„Руско радио" 

 
ПЪРВА ЧАСТ 

КАК СТАНАХ ЦАЙС 

(историята на късогледството ми) 

 

Детство. - На първия чин. - Копър и други полезни неща. - Минус едно и седемдесет и 

пет. - Китайският гаф. - Сюрпризи с лещи. - Инструкция за ползване на очите. - Цайс 

без очила. 

 

В най-ранното си детство си виждах добре. Поне не помня някакви проблеми, свързани със 

зрението. Да, нямах проблеми. Виждах си съвсем нормално. Лош апетит, лошо време, лоши 

съседчета - това да, но лошо зрение - не. Зрението ми си беше чудесно май чак докато тръгнах на 

училище и аз безгрижно се радвах на живота и се наслаждавах и на най-малките му подробности. 

Довреме това беше чудесно. Да не говорим, че пипнах жълтеница и доста време не ходех на 

детска градина. 

По него време просто не можех да очаквам по-голям подарък от съдбата: седях си по цял 

ден вкъщи и се наслаждавах на кулинарните шедьоври на баба. Правеше страхотни диетични 

кюфтенца на пара, а пък специално приготвяните за мен омлети само от белтък и досега ги 

сънувам. 

Обаче все някога трябваше да стана на седем, нали така. И станах. Тръгнах на училище и 

безгрижният ми живот свърши. 

Не обичах училището, макар да бях отличник. Възможно е и едното, и другото да са 

увредили очите ми. Само възможно. Не мога да го твърдя със сигурност, но зрението ми почна да 

отслабва. Като начало го забелязаха лекарите. На един от по това време редовните прегледи не 

можах да прочета няколко от долните редове. Та точно оттогава почнаха проблемите ми. 

Не мога да кажа, че ужасно страдах поради това, че светът скрива от мен някои свои 

подробности. Зрението ми се влошаваше постепенно и успявах да свикна с все по-мътните и 

по-мътни образи. В смисъл - свикнах, че не виждам добре, и не го превръщах в кой знае каква 

трагедия. 

Проблемите ми бяха други. Че ме лекуваха. Или че поне си мислеха, че ме лекуват. Което 

вече си беше сериозно. 
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Първо, пробваха да ме сложат на първия чин. Доста интересен метод на лечение: „Оттук 

виждаш ли?" - „Не". - „А оттук?" - „Оттук да". - „Значи ще седиш тук!" Пак добре, че не ми 

казаха да си затворя очите, та да не виждам лошо, или да си ги залепя с тиксо например. Тиксото, 

впрочем, тогава му казваха и скоч, беше дефицитна стока. 

Да седя директно пред дъската естествено не доведе до никакви резултати, освен че ме 

доотврати от ученето. Зрението ми продължаваше да се влошава и се преместих от позорния 

първи чин някъде назад. От което зрението ми не се подобри, но пък отвращението ми от 

училище отслабна доста, което ми позволи да се ограмотя и в бъдеще да се заема със 

съчинителство. 

Войнството с бели престилки обаче не се предаваше и реши да ме превземе с коварство, 

изотвътре. Помня, че почнаха да ми дават някакви хапчета. Какви - не помня. Пиех си ги 

безропотно, но ефектът от тях беше по-малък дори от седенето на първия чин. Когато нулевият 

ефект от хапчетата стана толкова очевиден, че го разбраха дори докторите, хапчетата бяха 

сменени с витаминозно хранене. 

Днес вече не мога да твърдя със сигурност кой първи каза думата „копър" - лекарите, или 

пък баба си я измисли самичка. Във всеки случай тази дума прозвуча като присъда. След като ме 

беше отървала от последиците на жълтеницата, баба почна да ме отървава и от късогледството 

със същите диетични методи и със същото вдъхновено усърдие. Ефектът надмина очакванията. 

Отвращението ми към копъра днес е толкова огромно, че дори само като я чуя тази дума, лицето 

ми позеленява. Зрението ми, впрочем, продължаваше да се влошава. Бавно, но сигурно. 

Лекарите обаче не мислеха да се предават. Май бяха решили да довършат болестта заедно с 

болния. Упражнения - това беше поредното, което измислиха! Наистина много яко. 

Упражненията изискваха специална подготовка. Към тях не биваше да се подхожда с празни 

ръце и невъоръжено око. Трябваше да държа дълга точно метър линия, а очите ми да са 

въоръжени със специални за целта очила, с положителен диоптър. Освен това имах и един картон 

с дупчица и лепната на него буква от вестник. Та като обедините всичко това с едно зле виждащо 

дете (в случая детето бях аз), се получава едно наистина интересно приспособление, което 

отчасти напомня на чертожен линеал, а отчасти на електростатична машина в кабинет по физика. 

Във всеки случай на каквото и да приличаше, от него нямаше повече полза, отколкото от копъра, 

хапчетата или седенето на първия чин. Дори заедно, да не говорим за поотделно. 

Ден подир ден местех картона напред и назад, фокусирах през плюсовите очила погледа си 
върху буквичката от вестник и записвах снетите с помощта на линията показания в специална 

тетрадка. Кълна се, не си го измислям, в поликлиниката ми казаха да го правя, бях още съвсем 

мъничък. Може би пък са си умирали от смях, след като си излизах. Не знам - не съм ги чул да се 

смеят. 

Обаче и да не са си правили майтап с мен, не знам какво друго може да е било. Толкова ли 

им е било трудно да кажат: „Момченце, върви си. Не знаем как да ти излекуваме очите". И 

толкова. Аз тогава също не знаех, но щях да ги разбера и щях да си ида. В крайна сметка 

човешкият организъм наистина е сложно нещо. 

Ако ми бяха казали така, нямаше да им се разсърдя. Но не ми казаха. 

Скоро впрочем връзките ми с детската поликлиника приключиха, а с тях приключиха и 

упражненията. Пораснах и ми стана време за висше. Бях добър ученик и нямах проблем с 

кандидатстудентските изпити, с изключение на един. Професията, която по това време ми се 

струваше най-привлекателна, а именно океанологията, държеше на стопроцентно зрение. 

По-точно, на това държеше не професията, а приемната комисия, и ако ще говорим още поточно, 

не държеше на самото зрение, а на потвърждаващото го медицинско удостоверение. Зрение 

нямах, но удостоверение имах. Което се оказа достатъчно, за да стана океанолог. 

Така и не разбрах кой и защо беше забранил да има късогледи океанолози, но за всеки 

случай до трети курс не сложих очила. Парен каша духа. 

В трети курс обаче ми ги сложиха за постоянно и животът ми се обогати с нови детайли. Не 

детайли обаче от наново видения след толкова години разлъка свят. Не. Съвсем различни 

детайли. Най-вече детайлите на очилата. Бързо научих като какво е това дръжките на очилата да 
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са ти къси и да ти убиват на ушите, що са това вечно развиващите се и безвъзвратно изчезващи 

по пода винтчета, как точно ония мъничките продълговатичките ти убиват на носа и ти оставят 

синкави петна - и най-вече, какво е да търсиш стъкла с почти ненамираеми диоптри. 

Да, наистина: първите очила, които ми предписаха, трябваше да са -1,75, а се продаваха 

стъкла само -1; -1,5; -2; -2,5 и т.н. 
Бедните ми родители изтъркаха по три чифта обуща да обикалят всевъзможни оптики и 

ателиета с надеждата да поръчат точно необходимите за сина им очила. 

Поръчаха ги. 

Когато поръчката най-после беше готова, зрението ми се беше влошило и лекарят ми 

предписа други очила: -2,25. Не се шегувам. 

Радостите на цайса обаче не свършиха дотук. Когато се снабдих с новите си очила и почнах 

да ги нося, се сблъсках с нови проблеми. Очилата ми непрекъснато се чупеха - било стъклата, 

било рамките, губеха се, изпусках ги на пода, забравях ги вкъщи, безмилостно се потяха в зимния 

студ и всеки път решаваха да полегнат на дивана тъкмо в момента, когато някой от домашните 

ми пък решаваше да се тръшне на него след дългия и уморителен трудов делник. И така нататък. 

Понякога, забравил очилата си вкъщи, все пак изпитвах желанието да видя нещо по-добре. 

Най-често някой надпис. В такива случаи обикновено изопвах с пръст клепачи към ушите си, все 

едно се правех на китаец, и един дявол знае защо, по този начин успявах да прочета нужната ми 

информация. Сериозно, така наистина виждах по-хубаво. 

Веднъж - за кой ли път си бях забравил очилата - реших да огледам една карта в метрото. 

Буквичките бяха малки и аз както обикновено си дръпнах клепачите настрани. 

Точно в този момент срещу мен изникна цяло стадо истински китайци - оглеждаха 

любопитно всичко и май приеха жеста ми за своя сметка. Май само по чудо успях да не се 

забъркам в международен конфликт. Между другото - наистина се засрамих. 

А годините си се нижеха и носеха нови и нови поголовни увлечения. Дойде и времето на 

модата на контактните лещи. Някъде по същото време претърпях две загуби - на лявото стъкло на 

очилата си и на търпението си. И реших и аз да сложа лещи. 

Имах двама-трима приятели, които вече бяха с лещи, та всъщност те ме убедиха. Честно, не 

им трябваше кой знае колко време. Аз пък още не знаех, че ме чака цял куп нови 

офталмологични изненади. Защото изненади наистина имаше. И не всички бяха приятни. 

Почна се още от прегледа при доктора, който като че ли реши да установи колко дълго 

може да се мъчи пациентът с неуспешните опити да си сложи лещите. Оказа се, че е наистина 

дълго. Много дълго. Горе-долу толкова, колкото и да си ги изчегъртам от очите. Мисля, че 

счупих рекорда за време, понеже докторът беше много доволен. 

Аз не бях чак толкова доволен обаче. Защото мъченията с лещите продължиха. Всяка 

сутрин стоях по четвърт час пред огледалото, блещех се и въртях очи във всички възможни 

посоки, за да им лепна отгоре двете прозрачни кръгчета. Всяка сутрин псувах, изпусках лещите 

на пода, кляках, търсех ги, намирах ги, плакнех ги в специалния разтвор, пак ги изпусках, пак 

псувах. Очите ми също не бяха в кой знае какъв възторг от лещите. Дори им се сърдеха и по цял 

ден бяха червени от яд като на ангорски заек. (Знам, че има цветни контактни лещи, включително 

даже червени, но моите очи си сменяха цвета по съвсем друга причина.) 

Имаше и плюсове, разбира се, които говореха в полза на контактните лещи. Първо, липсата 

на рамки, които да ми стесняват кръгозора и да ми спират достъпа на въздух през носа. Освен 

това в метрото, в магазините и в другите пространства, където влизах на топло от студено, 

лещите не се запотяваха. Това беше наистина удобно. 
И все пак лещите не бяха панацея и провъзгласяваните откъде ли не призиви да се 

излекувам от късогледството по друг начин все още привличаха вниманието ми. 

Най-гръмогласно призоваваха очните хирурзи. Размахваха наточените си скалпели и ярко 

светещите лазери и се кълняха, че ще ме направят здрав като нов. Нещо обаче ме спираше. Може 

би страшните им инструменти, а може би случаят с един мой приятел, който ме караше да съм 

нащрек - приятелят ми реши да си оправи кривогледството и в резултат насмалко не ослепя 

съвсем. Цяла седмица живя в абсолютен мрак и близките му го водеха из апартамента. 
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Бях чувал, разбира се, че очните хирурзи правят чудеса и връщат зрението на обречени по 

рождение хора. Напоследък обаче на всяка крачка можете да се сблъскате и с медицина, която 

работи на принципа „плащате си и ще ви отрежем всичко, което кажете". Уви. 

Освен въоръжените до зъби хирурзи, впрочем, върху късогледството ми се нахвърлиха и 

книгите. Повечето безобидни и безвредни, но и също толкова безполезни. 
Всичките тези книги май бяха преписани от един първоизточник и винаги започваха с 

псевдонаучен разказ за устройството на окото. Все едно хората със здрави очи си виждат 

нормално, защото го знаят това устройство. Ще разкрия на авторите на подобни книги една 

мъничка тайна: човек може да използва очите си, черния си дроб, далака, стомаха и мозъка си, 

без изобщо да има представа как са устроени и как действат. Много Божии твари прекрасно се 

справят с това. Без никакви инструкции.  

Добре де, стига. В крайна сметка това, че в някаква книга има инструкция как да използваш 

очите си, за да гледаш, не е чак толкова лошо. Лошото според мен във всичките тези книги е 

друго. А именно в това, че са написани от хора, които никога не са страдали от късогледство, 

никога не са се отървавали от него и следователно изобщо не са наясно за какво става въпрос. 

Няма да споря - възможно е всички приспособления, системни упражнения, морално-волеви 

установки и диети да са полезни. Поддавал съм се на чара им и изживях известна част от живота 

си в очакване на й чудодейното изцеление. Всеки път се вдъхновявах като малко дете. То не беше 

рязане, не беше лепене, не беше релаксация, не беше ядене на моркови (а бе те тия, които си 

виждат хубаво, да не би да ядат повече моркови от късогледите?). 

Понякога дори ми се струваше, че май като че ли има някакъв резултат, но след време не 

забелязвах никаква положителна промяна. Ентусиазмът ми свършваше, морковите също, 

свободното време и то - и всичко отиваше по дяволите. В душата ми оставаше само горчивото 

разочарование. Не съм срещал човек, който да се е излекувал по рецептите на тези книги. Не 

казвам, че такива няма. (Все пак не съм виждал и йети, но това не означава, че той не 

съществува.) Може би някъде по света има и йети, и хора, които са се излекували по 

предписанията на тези книжки, може да има и лохнески чудовища, и марсианци. Може би. Аз 

обаче не съм ги виждал. 

И така, изчетох предостатъчно книги. Всички, които можах да намеря на тази тема. (Имам 

предвид отърваването от късогледството, а не марсианците.) Не мога да кажа, че ми навредиха с 

нещо. Наистина не ми навредиха. Но и не ми помогнаха. 

Един резултат всъщност май все пак имаше. 

Последвах съветите на авторите, тоест махнах очилата и се отказах изобщо от контактните 

лещи. Естествено, вече не виждах нищо с моите -4 и целият ми свят стана мътен и като в мъгла, 

но някакво интуитивно чувство ме караше да не посягам пак към очилата. Всъщност престанах да 

съм цайс точно тогава, макар и на този етап само формално. Което събитие естествено не си 

заслужава да напишеш за него цяла книга. И въпреки това си беше важно събитие. Много важно. 

 

!!!  Извод, 

който щях да си направя, ако четях тази книга: 

Трябва да се откажем от очилата! Категорично. Колкото и привидни удобства да ни носят. 

Докато носим очила, няма да се получи нищо. Очилата ни правят болни. МАХНЕТЕ ОЧИЛАТА! 

 
ВТОРА ЧАСТ 

КАК ПРЕСТАНАХ ДА СЪМ ЦАЙС 

(историята на проглеждането ми) 

 
Ден първи 

 

В атмосферата на „повишената духовност". - Градът музей. - Пред таблицата. - 

„Мигни!" - Излишната образованост. -О, миг прекрасен. - Виждам! 

 



7 

По това време живеех в Петербург при близки роднини, бяха ме приютили да работя върху 

книгата, която пишех, за мое най-голямо удоволствие и наслада. 

Пишех и си живеех живота, нямах никакви проблеми, направих си дневен режим, 

кабинетът, в който работех, беше от пода до тавана в книги, а през прозореца се виждаше 

прекрасен парк. 

 

! Всичко това създаваше атмосфера на „повишена духовност", пълнеше главата ми със 

свежи идеи, душата с радост и самото ми съществуване с някакъв особен, неуловим и възвишен 

смисъл. Поне така ми се струваше - а сигурно и беше така. 

 

По цял ден плодотворно се трудех над книгата си (роман за деца за приключенията на две 

бабки, Клара и Дора, малко побъркани и затова известни с прякора си Лудите баби), след това 

дълго си говорех по телефона със съпругата си и с малкия ми син, а вечер непременно излизах да 

се разхождам в парка, който, както вече казах, беше направо под прозореца. Работата ми 

спореше, времето си течеше безпроблемно, книгата вървеше добре и дори самият аз май ставах 

все по-добър, а може би и дори по-красив. 

И един ден, както обикновено, поработих, поговорих със семейството си за ежедневните 

глупости и излязох да се разходя в парка. 

Беше пролет. Хубаво топло време и, най-важното, сухо. Алеите из парка вече се бяха 

оголили от снега и беше истинско удоволствие да се разхожда човек по тях. Което и правех. 

И значи аз си се разхождах, любувах се на премрежената графика на несъбудилите се още 

от зимния си сън дървета, вдишвах непривично чистия за един московчанин въздух и си мислех 

за какво ли не... 

Петербург е особен град. Всъщност най-много прилича на музей. За което човек може да го 

обикне, а може и да не го обикне. За същото. Но не може да не се съгласи с и едно: тук всяка 

улица, всяка сграда, всеки вход и всеки ъгъл е музеен експонат. А ч всяка възрастна дама е 

музейна уредничка. Винаги много доброжелателна, винаги и малко строга и винаги - прекалено 

всезнаеща. Да, Петербург е град музей. Понякога си мисля, че като тръгнеш из него, трябва да ти 

взимат пари. За щастие обаче не взимат, така че аз си гледах музейните експонати съвсем 

безплатно.  

И значи както и във всеки музей, из целия Петербург има табелки. Навсякъде. Казват ти, 

обясняват ти, информират те, ограничават те, препоръчват ти - или в крайна сметка просто са 

закачени къде ли не. Истинските петербургци изобщо не ги четат. Може би бездруго знаят всичко 

за града си, а може би просто изобщо не ги забелязват. Говоря за истинските петербургци. Но аз 

не бях от тях. В смисъл - истински. Разхождах си се из парка, гледах различните 

забележителности и четях табелките наред. Без да пропускам нито една. Може би по навик. 

Някои от вас може да си помислят, че като разказвам за Петербург, за всичките му паркове, 

алеи, забележителности и табелки (особено за табелките), се отклонявам и всъщност съм 

забравил темата на разговора ни. Напротив - тъкмо се приближавам към нея. Защото точно за 

тези табелки става въпрос. Те са най-важното в случая и тъкмо затова пиша за тях. п Спирам 

значи пред една такава табелка, емайлирана и информираща гражданите и гостите на града кога е 

построена поредната паркова постройка. (Няма значение коя и каква беше.) Спирам и почвам да я 

чета. 

Май не бях застанал достатъчно наблизо обаче. Буквите ми бяха като мътни петна, все едно 

нарочно държаха да не разбера точната дата.  

 

!! Tyк трябва да кажа, че спазвах настоятелните препоръки на авторите на най-различни 

антикъсогледски книги и вече от година не носех очила; ще рече - вече цяла година светът 

криеше от мен подробностите и нюансите си.  

 

От друга страна, май вече свиквах да живея, без да обръщам внимание на подробностите. 

Да не говорим, че при по-внимателно проучване въпросните подробности се оказваха не чак 
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толкова важни. Поне така ми се струваше. А може би след като бях решил да махна очилата, не 

исках да отстъпя и си измислях всевъзможни оправдания. Може и така да беше. Та значи постоях 

известно време пред безполезната за мен емайлирана табела, гледах продълговатото мъгляво 

облаче на размиващите се пред очите ми букви и тъкмо понечих да пристъпя по-близо, когато 

очите ми рефлекторно мигнаха. Миг! (Не знам с какво друго междуметие да го опиша, за разлика 

от съществителното - просто - миг!) Миг! - и за частица от секундата от очите ми все едно падна 

пелена и видях буквите съвсем ясно. 

 

! Беше само за миг - миг! - и буквите пак се размиха в безформено и неясно петно. Само за 

един миг, за едно мигване, но за този миг успях да ги прочета до една. Всичките до една! 

 

Успях да ги прочета, да ги сглобя в думи и да разбера смисъла им! Наистина интересно. 

Даже много интересно. Нямам предвид кога била построена съответната паркова 

забележителност, не - имам предвид самия проблясък, самото проясняване на „картинката". 

Естествено, че ми се беше случвало да мигам и преди. Всеки нормален човек (без значение 

дали е късоглед, или напротив, далекоглед) мига от пет до седем пъти в минута. Прави го 

рефлекторно, без изобщо да го съзнава. (В училище всички учим по анатомия, че като мига, 

окото се навлажнява, което му помага да не изсъхва, така че да можем да виждаме.) Дали преди 

бях обръщал внимание на факта, че веднага след като мигна, светът около мен за частица от 

секундата става по-ясен? Да, бях. Много пъти. Многото изчетени книги обаче ме караха да си 

мисля, че повишаващата се яснота на „картинката" се дължи на сълзата, която промива очната 

ябълка и играе ролята на леща с отрицателни диоптри. Неизвестно защо винаги именно с 

отрицателни. (Впоследствие говорих с мнозина късогледи хора и се уверих, че и те са 

наблюдавали описания по-горе факт и той също ги е навеждал на мисълта за леща с отрицателни 

диоптри.) Но ако предположим, че сълзата на късогледия играе ролята на очила „минус", няма 

как да не стигнем до извода, че при хората с нормално зрение, да не говорим за далекогледите, 
всяко рефлекторно мигване би трябвало да изкривява вижданото изображение и да води до болка 

в очите, както става, когато един нормално виждащ си сложи очила с отрицателни диоптри. 

В природата обаче не се наблюдава нищо такова. Нормално гледащите хора си мигат 

най-спокойно, също толкова често, колкото и късогледите, и от това не им става нищо, нали? 

 

!! Очевидно „проблясъците", за които говоря, са нещо различно и са следствие не само от 

оптичния, но и от физиологичния механизъм. Тоест не е изключено споменатите проблясъци да 

са „жалончета" по пътя към проглеждането, тоест по пътя към пълното избавяне от недъга, който 

наричаме късогледство! 

 

Трябва да призная, че и преди ми бяха идвали такива мисли. 

Идваха... и си отиваха. Вярно, на няколко пъти се опитвах да правя нещо като упражнения - 

мигах отчаяно и се втренчвах с всички сили в какви ли не отдалечени предмети, но очите ми 

бързо се уморяваха, почваха да ме болят и пелената пред обектите, в които се взирах, ставаше 

още по-плътна. 

Така че се бях отказал от тези упражнения: реших, че са не само безполезни, но и дори 

вредни. 

Сега обаче нещо ме подтикваше да опитам нови експерименти със собствените си очи. 

Какво? Откровение? Интуиция? Желанието да се отърва от физическата си непълноценност? 

Любопитството? Един дявол знае... Може би всичките заедно. Но ме подтикваше толкова силно и 

убедително, че не можех да му се противя. 

И реших да опитам още веднъж. 

Пак погледнах табелата с размитите в мътен облак букви и пак мигнах. 

Този път вече съвсем съзнателно. Без да чакам рефлекса. 
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И значи мигнах пак - миг! - и буквите се появиха от мъглявия облак, пак се подредиха в 

стройни редички и пак се изпълниха с всъщност вече съвсем не важния си смисъл. Миг! - и пак 

се скриха в безформения мъгляв облак. Мигнах още веднъж. 

Буквите пак послушно решиха да се държат както преди малко. Пак можах да прочета 

надписа на табелата. Но само след секунда (а може би и по-малко) пелената пак забули открилия 

ми се за момент смисъл. Продължих да мигам. Мигах неуморно. Мигах, взирах се в появяващата 

се за частица от секундата яснота и с всички сили се мъчех да я задържа. Щом изчезнеше, мигвах 

пак. А тя се появяваше - и изчезваше. Буквално за едно мигване. За миг. Но през този миг 

успявах да видя онова, което при нормалното ми гледане беше забулено в мъгла, онова, което ми 

беше недостъпно. 

 

! Да, не успявах да удължа този миг, да го направя дори съвсем мъничко по-дълъг. Засега. 

Но пък можех да направя мига - миганията - по чести! Това го можех -просто трябваше да мигам 

по-често. Да мигам и да мигам. И аз мигах. 

 

Стоях пред табелата поне час. Покрай мене минаваха хора и като ме виждаха как съм се 

втренчил в някаква тъпа табела, поспираха и ме поглеждаха. Поглеждаха и нея, четяха я, вдигаха 

рамене в недоумение и си тръгваха по пътя. А аз си стоях все така и мигах. Стоях и мигах. След 

това отидох пред друга табела. При трета. И пак мигах, мигах, мигах. 

И мигах така цели два часа, че и повече. И през половината от това време - тоест поне един 

час! - си виждах чудесно. (Имам предвид общия сбор на всички онези мигове, в които буквите, в 

които се взирах, изплуваха от мътната пелена.) Значи бях виждал хубаво цял час? Да! Може да 

ми се налагаше да мигам непрекъснато - но виждах! Виждах си сам! Без очила, без никакви лещи 

и така нататък! 

 

! Това беше истинско откритие. Сърцето ми биеше като полудяло. Че как иначе - току-що 

бях измислил начин, който да ми позволява самостоятелно, без очила, лещи и операции, да 

виждам неща, които са относително далече от мен! Да виждам ясно, също като хората с нормално 

зрение. 

 

Да, имах повод за радост! И то какъв! 

А вече почваше да се мръква... И вече се бях намигал достатъчно, така че се прибрах, 

вечерях, легнах си и въпреки преизпълнилата ме възбуда заспах веднага. 

Така мина първият ден от седемте, за които искам да ви разкажа. 

 

!!! Извод, 

който щях да си направя, ако четях тази книга: 

Има начин, който ни позволява да виждаме без очила така, както виждат хората със здрави 

очи. Искаш ли да провериш? Мигай! Мигай често, задълго и много. МИГАЙ! 

 
Ден втори 

 

Чудесно утро. - Пак в парка. - Режимът на „острото" зрение. - Очи, ретини, 

лещи и т.н. - Проглеждане за един миг. - Трябва! - Стрелецът. 

 

На другия ден се събудих по-рано от обикновено. Бях бодър, бях се наспал, така че изобщо 

не се излежавах, а станах още преди да е звъннал часовникът. 

Денят обещаваше да е прекрасен. Направих си гимнастиката, закусих и седнах да работя. 

Работата ми вървеше леко и спорно. Книгата направо тичаше към финала си. Това всъщност 

не беше чак толкова чудно - вчерашното събитие ме беше вдъхновило и окрилило до такава 

степен, че бих могъл да го сравня само с понесло ме цунами. 
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Тук трябва да кажа, че винаги работя по предварително изготвен план и не се доверявам на 

начасничавото си и неорганизирано вдъхновение. 

Така че щом свърших поредната глава, с което изпълних плана си за деня, обядвах и отидох 

в парка, за да продължа експериментите с очите си - експериментите, които толкова успешно бях 

почнал предния ден, които ми бяха дали толкова нови сили днес и ми обещаваха интересни 

перспективи за утре. 

И ето ме в парка. С бърз ход на целеустремен човек изпреварвам колоната от пет-шест 

млади мами, които бутат по алеята огромни детски колички, и излизам на финалната права. Тук 

вече забавям и предпазливо се приближавам до табелата. Сърцето ми тупка от вълнение. Какво 

ли ще стане? Дали вчерашният ефект ще се повтори? Дали ще мога пак така лесно и непринудено 

като вчера, само с мигане, да „включа" режима на „острото" зрение като вчера? Или очите ми, 

изтощени от вчерашното непрекъснато мигане, са се уморили дотолкова, че вече няма да могат да 

ме зарадват с ясната „картинка" дори за една-единствена секунда, както се беше случвало и 

преди? 

Въпроси много, а отговорът беше един -и можех да го получа „за едно мигване на окото". 

Обаче се колебаех. 

Овладях се, стегнах се и почнах да мигам. Миг! Миг! Миг! 

За моя огромна радост ефектът се повтори! Буквите на милата ми табела отново изплуваха 

от мъглата, подредиха се в текст, смислен текст - и пак потънаха в мъглата.  

Май беше същото като вчера. „Май" - но не съвсем същото. Ефектът явно беше по-добър. 

Времето на „острото" зрение се беше увеличило! Не кой знае колко. Съвсем мъничко всъщност. 

(Сега като че ли траеше не повече от секунда.) Но се беше увеличило! Беше по-дълго от вчера, 

усещах това съвсем определено. Вече можех да се наслаждавам на „острото" си зрение цяла 

секунда, а това съвсем не е малко. За тази секунда успявах да обхвана с поглед, да разчета и 

разбера смисъла на цели десетина думи! Това е много! За късоглед човек това е наистина много! 

Бях потресен.  

 

!! Убедих се, че съм открил поне за себе си нов режим на гледане и виждане - режима на 

„острото" зрение! Режим, който ми позволява да видя онова, което е скрито от очите ми от 

мъгливата пелена. 

 

Можех да удържам този режим само секундичка, но пък времето може да се удължи, нали? 

Не може - трябва! 

Тази мисъл ме окрили. 

„Ами ако този режим всъщност е именно нормалното човешко зрение? - помислих си. - Ако 

това, което е дадено на нормално виждащите, е позволено за частица от секундата и на мен, 

късогледия?!" Всъщност защо не?! В крайна сметка нали си имам всичко необходимо, за да 

виждам нормално. Имам целия, така да се каже, инструментариум. 

Имам очи, очни мускули, ретина, лещи и прочие. Имам го всичкото това! И не само го 

имам, ами си работеше съвсем нормално по време на далечното ми детство! 

Може би просто го използвах неправилно? Може би поради някакви очевидни или пък 

скрити причини сам преча на фокусирането на изображението върху ретината ми? Може би има 

някакви механизми, които принуждават изображението в очите ми да се размива? 

Механизми, които действат в самия мен и не могат да се включват мигновено и изцяло след 

всяко мое мигане. Механизми, вероятно формирани от мен самия в резултат на дългогодишно 

неосъзнавано пренебрежение към насъщните потребности на собствените ми очи. Тоест, ако 

сравним окото с точен оптичен прибор - в резултат на неправилната му експлоатация.  

Мисълта, че краткотрайните зрителни „проблясъци" след всяко мигване са всъщност мигове 

на нормалното ми зрение, наистина ме впечатли.  
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! Излизаше, че от двата часа на вчерашното ми мигане в парка през единия час (цял час!) 

съм бил нормално виждащ човек! Същият като милионите здрави хора, които изобщо не знаят 

какво е това късогледство. Цял час бях виждал поне почти толкова хубаво като тях. 

 

Това беше откритие. Истинско откритие. Второто за само два дни. 

И наистина зрението ми, както вече казах в началото на тази книга, не се влоши веднага, в 

смисъл внезапно. Влошаваше се постепенно, години наред. Даже десетилетия всъщност. Затова 

очаквах, че преглеждането (стига изобщо да е възможно) ще наподобява обратен процес. Тоест 

ще е постепенно, мъчително дълго и едва забележимо подобрение от -4 към -3, от -3 към -2 и 

така нататък... 

Нищо подобно! Проглеждах наистина на части, но тези части бяха сега. Да, аз виждах! 

Виждах! И то съвсем хубаво! За съвсем кратичко, вярно, но съвсем хубаво. Почти както като 

малък. Вярно, след секунда зрението ми пак се влошаваше - но щом мигнех, виждах пак. И пак 

така хубаво. 

 

! Но най-важното беше, че днес виждах по-хубаво от вчера. И със сигурност по-задълго. А 

щом беше така, значи утре щях да мога да виждам по-дълго от днес. И с всяка нова тренировка, с 

всяко ново мигване, щях да увелича времето на „острото" ми зрение така, че честотата на 
необходимите ми мигания да се намали и накрая да съвпадне с честотата на естествените 

рефлекторни мигания. Тоест ще мога да стана нормално виждащ човек! 

 

С две думи: реших на всяка цена да стана нормално виждащ - а следователно ЗДРАВ! - 

човек. Разбрах, че това не е утопия. Не е измислица, не е просто мечта, не е самозалъгване. А е 

реалност! Мога да виждам хубаво за мъничко - следователно трябва да мога и за постоянно! 

И почнах да мигам. Почнах да мигам също като предния ден, но вече с двойно по-голямо 

усърдие и с много по-голяма увереност в положителния резултат. С огромна увереност! 

Периодите на „острото" ми зрение се удължаваха все повече и повече и скоро забелязах, че 
оскъдната информация кога е построена въпросната паркова забележителност вече явно не ми 

стига. 

 

! Лесно успявах да прочета всичко написано на вече любимата ми табела, при това не само 

по веднъж, а вече по два, че и три пъти. 

 

След като открих този прогресивен напредък в тренировките си, реших да разширя 

експериментите си. И пак след като благоговейно и разчувстван се сбогувах с милата ми табела, 

тръгнах по алеята да търся нови експериментални обекти. За щастие бяха предостатъчно. В 

Петербург, както вече казах, под път и над път има неща, достойни за най-внимателно проучване. 

Обикалях по алеите, мигах и се взирах във всички табелки, реклами, съобщения, надписи и 

т.н. Никога дотогава не бях получавал толкова удоволствие да чета най-обикновени неща като 

„Забранено за кучета!" или „Ревизия". Всяко от тях за мен сега беше като поема - или поне 

душата ми ликуваше, докато го четях.  

Скоро забелязах, че „острото" ми зрение почва да ми стига да прочета два, дори три 

надписа. Че след като прочета няколко думи на някоя табела, успявам да прехвърля поглед на 

съседната и да прочета и нея.  

Първият ми опит да прехвърля поглед, докато съм в режима на „остро" зрение, беше 

успешен. Успях да прочета една след о друга две табелки от двете страни на алеята. Мигах, 

улавях проблясъка на „остро" зрение, свалях някаква информация и веднага прехвърлях поглед 

към източника на н другата. Пак мигах, пак свалях информация и пак прехвърлях поглед.  

 

!! Установих, че такова прехвърляне на погледа от обект на обект в режима на „остро" 

зрение е наистина ефективно и увеличава времето на „проблясъка". 
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След час тренировки проблясъците станаха още по-ясни и по-дълги - по две или дори три 

секунди всеки. Това време ми стигаше да прочета по няколко реда! Резултат, който допреди два 

дни щеше да ми изглежда фантастичен. 

И така, продължавах да мигам. След като май вече бях проучил всички табели и надписи в 

парка, при това както поотделно, така и във всевъзможни съчетания, реших да не ограничавам 

експериментите си само с четенето на букви. И докато се разхождах, измислих упражнение, 

което нарекох „стрелба по цели". То се състоеше в следното. Избирах си мислено цели за 

„стрелба" - било отляво, било отдясно, било някъде горе в клоните на дърветата, било долу в 

краката ми, или съвсем близо, буквално под носа ми, или далече, някъде чак на хоризонта. 

„Стрелбата" се състои в често мигане (изстрел!) и прехвърлянето на погледа от една цел върху 

друга. 

 

! Най-важното е да внимавате в самия момент на „изстрела" (тоест веднага след мигването) 

целта непременно да попада в зоната на „острото" зрение. С други думи, трябва да се стараете да 

видите всяка цел, разположена било отдясно, било отляво, било близо, било далече, възможно 

по-„рязко", с всички подробности, но за минимално време - и веднага да се прехвърлите на 

следващата цел.  

 

Целите може да са най-различни - птица, някое клонче, градинска табела, камък на алеята, 

някоя беседка или пейка, няма значение. Не те са важните. Важното е при всеки „изстрел" да 

примигвате непрекъснато, а очите ви да са в режима на „острото" зрение. „Острото" зрение е 

задължително! Иначе „стрелбата" ще е просто игра и няма да доведе до никакъв резултат. 

И така, изпълнен с ентусиазъм, се заех с току-що измисленото от мен упражнение, 

„Застрелях" всички възможни цели в парка. Гледах „рязко". Проблясъците на „острото" ми зрение 

бяха по две-три секунди. Само две-три, не повече. Но за тези две-три секунди виждах всичките 

подробности на света: клонките и пъпките им, тревата, дрехите на околните, букви, думи, 

безброй неща, които не можех да видя дотогава. И всяка нищожна дреболия, която виждах, си 

струваше да я видя! 

Заля ме неизразима радост. Продължих да „стрелям" почти чак до мръкване и се прибрах не 

само доволен, а направо щастлив. 

С този оптимистичен край свърши вторият от седемте дни, за които искам да ви разкажа. 

 

!!! Извод, 

който щях да си направя, ако четях тази книга: 

Всички упражнения за очите трябва да се правят в режим на „остро" зрение, иначе са 

безполезни. С две думи: 

ТРЕНИРАЙ В РЕЖИМА НА „ОСТРОТО" ЗРЕНИЕ! 

 

 
Ден трети 

 

За героите на Елада. - Човекът-паяк. - И вървя по булеварда... - Упоритите 

текстове. - Неочакван резултат. - Животворната сила. - Трябва и почивка! 

 

На третия ден се чувствах герой. Чувствах се Херкулес, Персей, Тезей и Одисеи в едно - 

гладко избръснато - лице. Чувствах се герой, победил най-страшните врагове - съмнението, 

незнанието, предразсъдъците, глупостта, безразличието и мързела. 

Струваше ми се, че мога абсолютно всичко. 

Че всички пречки са незначителни и че вече няма граници за огромните ми възможности. 

Като потвърждение на всемогъщите ми амбиции книгата ми вървеше гладко, като по мед и 

масло, както се казва. 



13 

Завърших планираните страници бързо, много по-рано, отколкото бях очаквал. Можех да 

поработя още, разбира се, тоест да преизпълня плана, но не ме свърташе вкъщи. Исках да правя 

нови чудеса. Страшно го исках. Така че оставих ръкописа, станах и излязох, та възможно 

по-бързо да продължа тренировките си в парка. 

И ето ме в парка. Ходя си полека по алеите и пак мигам, мигам и мигам. След като изчетох 

всички възможни и невъзможни надписи, минах към изобретеното предния ден упражнение. 

Почнах да „стрелям по цели". По камъни, по върховете на дърветата, по пейките, по стълбовете, 

по храстите, по окапалата ланшна шума, по купчините почернял сняг, по железните оградки. И 

като изпозастрелях всичко, което ми попадна пред очите, измислих ново упражнение. 

Нарекох го „човека-паяк". Вярно, нямаше кой знае колко общо с героя от популярното 

филмче и едва ли би допринесло много за борбата с вселенското зло, но се оказа ефективно в 

борбата с късогледството. (Освен това сто процента отговаряше на героичните ми амбиции.) 

 

!! Упражнението се състои в следното. Избирам за обект на предстоящата тренировка някое 

дърво (по възможност по-клонато), после, като мигам често-често, мислено омотавам въпросното 

дърво с несъществуващата си паяжина, като се стремя да го превърна в кълбо или, което е 

по-точно, в пашкул. 

 

Правя го нарочно хаотично, тоест по възможност по-несистемно, така че всяка моя 

следваща паяжинка да е ту съвсем близо до предишната, ту напротив - по-далече, ту до самата 

земя, ту високо-високо, чак на върха на короната на случайно избраното и всъщност съвсем 

невинно дърво.  
Вместо несъществуващата паяжина в това упражнение спокойно може да се използва и 

несъществуващо тиксо. Тогава би трябвало да го наричаме не „човека-паяк", а „пощаджията от 

колетното". (По принцип със същия успех бихме могли да използваме и несъществуваща ролка 

тоалетна хартия, но нещо в самата идея за това ме възпира.) 

Както и да е, главното в случая не е как ще наречем упражнението. Главното пак е 

непрекъснато да се мига, а очите през цялото упражнение да са в режима на „остро" зрение, 

независимо за какъв се мислиш през това време - за човека-паяк, за пощаджия от колетното или 

че просто си клечиш на клозетната чиния. (Лично на мен най ми е симпатичен човекът-паяк.) 

 

! Новото упражнение ми донесе нови успехи. Докато старателно омотавах дърветата с 

безкрайните си нишки несъществуваща паяжина, за огромно мое удоволствие забелязах, че 

времето в режим на „остро" зрение пак мъничко се увеличи. 

 

То вече стигна почти пет секунди. Пет секунди! Тоест след всяко мое мигане пред мен се 

появяваше пълноценна картина, включваща безброй подробности, които лесно усвоявах с 

крайчеца на очите си, без, разбира се, да се отказвам от основното си занимание - да омотавам 

дърветата с несъществуващите си паяжинки. И тази картина на света ме радваше с нюансите си 

за цели пет секунди. След тези пет секунди картината пак се замъгляваше, но след следващото 
мигване пак ме радваше със следващите пет секунди съзерцаване на скрити досега от мен 

детайли и нюанси. 

Окрилен от новите си успехи, почнах с удвоена енергия да омотавам с невидимата паяжина 

всички дървета и всички храсти. Ако вместо измислените паяжинки имах истински, паркът щеше 

да заприлича на някакъв гигантски цех на гигантска тъкачна фабрика, в която се тъче огромно 

платно за нуждите на някакви великани, и затова задръстена с безброй какви ли не бобини, 

макари, чилета и аз не знам какви още конци. 

За щастие на света в момента не разполагах с истински конци. 

И така, вървях из парка, мигах, за да вляза в режима на „острото" зрение, задържах го за по 

пет секунди и мислено омотавах дърветата и храстите с несъществуваща паяжина, при това 

нарочно хаотично. Правих се на паяк около час и половина. Обиколих парка нашир и надлъж и 

накрая спрях пред колонадата на централния вход, погледнах - и видях булеварда отпред: десетки 
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магазини, ателиета, банки, кафета, ресторанти и какви ли не заведения, щедро оборудвани с 

най-различни табели, реклами и всякакви надписи с различна степен на информативност и култу-

ра. 

Това вече си беше истински Клондайк. Светът наистина се пукаше по шевовете от безброй 

подробности. А аз си имах по пет секунди, за да ги поглъщам. И след всяко мигване получавах 

нова порция „остро" зрение, нова глътка непознати ми досега усещания, нови пет секунди. 

Беше прекрасно! 

Започнах да огледжам новооткрилия ми се свят с невероятна страст. Тръгнах по булеварда. 

Мигах и с невероятна лекота четях табелите от другата му страна. Мигах и буквално поглъщах 

цели стендове безполезна, но невероятно сладостна за мен информация. Не пропусках нито един 

надпис, където и да е - по витрините на магазините, по автобусите, дори налепените по стените 

афиши! Боже Господи! Никога не бях чел чак толкова много глупости наведнъж. Но което е още 

по-сигурно - никога не бях чел глупости с такова удоволствие, ще кажа дори - с упоение. Но 

това, че са глупости, нямаше никакво значение всъщност. 

 

! Вървях покрай сергии и павилиони, покрай вестникарски будки и с наслада четях цените 

на неща, които изобщо не мислех да купувам. Нарочно се отдръпвах по-далече от сергиите и 

павилионите, за да чета цените от два, че и от три метра. И успявах! А само допреди два дни, за 

да го направя, трябваше буквално да си завра носа в тях! 

 

Сега обаче беше различно! Сега вместо да си завирам носа в цените, му измислих съвсем 

друго приложение. Вървях по булеварда и си го носех гордо пред и дори над себе си - вирнат! 

Все едно беше знаме. 

Чувствах се като пълководец, покорил целия свят без нито един изстрел. И този свят вече 

беше мой. Различен. Съвсем нов, по-ярък и по-подробен от света, който бях познавал досега. И 

този свят ми харесваше. И аз също вече си се харесвах повече, признавам. 

Омаян от собственото си съвършенство, не пропусках нито един надпис, нито един ред, 

нито една буква дори. Нещо повече -търсех възможно по-дълги текстове и с по-дребнички букви 

и се стараех да ги прочета в постигнатите от мен пет секунди отначало докрай. И да ви кажа - в 

повечето случаи успявах! 
Някои особено упорити текстове обаче отказваха да се вместят в петсекундния ми интервал 

и настояваха да мигам допълнително. Ужасно от тяхна страна, нали? Съсредоточих всичките си 

сили в борбата с тези непокорно дълги текстове, с всички сили и по всички начини се мъчех да ги 

задържа на фокус, за да ги прочета въпреки времето, което ще ми отнеме това. Пет секунди - 

добре, пет. Седем - седем, десет -десет да са! И да ви кажа, два-три пъти успях. 

Впечатлен от новите си, както ми се струваше, успехи, почнах да търся само дълги и още 

по-дълги надписи и да се мъча да ги прочета наведнъж. Прекарах почти час в битките с дългите 

текстове. Мъчех се с последни сили. Напрягах се отчаяно, блещех се, стисках зъби и юмруци. 

Мъчех се на всяка цена да фокусирам погледа си възможно по-задълго. Ако бях на ти с магията 

или поне със самохипнозата, повярвайте ми, щях да прибягна и до тези наистина съмнителни 

средства. 

С две думи, правех всичко, което можех. 

Резултатът не ме остави да го чакам дълго. 

Беше обаче не точно този резултат, към който се стремях толкова упорито. Меко казано. А 

казано твърдо - много различен. Съвсем различен. Още по-точно - направо противоположен. 

Вместо да се подчини на моите физически и волеви усилия, тоест да се увеличи и да стане 

седем и дори цели десет така желани от мен секунди, времето на „острото" ми зрение се скъси. 

До две, че дори и по-малко секунди, с което сведе плодовете на отчаяните ми тренировки в 

най-добрия случай до нулата и пак до нея - и героичната ми нагласа. Дори по-лошо, в резултат ме 

защипаха и заболяха очите, духът ми се предаде и почти изпаднах в паника. Очите ми почнаха да 

сълзят, всичко ми се замъгли и толкова привлекателният, ярък и сочен свят, за чийто властелин 

се смятах само допреди малко, изчезна съвсем. 
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Опитах пак да се включа в режима на „острото" зрение. 

Избрах най-лесната според мен от всички околни реклами, мигнах старателно и... изпаднах 

в ужас. 

Ефекта на „острото" зрение го нямаше. Изобщо. Нито за две секунди, нито за секунда и 

половина, нито даже само за една-едничка. Фокусът не искаше и не искаше да дойде и рекламата, 

която очевидно обещаваше на всички някакво невероятно щастие и полза, така и си остана 

непрочетена. Останалите надписи наоколо също: държаха се по същия отвратителен начин и не 

искаха да изплуват от мъглата на късогледството ми. 

Отчаях се. Нима всичките ми открития, свързаните с тях успехи, часовете упражнения и 

тренировки и най-важното - светлите ми надежди за пълното ми изцеряване, - бяха само грешка, 

глупости и самозалъгване?! 

Не знам по каква точно причина, явно инстинктивно (макар че може би в това се намеси и 

самото Провидение!), но скрих лицето си с ръце. С дясната дясното око, с лявата лявото, така че 

помежду тях остана да стърчи само носът ми и отчасти устата. Носът ми, само допреди малко 

толкова горделиво вирнат, а сега увиснал унило и безполезно. » 

Известно време, десетина секунди може би, стоях така, скрит от целия свят зад дланите си. 

И - странно. 

 

!! Топлината на дланите ми като че ли вливаше в очите ми някаква животворна сила. 

Паренето и сълзенето спряха, а някъде дълбоко в мен припламна зрънце надежда.  

 

Свалих ръце от лицето си и затаил дъх, се опитах да превключа на режима на „острото" 

зрение. Почивката, която бях дал на Щ очите си, като ги бях затиснал за малко с длани, даде 

положителен резултат. Избраният от мен с цел проверка надпис изплува от мъглата, задържа се 

пред очите ми за две-три секунди и пак си потъна в нея. 

Следващата табела също ми позволи да я видя, но само за две секунди, а може би и за една 

и половина. Третата се забули в късогледата мъгла само след секунда, а четвъртата не изплува 

изобщо. 

Без да се паникьосвам, пак сложих длани върху очите си и ги държах така десетина 

секунди. След това пак опитах да вляза в режима на „острото" зрение. 

Ефектът се повтори с всичките си подробности. Първият надпис пак изплува от мъглата за 

две-три секунди, а четвъртият изобщо отказа да се появи. 

Разбрах, че съм допуснал сериозна грешка. Че като съм се устремил към прибързан успех, 

съм си пренапрегнал очите. Претоварил съм ги с поставената им явно непосилна за тях задача. 

Разбрах, че очите ми са готови за работа, за упорит и методичен труд, готови за много неща... Но 

не и за издевателство над тях. 

Засрамих се. От доскорошния ми героичен патос не беше останала и следа. 

Постоях малко на тротоара. Вече се мръкваше, а и застудяваше, така че тръгнах да се 

прибирам. Засрамен и малко унил. 

 

!!! Извод, 

който щях да си направя, ако четях тази книга: 

При никакви обстоятелства не си преуморявайте очите! Всички упражнения трябва да се 

правят с лекота. В никакъв случай не напрягайте поглед, не присвивайте очи и не се взирайте 

съсредоточено! ГЛЕДАЙТЕ БЕЗ НАПРЕЖЕНИЕ! 

 
Ден четвърти 

Мрачно начало. - Въпроси и перипетии. - Животът се оправя. - Вчерашното фиаско. - 

Няколко думи за подредбата на света. - Движението е живот! 

 

На сутринта станах все така малко озадачен. Направих си гимнастиката, взех си душ и 

закусих, но нито първото, нито второто, нито третото ми доставиха удоволствие както 
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обикновено. Упражненията не ме заредиха с нови сили, душът - с бодрост, храната пък ми се 

струваше безвкусна и безполезна и сякаш само ми тежеше безсмислено в стомаха. 

Колкото до времето навън, то логично допълваше мрачното ми настроение. За да съм 

обективен, трябва да кажа, че времето си беше същото като предния, по-предния и още 

по-предния ден, с тази само разлика, че капчуците вече не капеха, а шуртяха, птичките не се 

обаждаха, а направо се заливаха в песни, а лъчите на пролетното слънце бяха заслепяващи. Що за 

нахалство, моля ви се! 

Зареден с това „позитивно" настроение, седнах да пиша. Не е необходимо да споменавам, че 

работата ми изобщо не вървеше - никакво сравнение не можеше да става с предишните дни. 

Всъщност направо се беше закучила. Героите ми бяха скучни и навъсени, диалозите не се 

получаваха, сюжета изобщо го нямаше, а мислите ми, собствените ми мисли, се щураха къде ли 

не и дори по случайност за мъничко да се съберяха, се събираха някъде много далече от 

действието в романа ми.  

И така, сюжетните перипетии на книгата ми не ме вълнуваха, а проблемите на героите ми 

ми изглеждаха съвсем елементарни и изсмукани от пръстите. Много по-важни за мен днес бяха 

личните ми проблеми и вълнения. Собствените ми въпроси. А те бяха много: нахлуваха в главата 

ми, трупаха й се, катереха се един връз друг. Наистина бяха много. Даже прекалено много. И 

всяка ч секунда изникваха все нови и нови, и нови.  

Къде бях сбъркал? Каква беше вчерашната ми грешка? Какво не бях направил така, както 

трябва? С какво точно чак толкова бях преуморил очите си? С това, че бях опитал да виждам 

„рязко" десет секунди? Че какво му е лошото да искаш? Искай - и ще ти се даде, нали така. Всеки 

здрав човек иска да вижда „рязко", т.е. ясно и отчетливо. И вижда. Обаче от това не го болят 

очите, нали така? Да, точно така. Очите наистина не го болят. Тогава какъв беше проблемът? 

Дали просто теорията ми не беше погрешна? Дали пък всичките ми мигания не довеждаха 

единствено до умора на очите и до нищо друго? Може би просто бях изчерпал някакъв скрит 

ресурс на острото си зрение и вече никога нямаше да мога да виждам нормално? Нима бях поел 

по грешен път? Нима всичките ми надежди през тези дни бяха само една глупава самозаблуда? 

Въпреки унилото ми настроение нещо ми казваше, че грешката ми не е в това. Че е в нещо 

друго. И че в най-важното все пак съм прав. Нещо ми даваше надежда, нещо ми даваше сили, 

нещо засаждаше в душевната ми почва мъничко семенце оптимизъм. И въпреки че това семенце 

стигаше, за да успокои всичките ми съмнения, оптимизмът ми не беше достатъчен, за да работя 

сериозно върху книгата си.  

Реших да не измъчвам повече нито себе си, нито героите на книгата си, да не говорим за 

бъдещите читатели, и спрях да пиша. (Можех да си го позволя и защото с ударния си труд през 

предишните дни бях преизпълнил плана.)  

И така, спрях да пиша, обядвах по-рано от обикновено и след това пак отидох в парка, 

където търпеливо ме чакаха дърветата, храстите и табелите, покорно готови за всичките ми 

коварни мислени екзекуции. Към които, признавам, пристъпих незабавно.  

Като начало почнах със „стрелба по цели". Добросъвестно и методично „разстрелях" всички 

пейки, всички гарги и свраки, които се разхождаха по алеите, всички останали купчинки мръсен 

сняг и дори два-три пъти „стрелнах", признавам си, по къпещите се девойки, този неизменен 

атрибут на всеки уважаващ себе си парк. 

След половин час непрекъсната стрелба започнах да „омотавам" дърветата и храстите с 

безкрайната си несъществуваща паяжина. На фона на събитията от предния ден, разбира се, 

героичните ми фантазии бяха поувехнали, но за огромна моя радост забелязах, че от вчерашната 

ми умора не е останала и следа. Нещо повече, времето на „острото" ми зрение пак се увеличи и 

вече достигаше до шест, че и до седем секунди! Изпълни ме надежда. Животът май си струваше 

да се живее. Птиците запяха още по-силно, слънцето сияеше. Да, животът определено си 

струваше. 
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! И така, вече разполагах с цели седем секунди „остро" зрение. Цели седем секунди! 

Задъхвах се от радост. Значи опасенията ми бяха безпочвени, а часовете упражнения - не 

напразни. И най-важното - не бях сбъркал в надеждите си: наистина виждах по-добре и очите ми 

успяваха да гледат зорко вече цели седем секунди! Животът не само си струваше - беше 

прекрасен! 

 

Започнах да „омотавам" храстите и дърветата с още по-голям ентусиазъм. Избиpax 

поредната си „жертва", мигах и ловко я увивах с невидимата си паяжина, като придружавах всяко 

омотаване с поглед и удържах мишената си на фокус за цели седем секунди.  

 

! От време на време, за да не си преуморя очите, ги затисках с ръце и стоях така по десетина 

секунди, че и по двайсет, за да ги оставя да си починат.  

 

А след това пак избирах, мигах, омотавах, пак мигах и пак омотавах - и пак оставях очите 

ми да си отпочинат.  

Правих тези упражнения повече от час. Обикалях безцелно из парка и в един момент, също 

както и вчера, се озовах пред колонадата на главния вход. И пак като вчера (което си беше 

съвсем естествено и изобщо не ме учуди) видях същия булевард и сградите от двете му страни, 

където всеки свободен квадратен метър (не свободен всъщност, а и не винаги квадратен) беше 

зает от някаква табела, реклама и така нататък. Тоест видях булеварда, на който вчера бях 

претърпял своето, да, не ме е страх от тази дума, пълно фиаско. 

Чак се разтреперих от вълнение. Всичките тези безбройни надписи, които вчера ми бяха 

изглеждали толкова примамливи, днес ми се струваха заплашителни, даже направо страшни. Не 

знам защо ми се стори, че всичките ми упражнения са подходящи само за парковете и градинките 

и са абсолютно неподходящи за други територии. Защото наистина - всичко, което бях правил с 

дърветата, не беше довело и до миг умора за очите ми. Щом обаче бях тръгнал по булеварда, 

бяха почнали проблемите и трудностите и се беше стигнало, да, пак няма да се уплаша да го 

кажа, до фиаското. Нещо вътре в мен ми казваше, че в тази paбота наистина има някаква 

зависимост. Но каква? Можех да разбера това само ако пак се осмеля да направя експеримент с 

рекламите, табелите и така нататък. 

Е, осмелих се. Тръгнах по широкия сив гранитен тротоар и започнах да мигам и да чета 

всичко наред. Отначало не забелязах никаква съществена разлика. Избирах си обект за 

прочитане, мигах един-два пъти, влизах в режима на „острото" зрение и докато бях в него, четях 

написаното. Очите ми все така безпроблемно виждаха по цели седем секунди. Или поне не 

по-малко. Всичко вървеше добре, не изпитвах никаква умора, но все пак от време на време с цел 

профилактика спирах, затисках очите си с ръце и ги оставях да си починат. Трябва да отбележа, 

че го правех без друга причина освен вчерашния ми, може би не съвсем сполучлив, но все пак и 

не съвсем безполезен опит. Очите ми не бяха уморени, но от предпазливост все пак ги оставях да 

си починат. 

Така мина приблизително половин час. След като се убедих, че опасенията ми не се 

оправдават (поне засега), реших мъничко да усложня работата на очите си. Опитах се да прочета 

един не много дълъг надпис, който обаче беше значително по-далече, на ръба на възможностите 

на очите ми. 

Не успях да го прочета целия, при това не веднага. Част от буквите видях без никакви 

проблеми, но останалите оказваха упорита съпротива. Размазваха се в мътни петна, раздвояваха 

се, разтрояваха се, катереха се една върху друга и категорично отказваха да бъдат прочетени. 

Вдигнах ръце пред очите си, за да ги оставя да си починат, после ги свалих, замигах и пак 

опитах да прочета надписа. Част от буквите пак се предаде без съпротива, но останалата част пак 

ми се опълчи. Тоест надписът пак не се предаде. 

Повторих упражнението и пак получих същия резултат. Освен това забелязах, че очите ми 

почват да се уморяват. Насълзиха се. Почнаха лекичко да парят. Въпреки че „с всички сили" се 

стараех да не ги напрягам, не примижавах и не се взирах втренчено. 
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Напротив, научен от вчерашния си опит, се опитвах да съм максимално спокоен, отпуснат, 

все едно съм само страничен наблюдател. И всичко това ми се удаваше успешно , но не ми 

носеше желания резултат. н Опитах ли да съсредоточа (дори не да съсредоточа, а просто да 

задържа) погледа си върху размазващия се фрагмент, усещах, н че очите ми се претоварват, 

пълнеха се със сълзи, а буквите, въпреки всичките ми усилия, така и не се появяваха от мъглата. 

И колкото повече се взирах в проклетите букви, толкова повече се уморяваха очите ми. Пак 

вдигнах ръце пред тях - и историята пак се повтори. Щом погледът ми се спреше върху буквите, 

очите ми веднага почваха да смъдят и да сълзят. Наложи ми се да направя същата грешка още 

няколко пъти, докато най-после разбера къде всъщност е проблемът. Отговорът беше учудващо 

прост и стопроцентно логичен: щом очите почват да ме болят при всяко взиране и спиране на 

погледа, значи трябва да избягвам тези спирания. И точка! Елементарно, нали? 

Но за да стигна до тази истина, ми се наложи да мина през възторзи и разочарования, 

успехи и несполуки. Но пък такъв е светът. Или човекът. Или в краен случай -аз самият (ако си 

общувахме по интернет, тук щях да ви сложа едно емотиконче - :) или :-)). 

И така, реших да не спирам погледа си върху размазващите се букви, а да продължавам да 

го местя независимо дали съм разчел написаното, или не. 

Помигах хубавичко и пак почнах да чета злополучния надпис. Сега обаче вече се стараех 

колкото мога да не спирам поглед, дори да не го задържам, даже напротив -стараех се погледът 

ми да се плъзга по надписа така, че буквите самички да бягат от него, все едно хлебарки от 

чехъл. 

 

! Ефектът надмина и най-оптимистичните ми очаквания. Благодарение на този мой 

„подвижен" поглед очите ми изобщо не се уморяваха, а буквите, които допреди малко се криеха в 

мъглата, сега изплуваха и покорно се подредиха в думи. Това беше истинска победа! 

 

 

Значи за да не ми се уморяват очите, трябваше да ги карам да търчат по редовете като луди 

и да не им давам да спрат и за миг. Движение, движение и пак движение! Проверих откритието 

си на друга табела, на трета и на четвърта. Действаше. Очите ми не се уморяваха, картината 

оставаше ясна много по-дълго. Мозъкът, изглежда, не успяваше да натрапи на очите старите си 

навици.  

Обикалях улиците още цял час. Мигах и четях всичко наред. Напред - назад. Напред и 

назад. Невероятно. Никаква умора. Нещо повече, времето на „острото" ми зрение пак се увеличи 

и вече стигаше до осем, g че и до десет секунди.  

 

 

! Периодично оставях очите си да си починат, като ги закривах с ръце, но го правех повече 

от профилактични съображения, отколкото поради необходимост. Все така не изпитвах никаква 

умора! 

 

Прибрах се окрилен. Съдбата май пак ми се усмихваше. 

Аз също й се усмихвах. Широко и искрено. Като малоумен. 

 

 

!!! Извод, 

който щях да си направя, ако четях тази книга: 

В никакъв случай не гледай в една точка! Избягвай стагнацията! На всяка цена мести 

поглед! Запомни: най-важният лозунг за очите ти е - ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПАК 

ДВИЖЕНИЕ! 
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Ден пети 

Двете най-важни думи. - Вътрешният глас. - За махалата, осмиците и китайските 

човечета. - Избършете прахта. -Вълшебната сила на Моцарт. - В метрото. -Лъч 

светлина в царството на мрака. 

На петия ден вече не хранех напразни илюзии, но и не изпитвах мъчително отчаяние. 

Чувствах се твърд, целеустремен и уверен. Вече знаех добре какво точно и защо правя и какъв 

резултат искам да постигна с действията си. И най-важното - с какви средства! 

 

!! Непрекъснато мигане и непрекъснато движение - това бяха двете неотменими условия, 

които поставях пред собствените си очи. Това бяха двата ингредиента на моята система. На моите 

упражнения. Мигане и движение! Мигане и движение! Мигане и движение! Мога да го повторя 

още сто пъти, понеже тези две думи са наистина важни. Може би най-важните в цялата тази 

книга. 

 

И така, бях изпълнен с решителност, жажда за бъдещи победи и велики дела. Бях пълен с 

енергия. Творческа, физическа, всякаква. 

Работата над романа ми пак потръгна. Героите се очертаваха привлекателни, диалозите 

живи, мизансцените обмислени, сюжетът чудесен. Работех с истинско удоволствие и пак 

преизпълних плана, да не говорим, че наваксах вчерашния си пропуск. 

Спрях да работя по-рано от обикновено, но не от умора, както предния ден, а защото 

наистина бях написал много. 

„Човек трябва да има мярка във всичко" - каза ми вътрешният ми глас. „Къде беше с 

мъдрите си съвети вчера и завчера?" - попитах го и той млъкна засрамено и не се обади чак 

докато не свърших книгата. 

Хапнах набързо и пак отидох в парка: разходките там вече не бяха за мен толкова почивка 

или развлечение, колкото насъщна потребност, дори може би дълг. я Приятен и почетен.  

 Първата ми работа беше да почна да разстрелвам с очи пейките, кошчетата за боклук и 

лампите. После, след като се настрелях, омотах с несъществуващата си паяжина двайсет-трийсет 

дървета и скоро стигнах до колоните на главния вход. 

Просторната панорама на булеварда с безбройните му надписи вече не ме плашеше. 

Всичките тези многобройни букви, цифри и прочие препъвателни знаци от днес бяха мои верни 

съюзници. Вече знаех със сигурност: единственото, от което трябва да се я боя, е спирането на 

собствения ми поглед. И че в режима на „остро" зрение очите ми я трябва да се движат 

непрекъснато - че само така мога да избегна уморяването им. Докато „стрелях" или „омотавах" 

дърветата и храстите с паяжина, очите ми бяха в непрекъснато движение и това не им 

позволяваше да се преуморят.  

Когато почвах да чета табелите и рекламите обаче, очите ми спираха да се движат и се 

уморяваха почти мигновено. 

Именно това ме подтикна да опитам да измисля нови начини на четене, пък и на гледане 

изобщо. 

Първият начин, който на практика бях почнал да изпробвам още предния ден, се 

заключаваше в следното: 

 

! Първо трябва с помощта на мигането да стигнеш до състоянието на „остро" зрение, а след 

това да почнеш да четеш текста, който си избрал за даденото упражнение (важно е да кажа, че не 

е необходимо да избирате текст на предела на възможностите си, буквите спокойно може да са си 

достатъчно големи и контрастни). Важното е да внимавате погледът ви в никакъв случай да не 

спира, а напротив, непрекъснато да се плъзга по реда напред и назад или да се люшка като 

махало. 

 

Всъщност точно така си го нарекох това упражнение - „махало". 
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Второто упражнение (или втория начин на четене) го нарекох „китайското човече". То се 

състои в следното: 

 

! Първо трябва да си изберете някакъв надпис (също както и при „махалото", буквите може 

и да са големи и ясни, а смисълът на написаното изобщо не играе роля). Щом изберете надписа, 

мигате, влизате в режима на „острото" зрение и почвате да четете. За разлика от „махалото" обаче 

непрекъснатото движение по реда и обратно не го правите с очи, а като клатите глава наляво и 

надясно точно като ония китайски куклички. 

 

(Откъдето идва и името, разбира се.) Трябва да ви кажа, че лично при мен този начин даде 

наистина много интересни резултати. 

Нарекох третия начин, който измислих, „осморка". Той всъщност е комбинация от двете 

първи упражнения, „махалото" и „човечето", и се изпълнява така: 

 

! Първо пак си избираме обект за предстоящо гледане (за предпочитане някакъв надпис). С 

помощта на мигането влизаме в режима на „остро" зрение и пристъпваме вече към самия процес 

на гледането на предварително избрания обект, като при това клатим глава надясно и наляво 

така, както го правим при упражнението „китайско човече", а с очите допълнително извършваме 

самостоятелно движение, чиято траектория наподобява легнала осмица. Когато люшвате глава 

надясно, и очите ви трябва да описват десния кръг на траекторията си. Когато главата ви се 

люшне наляво, очите съответно изписват левия кръг. 

 
С помощта на това упражнение е добре да се оглеждат големи надписи и табели или пък да 

оглеждате околността, без изобщо да наблюдавате конкретен обект. 

Нарекох четвъртото упражнение „бърсане на прах". Също като и първите три, то почва с 

избора на надпис (условията на избора не се различават по нищо от първите два случая). 

 

! Избирате си надписа, мигате, влизате в режим на „остро" зрение и почвате да четете. Има 

обаче една разлика от предишните упражнения и тя е в особеното движение на очите: не ги 

движите по реда, а ги задържате върху всяка буква и все едно я четкате с тях. 

 

Тоест можете да си представите, че бършете всяка буква от някаква несъществуваща прах. 

(За да сме честни, трябва да кажем, че по табелите и рекламите прахта често си е съвсем 

истинска, обаче с това упражнение не можете да я избършете.) Но въпреки това - и да оставим 

шегите настрана - това „бърсане", „лъскане" или „четкане" си прилича съвсем на истинско. 

Кръговите движения върху буквите им помагат да се появят без проблеми от късогледата мъгла, 

наситеността на цветовете и подробностите се увеличават значително, което на свой ред ни дава 
убедителни основания да сравним това упражнение с истинско лъскане на мебели например или 

поне с бърсането на прах. 

Като сменях първия, втория, третия и после четвъртия начин, почнах да чета всичко, което 

ми попадаше пред очите. Просто си вървях по тротоара и четях. 

За мое удовлетворение забелязах, че резултатите ми са по-добри от вчера. Времето на 

„острото" зрение ставаше все по-дълго, а „картината" - по-ясна. Освен това към „букета 

усещания" се прибави и ново „цвете". А именно: 

 

! Преди да открия начина на „бягащия” поглед, след известно време ясната картина се 

замъгляваше и не се връщаше без ново мигване или мигания, но сега, благодарение на 

непрестанно плъзгащия ми се поглед „картината” се проясняваше и без допълнителни мигания. 

Този невероятен ефект увеличи  времето на „острото” ми зрение почти два пъти! Тоест до десет 

и дори до петнайсет секунди! 
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Резултатите бяха впечатляващи. Дори смайващи. Започнах да въртя очи и да клатя глава 

като побъркан - и минувачите наистина ме гледаха, все едно съм побъркан, и гледаха и да ме 

заобикалят отдалече.  

За да не травмирам психиката на гражданите - все пак не ми бяха направили нищо, - а и за 

да се оправдая с нещо, пък и просто с цел наслада, си сложих слушалките и си пуснах Моцарт 

(той е любимият н ми композитор). Сега вече клатенето на главата ми не беше произволно, а в 

такт с музиката. Да не говорим, че това поуспокои минувачите: щом видеха слушалките в ушите 

ми, те май се примиряваха със странното ми поведение - или поне не се плашеха.  

На свой ред аз също бях на печалба, понеже освен душевен комфорт получих от музиката 

още две очевидни ползи. Първо, музиката ми служеше за нещо като метроном, който не ми 

позволяваше да забравям за ритмичните движения на очите или главата ми (в зависимост от 

изпълняваното упражнение), второ - божествената музика на Моцарт сама по себе си е мощно 

оздравително средство. 

Та значи както си люшках главата надясно и наляво в такт с музиката, наближих метрото. 

Настроението ми беше прекрасно, времето също, другото време го имах предостатъчно - и реших 

да ида с метрото до центъра. 

Без да свалям слушалките, влязох, стъпих на ескалатора и той ме понесе надолу. И както си 

слушах музика, просто от интерес реших за пореден път да се убедя в невероятните резултати, 

които бях постигнал с виждането. Избрах си един рекламен стенд, мигнах прилежно... но... Но 

внезапно осъзнах, че очите ми отказват да се фокусират върху редовете. Пак замигах, още 

по-прилежно, и пак се помъчих да прочета буквите. Но не би - те все така се криеха в късогледата 

мъгла. Пак замигах и погледнах друг стенд. Същият резултат. Гледам трети. Пак същото. Мигам 

отчаяно, тръскам глава, въртя я наляво-надясно, но нито една от рекламите, които минават 

покрай мен, не става по-ясна... Какво ставаше? Почувствах се като чирака на магьосника, в чиито 

ръце вълшебната пръчица изведнъж е станала най-обикновена клечка. 

През това време ескалаторът ме свали на перона. Влакът тъкмо идваше. Качих се. Във 

вагона пак опитах да превключа на режима на „остро" зрение, но пак не успях. Всичките ми 

опити да прочета картата на стената на вагона завършиха с провал. Какво ставаше? Очите ми не 

бяха уморени. Поне аз не усещах да са. Нали им бях давал почивка, като ги бях закривал с ръце! 

За всеки случай пробвах пак, макар да не вярвах, че това ще промени нещо. И така си беше. 

Нищо не се промени. Свалих си ръцете, пак погледнах картата - пак нищо. 

Картата категорично отказваше да изникне от късогледата мъгла. Повторих опита, без 

много-много да се надявам на положителен резултат, и пак не успях да вляза в режима на „остро" 

зрение. Какво ми ставаше? 

Влакът вече спираше на нужната ми спирка. Слязох, качих се на ескалатора, пак почнах да 

проверявам мога ли да виждам мяркащите се покрай мен надписи. Не. Накрая човешкият поток 

ме изкара на Невски проспект, поразпръсна се и вече имах възможност да се поогледам. Което 

направих веднага. 
Пролетното слънце тъкмо се показваше иззад белите облачета и хвърляше ярки отблясъци 

върху всичко. 

 

!! Гледах ярко осветените от слънцето стени и улици, синьото небе, за миг (само за миг!) 

погледнах и самото слънце. Замижах и го оставих да огрее лицето ми. 

 

След малко, насладил се на слънчевата топлина, тръгнах по Невски. И за огромно мое 

удоволствие забелязах, че пак мога да виждам не само огромните красиви сгради, тези шедьоври 

на архитектурата, но и буквичките по витрините и уличните табели. Зрението ми, изгубено 

временно в полутъмните луминесцентни тунели на метрото, се беше върнало! Бях си наред! Пак 

можех да виждам! И то чудесно. Ярката светлина на слънцето ми беше върнала зрението! 
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Вървях по Невски бавно, царствено. Внимателно оглеждах всичко, което попадаше пред 

очите ми - фронтоните, кованите огради, решетки и парапети, скулптурните композиции, 

релефите и барелефите, колонадите и балюстрадите. 

 

От време на време хвърлях по някой кратък кос поглед на слънцето. От време на време 

спирах, затварях очи и подлагах лице под лъчите му. Бях разбрал, че на очите им трябва слънчева 

светлина. 

Прибрах се чак по тъмно. 

 

!!! Извод, 

който щях да си направя, ако четях тази книга: 

Повече светлина! Най-добре слънчева, разбира се, но в крайна сметка става и лампа. Дори 

луминесцентна. Един кратичък поглед - по-малко от секунда! - е много благотворен. 

ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА! 

 
Ден шести 

Почивен ден. - Главозамайващи метаморфози. - Не работим по технически причини. - 

Още нещо за ползата от автомобилите. - Вече не съм цайс! - Щастлив ден. -Три 
удоволствия от една книга 

 

Днес за повечето граждани на страната ни е почивен ден. С удоволствие се присъединявам 

към повечето граждани на страната ни и решавам, че и аз няма да работя. (Тук трябва да 

отбележа, че точно тези решения ги взимам много лесно.) 

И така, решавам, че днес целия ден, чак до довечера и докрай, ще си го посветя на почивка, 

самосъзерцание и, естествено, на упражнения. 

Закусвам, обличам се и излизам. Денят е прекрасен. Слънце, небе, въздух, пролет - всичко 

това заедно е направо главозамайващо! Но това е само половината от нещата. 

 

! Другата половина е, че станалите с мен (по-точно със зрението ми) метаморфози са 

толкова поразителни, толкова стряскащо ефектни и същевременно толкова внезапни, че не 

успявам не само да свикна с тях (за което и дума не може да става, изобщо), но дори да се смиря 

или просто да повярвам в случилото се. 

 

Да, дори това не успявам, или поне не докрай, и съм... ами направо съм екзалтиран. 

Вървя бодро. Дишам. Гледам. И което е по- и най-важното - виждам! Вървя по улиците и 

гледам и виждам минувачите. Гледам ги в очите. Виждам очите им. Най-често поприсвити и 

недоверчиви. Май ги стряска безпричинната ми според тях усмивка. 

А мен усмивката ми изобщо не ме стряска. Защото знам, че не е безпричинна. 

Вървя по улиците, гледам, вглеждам се и виждам всички детайли, всички подробности, 

всички дреболийки. Ланшен лист, като по чудо оцелял на клончето си чак до пролетта, 

разхождащата се по бордюра врана, пукнатините в асфалта, смачкана цигарена кутия. Всичко 

това ми доставя неизразима радост и аз му се любувам, все едно съм в музей и гледам шедьоври.  

 

!! Режимът на „острото" ми зрение вече е толкова дълъг, че е станал основен при гледането 

ми. От време на време все пак мигам. Правя го съзнателно, но вече не толкова често. Само 

мъничко по-често, отколкото е рефлекторното мигане. Тоест мигам почти толкова често, колкото 

и здравите, не страдащи от късогледство хора.  

С удоволствие забелязвам, че дори без да мигам виждам много по-хубаво, отколкото преди 

седмица. (Само преди седмица!) Това не може да не ме радва.  
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Решавам да споделя радостта си с близките си - ами да, защо да не им пратя по 

електронната поща писмо, пълно с оптимистични възклицания?! На ъгъла има интернет кафе. 

Отивам там, но виждам на вратата лист, че поради технически причини кафето няма да работи 

един час. (Отдалече го чета!) Един час. Всъщност вече по-малко - остават някакви си 

четирийсетина минути. 

Това изобщо не ме притеснява. Нищо не може да помрачи настроението ми точно днес. 
Решавам да изчакам да отворят и през това време да се разходя из широкия площад пред Руската 

национална библиотека. (Наистина е широк - поне седемдесет-осем-десет метра. Много обичам 

големите открити пространства и ми е мъчно, че в Москва са толкова малко.) 

И ето, че вече се разхождам по площада, в средата му. Вдясно и вляво от мен, поне на 

трийсет метра, са паркирани автомобили. И аз изведнъж с трепет осъзнавам, че мога да им чета 

номерата. Съвсем спокойно. И на тези отдясно, и на тези отляво. Това е истинска победа! Такова 

нещо не бих могъл дори да си представя само допреди няколко дни! Да! Само допреди седмица, 

за да видя някой номер, щяха да ми трябват очила с минус четири диоптъра. А сега! Сега си ги 

виждах без очила - и с моите си очи! 

Почти час обикалях площада и четях номерата на автомобилите. О, сладък час! Никога и 

нищо не съм чел с по-голямо удоволствие! Кълна се! 

Реших, че вече е време да се върна в интернет кафето. Когато го наближих, видях (пак 

отдалече!), че пак по технически причини ще е затворено още един час. 

Но и това не ме огорчи. Напротив, дори се възхитих на отношението към клиентите - нали 

просто можеха да не отворят, без да сменят обявата. А те го бяха направили. Това се казва 

култура на обслужване! 

Та след като разбрах, че имам на разположение още цял час непланирана разходка, се 

върнах на площада пред библиотеката. Страшно ми беше приятно пак да се уверя, че вече не съм 

цайс. 

Застанах по средата на площада, в самия му център, внимателно прецених разстоянието до 

десните и левите автомобили (не знам защо беше важно да се уверя, че е еднакво) и пак с възторг 

и наслада почнах да чета номерата. 

Слънцето за малко се скри зад облаците, но това изобщо не ми попречи - и без него виждах 

също така добре. 

 

! И значи пак четях номерата и вече бях убеден: вече не съм цайс! Бях победил недъга си! 

Бях победил късогледството! Да, бях го направил! 

 

Заля ме радост. Исках да я споделя с всеки срещнат очилатко. Само за пет-шест дни 

„острото" зрение ме беше направило нормален човек! Бях си изградил нов навик. Режимът на 

тренировките и упражненията вече беше за мен нормален режим, не ми отнемаше някакво 

специално отделено за него време. Да, вече виждах като всеки нормален здрав човек. Вече не се 

упражнявах: просто си гледах - и виждах! И то идеално! 

Междувременно часът на допълнителната ми разходка вече свършваше. Върнах се в 
интернет кафето и без никакви проблеми пратих на близките си подробен отчет за последните си 

постижения. (Именно тогава, в това електронно писмо, заложих основите на бъдещата си книга, 

същата, която в момента държиш в ръцете си, наистина уважаеми читателю.) 

Та след като споделих с близките си радостните новини, си платих за интернет услугата и 

излязох навън, където (което изобщо не е чудно) си цареше пролетта. 

Крачех бодро по тротоара, въртях глава насам-натам, виждах всичко, което гледах, 

усмихвах се на минувачите (особено на цайсовете) и си тананиках под нос някаква мелодийка с 

текст: „О, не, о, не, о, не, аз вече цайс не съм!" 

„Божичко какъв прекрасен ден!" - помислих си, като имах предвид не само слънцето и 

пролетта, разбира се, а и очния си статус. Хм, ден. Кой ден бяхме всъщност? 

 „Да бе, коя дата е днес?" - попитах се, докато се качвах с асансьора. 
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Влизам, свалям си канадката, събувам се и почти търча до кухнята, за да погледна 

календара с чудесни снимки от Швейцария (Поне си бях мислил, че е Швейцария.) И още преди 

да вляза, още от коридора, го виждам - 15 април. Виждам го и замръзвам. Замръзвам не поради 

факта, че е именно петнайсето число (понеже как няма да е петнайсети април, след като вчера 

беше четиринайсети?!), замръзвам, защото безпроблемно съм го видял от три, дори четири метра. 

Преизпълващите ме до този момент чувства вече направо почнаха да преливат. Обикалях из 

апартамента, мигах, гледах -и виждах! - всичко: снимките, шарките на тапетите, кориците на 

книгите, списанията на масичката, разните статуетки и украшенийца, чашите в шкафа, десена на 

тапицерията на дивана и така нататък, и така нататък, и така нататък... 

Гледах всичко това и го виждах като за -не, наистина за - първи път. Ами че до вчера 

всичките тези подробности бяха скрити за мен. 

Отидох до прозореца, дръпнах пердето и загледах безбройните и безбройни подробности 

навън. 

 

!! „Острото" ми зрение престана да е измислица, експеримент, глупава приумица! 

Упражненията ми дадоха невероятен, направо чудесен резултат. Резултат, който ми позволяваше 

да не нося очила никъде, никога и при никакво положение! 

 

Влязох в кухнята и се натъпках с истинско удоволствие. 

После седнах да почета. Трябва да кажа, че преди по принцип четях без очила, но като 

отдалечах книгата на повече от трийсетина сантиметра, текстът ми се размиваше, буквите се 

раздвояваха и разтрояваха и трябваше да приближавам книгата почти до носа си. Обикновено го 

правех. 

А сега? Мигах, минавах в режим на „остро" зрение и гледах текста. Буквите бяха ясни като 

никога. 

Бавно отдалечих книгата от очите си. На цяла ръка разстояние. Буквите не се замъглиха! 

Почнах да чета. Мигах, влизах в режима на „остро" зрение и пробягвах с очи по редовете 

като в упражнението „махало". (Очите се плъзгат по редовете леко, без никакво напрежение.) 

Упражнението сработваше прекрасно! 

 

!! Използвах книгата като допълнителен тренажор - в режим на „остро" зрение прокарвах 

поглед по редовете и плюс това клатех глава като китайско човече. Невероятно! Получавах три 

удоволствия наведнъж - първо, от самото четене, второ - от резултатите от тренировката, трето - 

от самия себе си. 

 

За пореден път се убедих, че режимът на „остро" зрение вече не е за мен просто 

упражнения. Че не изисква специално време, специално място, някакви специални действия или 

приспособления - „острото" зрение вече беше станало нормално за мен и можех да си го 

използвам винаги! Можех и щях! 

 

!!! Извод, 

който щях да си направя, ако четях тази книга: 

Гледай „рязко" винаги! Не оставяй очите си да мързелуват - тренирай по цял ден. Навсякъде 

и винаги. Доброто зрение не е експеримент, а норма. Не се оставяй на късогледите си навици! 

ВИЖДАЙ! НАВСЯКЪДЕ И ВИНАГИ! 

 
Ден седми 

Още една изненада. - Успях! - И лесно, и трудно. - Момчето с кучето. -Чудесното 
изцеление 
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И така, настъпи седмият ден! Седмият ден на моите упражнения, опити и грешки, провали и 

победи, теории и експерименти. Седмият ден по пътя към здравето ми, а следователно и към 

свободата ми. Седмият ден по пътя към проглеждането. 

Всъщност бях престанал да съм цайс още вчера. Човек, който без проблеми вижда номерата 

на колите от трийсет метра, не може да е цайс, нали? Бях - и съм - убеден в това. 

 

! Наградата ми за упоритостта ми беше безмерна: вече виждах, вече бях здрав, светът вече 

ми разкриваше всичките си подробности, детайли и нюанси, и най-важното -бях уверен в себе си, 

в силите си, във възможностите си. 

 

Но тепърва ме чакаше още една неочаквана, но и невероятно приятна изненада.  

На седмия ден пак се наложи да се възползвам от услугите на метрото. Възползвах се. 

Възползвах се и се шашардисах съвсем. Виждах и тук! В метрото! Въпреки полумрака и 

мъртвешко бледото осветление виждах всички подробности на света около мен. Виждах 

табелите, рекламите, лицата на пътниците и много други неща, които просто не е нужно да 

описвам тук.  

Разбрах, че животът ми се е променил много сериозно.  

 

!! Най-обикновените движения, движения като мигането, въртенето на очите и клатенето на 

главата, бяха довели до смайващ резултат. Разбрах, че съм успял! Без помощта на лекари, на 

наставници и гурута, на технически приспособления и магически заклинания. Бях успял! Сам си 

бях напипал пътя към собственото си проглеждане, бях го изминал и сега се наслаждавах на 

резултата. 

 

Дали беше лесно? Сега вероятно бих казал - да. Да, лесно беше. Всеки може да мига и да 

„стреля" с очи една седмица. 

Беше ли трудно? Също да. Да победиш самия себе си, да превъзмогнеш идеята, че е 

„невъзможно", да разбиеш стената на собствените си съмнения. Да, това беше трудно. Наистина 

трудно. 

Сетих се за един случай. Едно познато момченце го беше страх от кучета. Ама много. И 

родителите му решиха да го отърват от този страх и го завели на лекар, който ги уверил, че ще 

„излекува" детето само за два-три сеанса. 

И значи водят го. Детето сяда пред доктора. 

„Момченце - почва докторът с въпроса, чийто отговор му се струва очевиден, - искаш ли 

вече да не те е страх от кучета?" 

А момчето поклаща глава и казва: „Не". 

Е, и докторът е безсилен. 

Та така. И аз ще съм безсилен, и аз, и книгата ми, и всички книги на света, ако сами не 

пожелаете да се избавите от недъга си. Вашето изцеление е в собствените ви ръце. В това се 

убедих от собствен опит, който се опитах да споделя с вас. 

Та значи - вашето изцеление е във вашите ръце! 

Повярвайте ми, така е! 

 

!!! Извод, 

който щях да си направя, ако четях тази книга: 

Вярвай в себе си! Никога не отстъпвай пред трудностите! Невъзможното е възможно! Знам 

го от личен опит! 

ТИ МОЖЕШ! 
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Кратко послесловие 

От времето, за което разказвам, мина повече от година. Постигнатото от мен „остро" зрение 

се задържа и ми стана навик, а и освен това привлече вниманието на много мои последователи. 

Отначало това бяха мои близки познати. Въодушевени от разказа ми и от неоспоримите нагледни 

резултати, те постигнаха успех за същия, че дори и по-кратък срок. Всичко това прилича на 

фантастика, обаче е истина. Част от късогледите ми познати вече си върнаха острото зрение, 

други още чакат тази книга да излезе. (В нашия манталитет вярата в печатното слово продължава 

да е много силна.) 
Под натиска на някои мои късогледи приятели проведох няколко групови занимания с деца 

и възрастни и с очите си се убедих в невероятната действеност и универсалност на моята 

методика (между другото, въпреки цялата си простота, достъпност и дори, бих казал, очевидност, 
моята методика поне според изследванията на патентните организации се оказа абсолютно 

уникална). Успехите на груповите ми занимания ме подтикнаха към мисълта да организирам 

курсове, в които само за седмица да обучавам на моята методика, за да помогна на всички 

желаещи това да се избавят от очилата. Просто, ефективно и завинаги. 

 

!!! КОМПЛЕКСЕН ИЗВОД  

(най-важният), който щях да си направя, ако четях тази книга: 

Човек може и трябва да се отърве от късогледството! За целта: откажи се от очилата; мигай 

и улови проблясъка на „острото" зрение; придържай се към този режим и го развивай; старателно 

избягвай зрителната стагнация; не позволявай на очите си да се пренапрягат.  

Та това е. Разказах всичко, което знам. Останалото зависи изключително от теб, мой 

читателю. Успех! Късмет! Щастие! И БЪДИ ЖИВ И ЗДРАВ! 

 

P.S. А, да. В интернет има вече един сайт: www.pro-zrenie.info  

ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

Е, това вече наистина е краят! Наистина ви желая всичко най-хубаво! 
Ваш Вадим ВОЛЯ  

(бивш цайс) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Подробно описание на курса упражнения, които ме избавиха от необходимостта да 
нося очила 

 

Упражнение 1 „Проблясък" 

Упражнението „Проблясък" е задължително начално упражнение в курса и служи за 

настройване на режима на „острото" зрение, а също и за удължаване на времето на този режим до 

две-три секунди. (След постигането на този резултат можете да преминете към следващите 

упражнения.) 

Упражнението е следното. На открито, тоест навън, и през деня избираме обект. Най-добре 

е да се използва някаква табела или реклама, понеже буквите имат рязко очертани граници и 

лесно се разбира можем ли да ги прочетем, или не можем. 

Отдалечаваме се от обекта на разстояние, от което не можем да го четем свободно, 

отстъпваме още метър-два, тоест заставаме така, че надписът да е замъглен, но след всяко 

мигване да можем да го виждаме относително ясно. 

Започваме да мигаме и се съсредоточаваме върху проблясъка, който се появява след всяко 

мигване. В момента на проблясъка се стараем да прочетем написаното. Щом проблясъкът на 

„острото" зрение изчезне и картината се замъгли, мигаме пак и пак се опитваме да прочетем 

написаното. И после пак. Упражнението се прави около час, като обектите могат да се сменят за 

разнообразие. 

През първия ден трябва да се мига буквално на всяка секунда, но скоро проблясъкът на 

„острото" зрение ще се увеличи, което позволява да се премине към следващите упражнения. 

http://www.pro-zrenie.info/
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Упражнение 2 „Стрелба по цели" 

Упражнението „Стрелба по цели" е логично продължение на Упражнение 1, но за разлика 

от него предполага по-дълъг проблясък на „острото" зрение, което позволява на погледа да се 

прехвърля от един обект на друг, без при това нито единият, нито другият да излиза от фокус. 

Упражнението се състои в следното. На открито, през деня, поред (с честота около една цел 

в секунда) набелязваме с поглед различни обекти (цели), които се намират на различни 

разстояния (от върха на носа ни до хоризонта). Всеки обект (цел) трябва да е фокусиран, така че 

мигаме, за да уловим проблясъка на „острото" зрение. В началния етап, докато той е все още 

кратък, мигаме срещу всеки избран обект (цел) приблизително по веднъж на секунда. С 

увеличаването на проблясъка може да мигаме по-рядко, тоест вече не срещу всяка цел, а по 

веднъж на две или на три. 

Целите ни не трябва да са измислени, несъществуващи обекти, а само реални, тоест такива, 

върху които окото наистина може да се фокусира. 

 

Упражнение 3 „Човекът-паяк" 

Упражнението „Човекът-паяк" е вариант на Упражнение 2, целта му е да постигне същото и 

по принцип се различава от Упражнение 2 най-вече по ролевата си характеристика. 

Упражнението е следното. На открито и по светло си избираме за обект някой голям храст 

или дърво (може да се използват и други близки по размери обекти) и след като посредством 

мигането влезем в режима на „остро" зрение, започваме мислено да омотаваме обекта с 

несъществуващи нишки паяжина, като при всяко завъртане на нишката фокусираме погледа си в 

точката на съприкосновението й с обекта. 

Ако е необходимо, мигаме (за да задържим активната зона на обекта във фокус). 

От време на време сменяме обектите, за да не изгубим интерес и остротата на възприятието. 

 

Упражнение 4 „Почивка" 

Упражнението „Почивка" помага да намалим напрежението в очите си - напрежение, 

предизвикано или от упражненията, или от някаква друга причина, която не е свързана с тях. 

Упражнението е следното. Затваряте очи и си слагате ръцете върху тях. (Кутретата ви се 

събират на челото на мястото на „третото око".) Взирате се в тъмнината и се стремите да не 

обръщате внимание на появяващите се хаотични зрителни образи. Успокоявате се. 

 

Упражнение 5 „Махалото" 

Упражнението „Махалото" помага за увеличаването на проблясъка на „острото" зрение, а 

също и за създаване на навика за подвижен поглед. 

Упражнението е следното. Навън, през деня, избираме обект. Най-добре е да използваме за 

обект достатъчно голям надпис (табела или реклама). Мигаме, влизаме в състоянието на „остро" 

зрение, фокусираме очи върху надписа и почваме да местим поглед но реда и обратно, все едно е 

махало, като се стараем да задържим обекта фокусиран. Когато картината се замъгли, мигаме 

пак, пак влизаме в режима на „остро" зрение и продължаваме упражнението. И пак. И пак. 

След като свикнем да го правим, можем да се откажем от избора на конкретен обект п да 

използваме този принцип като основен начин на гледане. При този случай времето на 

изпълнението на упражнението е неограничено. 

 

Упражнение 6 „Китайското човече" 

Упражнението „китайско човече" цели същото, както и Упражнение 5, разликата е, че 

подвижността на погледа се постига не чрез движения на очите, а на люшкащата се глава, 

И така, упражнението е следното. Избираме обект (изискванията към обекта са същите като 

в Упражнение 5). Мигаме, улавяме проблясъка на „острото" зрение, фокусираме погледа си върху 

обекта, започваме да клатим глава наляво и надясно и се стремим да държим обекта във фокус 

възможно по-дълго. 
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При замъгляване на образа пак мигаме и продължаваме упражнението. И после пак. 

Също като Упражнение 5, „китайското човече" е вариант на основния начин на гледане. 

В този случай времето за това упражнение също не е ограничено. 

 

Упражнение 7 „Осморката" 

Упражнението „осморка" е комбинация от упражнения 5 и 6 и служи за постигане на 

същите цели.  

Упражнението е следното. Избираме обект (изискванията към обекта по нищо не се 

различават от описаните по-горе, в упражнения 5 и 6). Упражнение 7 обаче в много по-голяма 

степен от тях може да се изпълнява без предварително избран обект (тоест можем да използваме 

за обект цялото видимо пространство).  

Мигаме, влизаме в режима на „остро" зрение и като движим поглед по траекторията на 

полегналата осмица, се стараем да фокусираме погледа си възможно по-дълго. Накланяме глава 

надясно (очите също g гледат вдясно) и наляво (очите гледат наляво), при което увеличаваме 

размерите на сложената хоризонтално осморка (тоест ъгъла на хоризонталния си обзор). Също 

като упражнения 5 и 6, „Осморка- ч та" трябва да се използва като вариант на основния начин на 

гледане. В този случай времето на използването й също не е ограничено. 

 

Упражнение 8 „Четкане" 

Целта на „четкането" (или „бърсането на прах") е същата като на упражнения 5, 6 и 7. 

Упражнението е следното. Първо избираме обект (изискванията към обекта са като в 

упражнения 5, 6 и 7). С помощта на мигане влизаме в режима на „остро" зрение, фокусираме 

погледа си върху обекта и започваме да оглеждаме подробностите му. (Ако за обект сме избрали 

някакъв надпис, подробностите са самите букви.) Оглеждаме подробностите, като въртим очи в 

кръг, все едно ги четкаме или лъскаме. 

С помощта на тези движения се стараем да запазим обекта на фокус възможно по-дълго. 

После пак мигаме и продължаваме упражнението. При създаването на навик изпълнението 

на това упражнение, както и на упражнения 5, 6 и 7, може да стане вариант за основен начин на 

гледане. 

 

Упражнение 9 „Лъч светлина" 

Упражнението „лъч светлина" подхранва очите с живителната слънчева енергия, д която им 

дава сила и усещане за комфорт.  

За изпълняването на упражнението времето трябва да е слънчево, но ако не е, може да се 

използва разсеяната слънчева светлина или електрическа крушка (включително неонова), v 

Упражнението е следното. н Затваряме очи, без обаче да стискаме клепачи, и известно време 

(около минута) подлагаме лицето си на източника на светлина. (Използването на слънцето е за 

предпочитане, разбира се.) Упражнението се прави по пет-шест пъти на ден.  

 

Внимание! При всички упражнения трябва да сте отпуснати и спокойни. В никакъв 

случай не си напрягайте очите!  

 


