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Pearl immersion

Скъпоценната перла
„Диамантът се отнася към перлата, както Слънцето към Луната и с основание можем да наречем 
него „крал“, а нея – „кралица“ на скъпоценните камъни. Перлата, като една дама от отминали веко-
ве, чиста и прекрасна за погледа, е скъпоценният камък на скромността и чистотата.“

Кунц, Curious Lore of Precious Stones
Наименованието Перла произлиза от латинската дума пилула, която означава 

„малка топка“. Съставена главно от калциев карбонат под формата на минерала арго-
нитi (85%), силно слепнал с друга форма на калциевия карбонат , наречена конхиолин 
(12%) и около 2 % вода. Структурата е концентрична и радиална. Перлите са изгра-
дени от концентрични кръгове, подобно на лука. Те са разположени в почти сферич-
на рамка от конхиолин, която много наподобява хексагонната клетъчна формация на 
пчелната пита.

Перлите се произвеждат от молуски с черупки, най-често стриди. Когато бъдат 
раздразнени от чуждо тяло, клетките на молуска отделят секрет, съдържащ различни 
съставки, които произвеждат перли. Сферичните перли се образуват, когато чуждо 
тяло направи вдлъбнатина в мантията така, че около дразнителя да се образува тор-
бичка и го обвива в седеф (калциев карбонат).

Истинските перли са сравнително редки и скъпи, затова са разработени начини 
за стимулиране на молуските да ги произвеждат. Сферично зърно, майката на перла-
та, тоест пластмаса, наред с част от мантия, взета от стрида-донор, се поставят в ман-
тията на стрида-получател. Подготвените по този начин стриди се провесват в морето 
и се събират след три или четири години.

Перлата е мек бисер и поради това при нея липсва едно от трите желателни ка-
чества на скъпоценните камъни: красота, рядкост и твърдост. Тъй като съдържат 2% 
вода, съхраняването на перлите на топло място, например до радиатор, може да до-
веде до изсъхване и образуване на тънки пукнатини и фисури, и до загуба на блясъка. 
Лекарството, за което ще стане дума тук, е приготвено от седем култивирани, непро-
бити, кръгли, соленоводни перли от района на Брум в Австралия и от Таити.

Планетарно съответствие: Това е главният скъпоценен камък на Луната.

История и употреба
Скъпоценните перли се използват в бижутерията. Калциевият карбонат от перли 

с по-ниски качества се използва в съвременната медицина като „филтърна“ субстан-
i Арагонит – Кристали калциев карбонат, образувани под високо налягане. Конхиолин – рогообразно 

органично вещество – протеин, съставен от 22 аминокиселини. – Б.пр.
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ция в хапчетата, както и в козметични продукти като пудри за лице и кремове. „Злат-
ният плат“, често споменаван в древните текстове, е изтъкан от органичен материал, 
получен от някои черупчести мекотели като стридите – същият материал, от който се 
образува Перла18.

Перлите са запомнени със своя вид на ненатрапчива елегантност; те са вечен мо-
ден аксесоар. В древни времена перлите са били скъпи и редки. Символ на богатство, 
социален статус и религиозна принадлежност, перлите са били носени само от бла-
городници и религиозни водачи. Споменавани са в религиозни текстове, в това число 
индийските Веди, Библията, Корана и Тора18.

Според Гурудас Перла е била създадена в Лемурияii, за да балансира емоционал-
ните състояния, които според лемурианците са се надигали от размествания в матери-
алното тяло. Същият автор казва, че е съществувала кармична нужда да се притежава 
камък, който да резонира симпатично с животинското царство и да съдържа същевре-
менно качества на скъпоценен камък. Перла е била използвана за развитие на трета 
чакра и усилване на чувствителността. Тя е съвършеният балансьор на надигащите 
се емоции, така че може да владее и сърдечната чакра. Перла е била използвана и за 
извисяване на сензитивността на трета чакра, вместо да бъде оставена на нивото на 
животинските инстинкти3.

Традиционно Перла се свързва с женските сили, най-вече тези на отхранване, 
съблазняване и интуиция. Астрологията я асоциира с Луната и нейните мистични 
сили18. 

През 1920 година в Европа и САЩ, перлите са били носени не само на формални 
събития – мода, която продължава и днес. Известно е, че жените в салоните от 20-те го-
дини са носели дълги гердани с нанизани по тях перли, докато са танцували чарлстон. 
Япония започва да транспортира култивирани перли към Европа и САЩ през 30-те, 
но едва в края на 50-те години перлите са били приети от висшето общество18.

Перлите са използвани за лечение на сърдечни болести, лошо храносмилане, без-
съние, главоболие, умствени болести, болести на очите и на белите дробове. Някои 
хора ги консумират като източник на калций и енергия. Козметичните компании из-
ползват натрошени перли в червила и лосиони за устни, за да постигнат луминесцен-
тен блясък; използват се и в пудрите за лице4. Г-н Микимото, основателят на индус-
трията за култивирани перли, е изяждал по две перли за закуска всяка сутрин, защото 
вярвал, че водят до дълголетие. Бил е на 95, когато е починал през 1954-та, така че те 
със сигурност не са му навредили18.

Митове, легенди и афинитет
Известен мит за Перла е историята за облога между Клеопатра и Марк Антоний. 

За да убеди Рим, че Египет е мощна и богата страна и че не може да бъде победен, 
Клеопатра се обзаложила с Марк Антоний, че ще съумее да даде най-скъпата вечеря 
в историята. Тя направила това, като свалила голяма перла от едната си обица и я 
погълнала с чаша вино. Предложила другата на Марк Антоний, но той отказал. Асо-
циирана с драматичната Клеопатра, Перла е символ женската сила и устойчивост18. 

Като емблема на чистота, невинност и мир, Перла е била смятана свещена за Лу-
ната и богинята Диана, затова в древни времена младите девици са носели перли, за 
да получат защитата на Диана4. Сигурност и защита са важни теми на Перла, които се 
проявяват в доказването.

Китайските мистици казват, че драконите са магьосници за дъжд и че понякога 
изплюват перли, затова когато драконите се бият в небесата, долу вали дъжд, приме-
сен с перли. Поради асоциацията им с дъжда, много китайци смятат перлите за ефек-

ii Лемурия, или Земята „Му“, е предмет на легенди, базирани на свещената книга на маите. Първата 
книга по темата е написана от Джеймс Чърчуърд: “The Lost Continent of Mu, the Motherland of Men“. – Б.пр.

тивен талисман против пожар4. От нашето доказване е ясно, че Перла охлажда огъня 
на екстремните емоции, включително гнева.

Според хиндуисткия фолклор, Перла понякога се открива в стомаха, челото или 
мозъка на слоновете. Използва се като талисман против опасност от всякакъв вид4.

Перла представлява лунарния аспект на природата, силата на водите и същността 
на Луната, и владее приливите. Тук се включват ембрионът, космическият живот и 
животворната сила на Великата Майка, женското начало на океана. Смятало се е, че 
Перла е резултат от мълния, проникнала в мидата, съюз на огън и вода, две плодовити 
стихии, и така означава раждане, прераждане и фертилитет. Символ е също на невин-
ност, чистота, непорочност, съвършенство, скромност и уединяващата се природа13.

Перла се изрисува с дракони, които са властелини на водите и пазители на съкро-
вища. Като „Перла на съвършенството“, тя наред с дракона носи духовната есенция 
на Вселената, а също и просветление. Обозначава също разгръщането и развитието на 
човека в похода му към просветление. „Бялата перла“ е смятана за „съкровище, което е 
трудно да бъде открито“, дух, просветление, мъдрост и „перла с несметна стойност“13.

Сведенборг казва, че Перла представлява вяра, благодетел, истина и духовно по-
знание. Кейси пише, че Перла активира чистотата, усилва тялото и стимулира съзи-
дателността. В Китай открай време Перла се използва за кожни болести и се смята за 
любовен еликсир3.

Носене и използване на Перла
В Индия съществува дълга традиция за носене и използване на Перла. Карпур 

казва: „Всеки, който носи чиста, неопетнена и съвършена перла, е благословен от бо-
гинята Лакшми и става богат, живее дълго и греховете му се отмиват. Това носи също 
жизненост, интелигентност, висока позиция в живота, име и слава. Перла с жълт бля-
сък носи богатство. Червена перла прави носителя си интелигентен. Бялата перла носи 
слава, а перла със синкав оттенък носи добър късмет7. Носенето ѝ на средния пръст на 
ръката се препоръчва за събиране на всички ползи5.

От друга страна се смята, че носенето на перла с недостатъци носи проблеми 
(специфичното нещастие зависи от типа на дефекта): перла, по която има петно без 
блясък; или петно с формата на рибешко око; или лишена от блясък, оформена като 
корал, плоска, дълга, счупена или във формата на птица, или с три изпъкнали ъгли.

Женствено бижу, Перла обичайно се носи от жени. Тя усилва тяхната женствена 
красота и грация, дарява скромност и девственост, и всички женствени качества. уве-
личава красотата и блясъка на лицето и дарява жената с вечна младост. Усилва сексу-
алната сила и прави брачния живот щастлив. Отстранява меланхолията и разпръсква 
нещастията. Перла ще опази носителя си от всякакви беди. Предполага се, че от нея 
треските отстъпват, а свадливия темперамент се успокоява. Тъй като вдъхновява любо-
вта и верността, и осигурява щастлив брачен живот, тя е идеалният сватбен подарък5.

Ако носите бяла перла в сребърен обков, направена когато Луната е в благоприя-
тен аспект с Юпитер (планетата на успеха), вие ще бъдете приятен, весел и почитан от 
околните; ще можете да пътешествате безопасно; богатството ви ще се увеличи, здра-
вето ви ще бъде добро. Съществено условие е пръстенът да е направен, когато Луната 
е в благоприятен аспект с Юпитер в Телец5.

Лорусо и Глик обсъждат и негативните аспекти на Перла, коментирайки, че 
„моделите на негативната енергия директно се абсорбират от бижуто, който и да го 
носи, което импрегнира Перла със силово поле, способно да причини крайности в 
умствените и емоционалните реакции“. Те продължават, че „онези, у които преобла-
дава негативизма, ще бъдат обратно ударени от него като с бумеранг, ако носят Перла. 
Така тя подпомага развитието на личността, като налага противопоставяне на самата 
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нея. Онези, чиито зодиакални знаци са трите водни елемента, може да открият, че 
са особено податливи заради характерната си емоционална интензивност. На полето 
на земните знаци, качествата на Перла могат да изкристализират слабостта, която е 
свойствена за тях. При огнения елемент, този скъпоценен камък открива конфликти 
и бълва голямо количество пара.14“ Тези коментари са в сходство с материалите от 
доказването, що се отнася до техните широки ефекти.

Гурудас препоръчва носене на Перла около втора и трета чакра, корема, пъпа и 
носните ходове. Препоръчва също баня с Перла, чрез добавяне на седем капки от ели-
ксира към водата или физическо поставяне на перла в нея.

„Смазана от сила, която не можех да видя, бях напълно завладяна от страх“
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Отрицателно ядро
Фактът, че Перла се образува от животно чрез процес на дразнене в него, отразява 

асоциацията ѝ с емоционалните неравновесия. Това е допълнително акцентирано от 
факта, че Перла нараства във водата. Патологията на Перла избуява от липса на за-
земеност в емоциите. Емоционалната водна същност не е свързана с нейната земна и 
заземена същност, и затова страда. Вътрешно то може да бъде описано просто като на-
личие на голяма несигурност. Всички емоции стават екстремни, непропорционални и 
смазващи. В резултат настъпва тревожност, ужас и инстинктивен страх...

Паника и ужас, тъмнина
Перла изпитва смазващо усещане за „давене“; то е свързано дори с физическото 

усещане за вълнообразно движение и гадене, като при морска болест. Личността потъ-
ва в страх, ужас и съкрушаване. Това е тъмно, плашещо и непознато място...

Видях и почувствах вълнението, като морските вълни. Бях съкрушена от интензивното чувство: 
„Давя се! Давя се!“ и изкрещях. Това е опустошително чувство. 02; В; 01; 10ММ
Чух думите: „Навлез в страшното“ и едновременно с това видях ръка и лице, опитващи се да преми-
нат през полупрозрачна бариера, да навлязат в тъмно сенчесто царство, едно по-страшно царство, 
едно по-непознато царство. 08; А; 01; 10ММ
Щом докоснах шишенцето, почувствах вълна от ужас. 09; А; 01; Т
Запитах Перла: „Ако се нуждая от теб, как ще го почувствам?“ Отговорът бе незабавен: „Ужас“. 09; 
А; 01; Т
Можех да почувствам черна, черна, черна сила, спускаща се надолу върху главата ми. Нейната мощ 
бе смазваща и аз бях завладяна от страх. Бях съкрушена, убита, задушена, затворена, в капан, разма-
зана от сила, която не можех нито да видя, нито да различа. 09; А; 01; Т
Паниката е съпроводена от сърцебиене, горещина, треперене и обилно изпотява-

не. Страхът и паниката са често съпроводени от крайно безпокойство в тялото, мисли-
те, речта, и могат да бъдат изпитани дори нощем в леглото...

Исках да крещя и плача, но чувствах, че писъците ще усилят ужаса. Наклоних се напред, за да хвана 
главата си, с надеждата да избегна този натиск надолу. Това обаче даде на натиска по-голяма област, 
върху която да тежи, и усили страха ми. Започнах да се паникьосвам, сърцето ми биеше така бързо 
и силно, че го чувствах, сякаш ще пробие и ще се покаже през гръдния ми кош. Стана ми много 
горещо и страшно, и не мога да намеря достатъчно силни думи, с които да опиша абсолютния ужас 
от това да бъдеш смазан в тази тъмнина. Аз бях затворена, свършена. 09; А; 01; Т

Тревожност отново, чувствам, че не се справям изобщо. Не мога повече да продължа доказването. 
Не мога да мисля, нито да се успокоя вече заради тази тревожност. Започва да настъпва паника; аз 
не мога да я удържа! Искам само тя да се махне и да бъда нормална. Имам нужда от подкрепа, за да 
вземам решения при тази тревожност... 13; С; 22; 30К

Имам някакво тревожно очакване и страх от излизането тази вечер. Чудя се дали всичко ще бъде 
наред. Дали няма да получа панически пристъп? 13; С; 01; 30К

Тя е пълна със страхове от кучета, паяци, змии, че нещо ще я нападне неочаквано 
през нощта, и от преследване. Особено се повлиява от филми на ужасите. Накрая вече 
е обездвижена, заседнала, парализирана от страх, плаши се да предприеме каквото и 
да било от страх, че ще настъпи катастрофа...

... Почувствах, като че ли нечие присъствия се изкачва по стълбите зад мен. Усещах го толкова реал-
но, и малко плашещо. Трябваше да се обърна и проверя дали всъщност зад мене няма човек. Никой 
нямаше, но се чувствах наблюдавана, сякаш някой ме дебнеше. 10; D; 01; Т

Смазан и разединен, на парчета
Изпитва класическото чувство, че е смазана, убита или задушена от черна сила, 

придвижваща се надолу върху главата. Тя е толкова завладяна и на ръба, че има нужда 
да се затвори...

Над мен се спусна тъмно, черно, смазващо усещане. Можех да почувствам черна, черна, черна сила, 

която се движеше надолу върху главата ми. Нейната мощ беше съкрушителна и аз бях завладяна 
от страх. Бях смазана, убита, задушена, затворена, в капан, размазана от силата, която не можех да 
видя или различа. 09; А; 01; Т

Главата ми бе затворена отгоре, не отворена, и се почувствах съвършено слаба. 09; 01; Т

Смазващият натиск изглежда така загадъчен, идващ от непознато място, че тя не 
знае защо той е там, обаче е напълно съкрушена от него. Всъщност става дума просто 
за нейната липса на емоционална сила и сигурност...

Изобщо не можех да устоя на всичко това. Не можех да му устоя, да го погледна или да го по-
чувствам. Това беше смазващо присъствие. 09; А; 01; Т

В контраст със силата и интегритета на планините и стабилните сгради, които 
така често се появяват в образите и сънищата на Перла, тя изпитва ужас, съпроводен 
от чувството, че е смазана, разединена, раздробена на части и изгубена. Типично, си-
туацията ѝ е като че се намира дълбоко под водата или в тъмна потискаща тъмница...

Исках да крещя и плача, но чувствах, че пищенето ще усили ужаса. Наклоних се напред, за да хвана 
главата си, надявайки се да избегна този натиск надолу. Това обаче даде на натиска по-голяма площ, 
върху която да тежи, и усили страха ми. Започнах да се паникьосвам, сърцето ми биеше толкова 
бързо и шумно, че чувствах, че ще го видя как излиза през гръдния ми кош. Стана ми много горещо 
и страшно, и не мога да намеря достатъчно силни думи, с които да опиша абсолютния ужас от това 
да бъдеш смазан в тази тъмнина. Аз бях затворена, свършена. 09; А; 01; Т

Издърпах главата си нагоре с надеждата да изляза от това чувство. Когато погледнах нагоре, можех 
да видя повърхност, като че ли бях под вода и гледах повърхността откъм дълбините. Видях части от 
мен да плават върху водата, подобни на бял прах, да се въртят там горе, и губех своята твърда фор-
ма. Бях смазана на прах, за да се нося надалеч и да бъда изгубена завинаги... раздробена на парчета. 
09; А; 01; Т

Сън: Много жив сън, че имам странна болест, при която краката ми стават като глинени, чупливи и 
се разпадат на части. Влязох в кабинета си, за да потърся Ръководството на Мерк, за да открия какво 
се случва... 14; С; 36; 30К

Емоциите на Перла са така завладяващи, че те не могат да поемат повече и се 
затварят, за да се защитят. Типично усещане е, че главата се затваря. Главата е дом на 
кореновата система, която е отговорна за емоционалната компонента в реакциите на 
стреса, каквито са страха и гнева. Когато този защитен механизъм е отведен до край-
ност, чувствата са отрязани, което се вижда у доказващите, които се чувстват отдале-
чени и им липсва емоционален отговор. Също като слоевете в перлата, изграждат се 
бариери против постоянното дразнене. Индивидът трябва постоянно да работи, за 
да се опази да бъде напълно заобиколен от тях. Изживяването на една доказваща за 
„полагане на слоеве бяла паста“, е поразяваща корелация със създаването на Перла...

… Там имаше затваряне като с капак, и една тежест върху главата ми, но беше, като че ли бе изгра-
дена от слоеве лъскава бяла мазилка. Главата ми се усещаше толкова солидна на върха, като че ли 
не можех повече да получавам нищо през нея, и не можех да изляза повече оттам. 09; D; 03; 10ММ

Имах усещането, че неща се трупат около мен, докато си почивах. Не бях заспала, но бях сигурна, че 
виждам неща, които подобно на куб нарастваха около мен. Те приличаха на лед, но не бяха студени. 
Непрекъснато ставах, за да ги разрушавам, отново и отново. Но щом седнех, то почваше наново. Бях 
в тъмното. 15; С; 29; 30К

Повтарящите се вълни от емоционално дразнене са възможност да бъде изгра-
ден солиден и стабилен център, място на същинска сила, където светът се превръща 
в твоята собствена стрида. Докато Диамант се стреми към интелектуално съвършен-
ство, но може да се откъсне от емоциите, Перла удържа на натиска от емоционалното 
дразнене в дълбините на океана от чувства, за да достигне състояние на емоционално 
равновесие. Но наред с паниката и чувството на ужас има и няколко силно проявени 
подобряващи фактори. Близостта до светлината ѝ дава усещане за защитеност и я 
хипнотизира положително, докато нейният дом и водата също ѝ носят облекчение...

Когато се изправих, се тресях цялата; исках да застана под уличната лампа, това ми помогна. Накара 
ме отново да се почувствам солидна. Когато се върнах обратно в къщата, исках да стоя на ярка свет-
лина, това наистина ми помогна. 09; А; 01; Т
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Тогава почувствах, че тъмнината и натискът надолу отново започват върху главата ми. Помислих... 
Изправих се и бързо напуснах стаята. Отидох в осветена стая и се опитах да визуализирам, че няма 
повече тъмнина, че има много светлина. 09; В; 01; 10ММ

Сън:... Не можех да открия пътя към дома. Беше пусто и се чувствах болна и изгубена. Събудих се 
тази сутрин със силна тревожност. Мога да си спомня как плачех насън. 17; С; 01; 30К

Сън:... Те трябваше да ме защитават, даже носеха оръжия. Стъпалата им бяха лошо бити. Продъл-
жих да се гмуркам под водата и да оставам под вода все по-дълго и по-дълго. 15; С; 19; 30К

Индийците използват Перла за безумие и хистерия, и умствени разстройства. 
Сенки от това се появяват в доказването...

Ръководителят ми се обади и аз се разтоварих от своите безумия. Имах нужда да чуя, че това, което 
чувствах, беше ок, но съм объркана доколко то е от доказването или е просто обстоятелство. Никога 
не бях се чувствала толкова съкрушена. Имах нужда да чуя как са останалите доказващи. Вероятно 
съм егоист, но почувствах облекчение да разбера, че някои от останалите също преминават през 
трудности. Не се чувствам сама в тази лудост повече, така че ще продължа, ще се боря. Сега се чувст-
вам окуражена и облекчена, щом ми казаха да не се притеснявам. Имам нужда да бъда разбрана. 
13; С; 17; 30К

Несигурност и липса на усещане за истинската 
същност

Несигурността е важна основополагаща тема. Тя може да бъде финансова, емо-
ционална несигурност или да се проявява като липса на самоувереност. Гурудас казва, 
че Перла, носена в областта на стомаха, усилва разбирането и фундаментално заземя-
ва, за да инициира финансова активност...

Сън: Някой е променил ПИН-кода на банковата ми карта. Мислят, че това е смешно и се развяват с 
моя ПИН... 15; С; 23; 30К

Сън: Една двойка (мъж и жена) е отседнала в дома ми. Тя е близка приятелка или роднина. Той ме 
кара да се чувствам неудобно, защото е груб, претенциозен и нафукан. Приятелката ми идва при 
мен. Прегръща ме и ми казва: „Аз ще се омъжа за него. Знам твоето мнение, но той ми дава сигур-
ността, която искам.“ Питам я дали го обича и тя ми казва, че животът без любов е цената, която би 
платила за сигурността... 09; А; 01; Т

Почувствах се депресирана и тъжна, като че нищо не съм постигнала в живота си, като че не съм от-
крила собствената си значимост, нещата, които биха извлекли от мене максимума. 09; D; 02; 10ММ

Изолирана и самотна
Наред със страха и дезинтеграцията, основополагащи за състоянието на Перла са 

усещането за изолация, самота и отделяне.
Загубила съм усещането си за свързаност, цялостност и светлина. Чувствам се затворена и отделена. 
Стоя сама; аз съм затворена, откъсната. 09; А; 05; Т

Това чувство често се проявява у онези, които стоят начело на командната верига 
и са самостоятелно отговорни за вземането на решения, и се чувствах изолирани от 
околните. Може да бъде сравнено с Platinum met. (Шолтън, Елементите, 1996) и Aurum 
met., що се отнася до отговорността. (Вижте секцията „Водачество“.)

Може да бъде и типизирано у жена с деца, която е била изоставена, след като е 
била напълно зависима от съпруга си. В нейния случай ежедневното вземане на ре-
шения може да се окаже смазващо и тя да се чувства изолирана, сама и безпомощна. 
Друга класическа ситуация е дете, което се е преместило в друго училище, защото ро-
дителите му са се преместили да живеят другаде: всичко е непознато; тя е в пустошта 
и се чувства изгубена и тревожна.

Чувствам се сама и няма кой да ми помогне. Полудявам! Нуждая се да се почувствам нормална. По-
добре съм, когато правя упражнения. 13; С; 18; 30К

Една доказваща споменава взаимосвързаността между Земята и Луната, и как две-
те си влияят. Перла е така изолирана и затворена, че не може да долови себе си като 

част от свързаната мрежа на живота. Нейната делюзия е, че е напълно сама и отделена 
от всичко, откъсната от монолитността на Земята...

… насочвайки копието си към Луната, той каза: „Истината, която търсиш, ще откриеш там“. Така че 
аз пътувах към Луната и когато пристигнах, се огледах и го видях там с мен; той погледна обратно 
към Земята и каза: „Истината, която търсиш, ще намериш там“. Тогава казах: „Е, добре, какво се оп-
итва да ми каже той?“ Това бе Луната, изолирана, стояща сама, отделно от Земята... 03; А; 01; 10ММ

Отрицателни ключови думи: Чернота; Граници, липса на; Център, загуба на; 
Затворен; Объркване; Разтрошаване; Съкрушен; Тъмнина; Опустошен; Дави се; Лунно 
затъмнение; Ератичен; Крайности в емоционалните реакции; Завладяващ страх, па-
ника и ужас; Фрагментиран и дезинтегриран; Безумие; Несигурност, дълбоко усещане 
за; Раздразнение; Изолиран и сам; Отворен, прекалено; Свръхчувствителна емоцио-
нално; Усещане за загуба на себе си; Задушава се, затворен, притиснат надолу, в капан; 
Затворен, убит и свършен.


