
Моята спасителка и покровителка Ванга 

 

 
Снимката е от личния архив на Никола Дековски, правена е около 1957 г. на съборите 

на границата - Ванга е имала роднини в Югославска Македония, зад нея усмихнатата 

жена с бялата рокля е майката на автора Иванка. 

 

Защо написах тези редове? Казвам се Никола Дековски и от спомените ми по-долу ще 

се разбере моята връзка с леля Ванга – както аз я наричам, Ванга Пандева. Но тези дни 

се случи една среща, която много ме развълнува и ще започна с нея. 

В началото на м. март т.г. потърсих Димитър Вълчев, осиновеният син на леля Ванга, 

почетен председател на фондация „Ванга“. Той се зарадва като ме чу и ми каза, че 

много би бил радостен, ако напиша моите спомени за леля Ванга. Фондация „Ванга“ 

много държи на тях, каза той: тъй като майка ти, леля Иванка (Иванка Янева), е била 

една от най-добрите другарки на леля Ванга. И в допълнение добави: на Благовещение 

(25-ти март) на Рупите ще се извърши освещаване на ритуален дом за сватби и 

кръщенета към черквата „Света Петка Българска“ и официално ни кани семейно да 

присъстваме. Предупреди ме, че ще има приятна изненада за мен. И понеже аз го 

търсех, за да установи връзка с него кап. Христо Мушков, който е имал няколко срещи 

с леля Ванга по Черноморието през 80-те години на миналия век, той покани и неговото 

семейство. 

Който не е бил на Рупите, в черквата на леля Ванга – „Света Петка Българска“ – 

съветвам го да отиде. Изключително красиво място, което сега е облагородено с 

усилията на много местни хора и най-вече на фондацията „Ванга“ – местността е 

превърната в цветущо средище на духовност и човещина. 

И така, на 25-ти март 2017 г. от 11:00 часа започна службата в черквата за празника, 

след което в ритуалния дом се извърши освещаването му от отец Живко Димитров. 

След службата по освещаването Димитър Вълчев обяви, че Нешка Робева, член на 

Фондация „Ванга“, ще връчи почетни плакети с иконка за принос към делото на леля 

Ванга на: маестро Светлин Русев, скулптора проф. Емил Попов, архитекта на черквата 



Лозан Лозанов, още няколко имена … и на Никола Дековски. Много бях развълнуван и 

не си спомням много подробности, но като обявиха името ми, ногичките ми омекнаха. 

Като да бяха до мен майка ми и леля Ванга. Това аз го приех като почит към чистата 

преданост на майка ми в приятелството й с леля Ванга – в добри и не съвсем добри дни 

и години. 

 Плакетът, връчен на Никола Дековски. 

 

 Момент от освещаването на 

комплекса, извършено на 25.03.2017 г. В черквата са служебният премиер проф. Огнян 

Герджиков и семействата Мушкови и Дековски. 

 

Последва по програмата импровизиран скромен коктейл на сянка на моравата. Първо с 

официалните гости на освещаването, а малко по-късно всред приятели и познати от 

ония години. И тогава ме нападнаха спомените, спомените… 

Започвам спомените си за леля Ванга с първото ми спасяване. 

Роден съм „предварително”, седмаче, на 26 ноември 1943 г. в село Лешница, Свети 

Врачка (сега гр. Сандански) околия. С кожите на две овце, дядо ми Яне осигурява 

последователно две „солени обвивки“ (сега използват кувьози) и … оживявам. Добре, 

но ревове, чудеса, лекарите не могат да помогнат и баба Маца (така казват на Мариите в 

нашия край) подбира майка ми: „Йованко, мари говорат, в Петрич имало една гледачка 

дека сичко познава.” Не й се вярва на майка ми, но след малко съпротива, тръгват с баба 

ми за Петрич. Като стигат – пред къщата на леля Ванга остават сащисани от гледката. 

На улицата чакат наредени около 150-200 човека. По едно време баба ги чува да 

говорят: „Коя е тая учителка от Лешница?” Побутва майка ми: „Йованко, мари да не 



сме ние?” Хората като чуват какво казва баба, веднага, почти гневно се развикват: 

„Айде мари що чекаш, леля Ванга е спрела да гледа до кат не идеш ти”. Отдръпват се и 

им сторват път да стигнат до леля Ванга. А тя като подбира майка ми: „Виж що е народ, 

що се маеш, айде, кажува ми се, нема страшно, ке оживее твойто дете… и целио свет ке 

обиколи,… а ние с теб ке си останем приятелки до гроб”. Майка ми, още неосъзнавайки 

какво става си мисли: „Е, е, да оживее, па целио свет…” Но леля Ванга продължава: 

„Сега да одиш при ония твойте, дека за них, крадеш хинин от свекър ти (дядо ми Яне е 

бил кмет и раздавал хинина), да кажат на руснака, дека e с них, оти детето ти е болно от 

бъбреци, a он знае що требва … Майка ми настръхва (ония са двама от нейната РМС 

„петорка” и след врачанския затвор са интернирани като нея заради участие в 

„Соболевата акция”, наричали са ги „черношапковците” – строили са широката ЖП 

линия към Гърция). А леля Ванга не спира: „Не се плаши, мари, яз нема да те издам да 

идеш па у затворо, они, тоя руснак (военнопленник) го представят като войник, оти 

германците ке го утепат, ако разберат, че не е прост войник, а е доктор.” Оставя ме 

майка, с баба ми в село Лешница, а тя заминава за село Вълково, където временно са 

били настанени нейните ремсови другари. Среща се с тях, руснака написва каквото 

трябва и започва терапията. На сутринта – нема ревове, ама пелените и всичко наоколо, 

като да е клана бишка (прасе), кърваво червено. Майка ми се уплашва като видела 

толкова кръв и – хайде пак за Петрич. Без да чака на опашката, застава пред леля Ванга 

и започва да й обяснява коя е, но тя я прекъсва и кротко казва: „Мари няма страшно, не 

се бой, детето е арно и ке се оправи. Айде сега бегай си, че гледай що е народ, и па да 

дойдеш, да се видим.” Така аз оживявам, тяхното приятелство започва и продължава 

„до гроб”, както предсказва леля Ванга. 

 

 Нешка Робева и Димитър Вълчев 

връчват плакета на Никола Дековски. 

 

„Целио свет” го обиколих, най-вече по морета (океани). Завърших Висшето Народно 

Военно Морско Училище „Никола Й. Вапцаров“ във Варна през 1966 г., та като корабен 

механик „се по водата и огино”. „Се по огин ке работиш” ми беше казала още преди да 

завърша и … започнах на парния кораб „Рила”, с шест пещи, много огън, много пара … 

Няма нещо, което да ми е казала и да не се е сбъднало. Няма и нещо, за което да не съм 

я послушал. 



Пак от детските години … поредното спасяване. 

Като изневиделица ме беше нападнала една лоша, неизвестна болест. Да съм бил някъде 

около 8-9 годишен. Тресе ме, температура, отмалялост и какво ли още не. Лекуват ме 

лекарите в град Сандански, всички отзивчиви, повечето от тях приятели на татко, но 

оправия няма. Тогава майка ми, тръгва отново при леля Ванга. Тя я приема в стаята си, 

говорят си няколко часа за различни неща, но майка ми е в очакване да чуе какво ще 

стане с моето заболяване. По едно време леля Ванга застава молитвено пред иконата на 

света Богородица и в един момент изговаря сричка по сричка: „ТУ-ЛА-РЕ-МИЯ”. 

После й казва да иде при д-р Икономов. С връщането си в град Сандански, майка ми 

незабавно отива при д-р Икономов и му предава думите на леля Ванга. (Той е лекар от 

София, но е бил запратен тук от народната власт, като неблагонадежден). Реакцията на 

доктора е: „Ама как? Тази болест е толкова непозната! Наричат я „сибирска треска” и я 

има най-вече по блатата на Сибир. Как я е пипнало момчето?” Така или иначе намира 

правилната терапия, а от леля Ванга допълнително – хардал и мед, по съвсем малко със 

задържане в устата, и леко намазани кърпи на гърдите. И … ето пак оживях. Ами ако не 

беше леля Ванга да посочи лекаря и страданието? 

 Владиката Йоан Богослов (бивш игумен на 

Роженския манастир над Мелник), Никола Дековски и кап. Христо Мушков в деня на 

освещаването на ритуалния дом. 

Като си помисля само каква щастлива съдба е орисала майка ми да стане приятелка на 

леля Ванга! А на колко още много хора като мен се оказва ангел-хранител! Винаги съм 

се старал да спазвам поръките и съветите ѝ – да нема завист, да се дава на който нема, 

да се прави добро, да се прощава, да нема лакомия … Това е за мен най-добрия начин да 

се отблагодарявам за всичко което е направила за мен. Дори се опитвам да не мразя и 

онези, които понякога я хулят но… когато се прекалява ми е много болно. 

Много хубаво е описано в книгите на Владимир Дайреджиев и д-р Здравка Методиева 

как се озаряваше лицето на леля Ванга, при общуване с добри хора. С душевните си очи 

и дадената ѝ от Бога дарба, тя виждаше невидимите за нас неща и това ме „провокира” 

да разкажа такъв спомен. 

Нина (съпругата ми) имаше сериозен проблем с гръбнака. Отиваме с майка при леля 

Ванга, обядвахме, сетне взе захарта от Нина, говори ни за всичко друго но не и за това, 

за което я бяхме посетили. Тръгваме си и леля Ванга ни казва: „Утре па да дойдете, сега 

не ми се кажува що да се прави, а операция не искам. Има едно я така … и с пръстите на 

двете ръце показва прищипване. Елайте утре след обед, като съм се наспала”. На 

следващия ден, отново сме при нея и започна да ни разказва (определено 

одухотворено): „Знаете ли кой беше при мен? Вячеслав Тихонов. Малее каков убав 



човек. Он е от стар царски руски род. Как говоре само и колко още има да каже …! 

Айде сега, качете се горе на етажа да видите що ми е докарал”. Отиваме ние, а на пода 

една разкошна меча кожа и работеща само на ефект пламъци ел. печка – камина. 

Слизаме и леля Ванга със смях започва: „Що ке кажете, да ве остава сега, да си се 

съблечете и да си легнете на таа кожа, и да ве грее камината, а яз да си ода на Рупите?” 

Аз й отговорих: „Оставаме лельо Ванге, нищо лошо нема да правим”. Тя се усмихна и 

приключи разговора с: „Айде, одете си и утре па да дойдете”. Всичко – настроението, 

шегите, начина на общуване беше различно и това ме силно впечатли. Липсваше 

обичайната ѝ отпадналост и умора. Този ден видях леля Ванга възвисена и 

жизнерадостна, и затова го запомних. 

 

 Отец Живко Димитров извършва 

освещаването на ритуалния дом. 

 

На другия ден, в късния следобед влизаме при леля Ванга и тя започва: „Айде покажа 

се. Да одите при д-р Гечев в Павел Баня и му кажете, че яз ве пращам”. Всъщност после 

разбрахме, че той е доцент и доцентурата му е за неговия метод „екстензия на 

гръбначния стълб във водна среда”. Като му се представихме с поръката кой ни праща 

при него, доц. Гечев едва не подскочи: „Тя от къде ме познава, никога не сме се 

виждали?” Много приятно беше изненадан и веднага уреди приемането на Нина. 

Последва 15-дневна терапия и от дисковата херния до ден днешен няма следа. 

Сега, като „превъртам лентата” се чувствам някак си неловко. Колко много бяха 

страдащите, които нямаха този лесен достъп до леля Ванга и отделено внимание като за 

нас (мене и съпругата ми). Хем знам, че няма защо, но винаги ми е било неудобно от 

хората, наредени на опашка, чакащи с дни и месеци да се срещнат с нея. Едва ли ще 

мога да възстановя всички спомени в детайли, но като се връщам към тях, не мога да се 

начудя на онези „мастити учени”, които отричат тотално дарбата на леля Ванга, или 

изразяват неверие в достоверността на казаното за нейните предсказания. Определено 

считам, че за много факти и явления, за които нямат обяснение според тяхната наука, те 

просто ги обявяват за невъзможни или за шарлатанщина”. 

Е, за разлика от тях, аз, и много като мен истински вярвахме в леля Ванга. С нищо не 

мога да се отплатя за благословията, с която винаги ме отпращаше преди заминаване на 

дълъг рейс с поредния кораб: „Айде оди сега и морето се да ти е до колене”. При едно 

от поредните заминавания, обядвахме на Рупите и в един момент тя ми казва: „Много е 



горещо там дека одиш сега. (Как да не е горещо – в сепараторното отделение на 

корабите температурата достигаше до 65 градуса по Целзий). Да ядете повече солено 

оти ногите ви ке омекнат, кат гумени ке станат.” Аз й отвърнах, че на определени места 

в столовата на тези кораби и по коридорите има едни кутийки и като врътнеш падат 

хапчета соли, а леля Ванга продължи: „А така, кажи и на другите да не забрават да 

зимат от них”. Смяната беше в Генуа и преди минаване на Суецкия канал се сетих за 

нашия разговор и споменах на капитана за тези кутийки със солите. Навлизаме в 

Червено море в горещините. На корабите има една дебела медицинска книга – базово 

ръководство за решаване на медицински проблеми на борда. Идва при мен капитана и 

споделя: „Да бе шефе, от многото изпотяване намаляват много минералите и солите в 

организма и това предизвиква слабост (отмаляване), нещо, което не било съвсем 

невинно”. На 4-5 ден от навлизането в Червено море забелязвам, че единия от моите 

мотористи (новак беше) като да е, като замаян. Викнах 2-рия механик и го попитах дали 

е предал на всички препоръката да се „връткат” кутийките и да пият солените хапчета. 

Получих потвърждение за изпълнено и се успокоих. Излязохме от Червено море и след 

3-4 дни, моето момче съвсем омекнало. Разпитах го взема ли солени таблетки, да не 

обезсолява организма, а този умник като ми дръпна една лекция на тема бялата смърт 

(сол, захар) … Не го изтраях дълго и му заявих, че ако не влезе в кондиция, от Кувейт 

му уреждам смяна, поради физическа негодност. Разпитал нашия другите момчета и … 

повярва. Забрави за теорията солена смърт, започна да взима редовно хапчетата и се 

оправи… 

 

 Момент от освещаването 

на ритуалния дом. 

 

И още … 

Наближаваме Ормузкия пролив. Беше по време на войната Ирак-Иран. Точно на това 

тясно място атакуваха (и едните и другите) танкерите, влизащи в Арабския 

(Персийския) залив. Лудница си беше. Навлизаме по указания на кувейтската компания 

в определено време. Вече в пролива идва до мен електро-механика и ми казва: „Шефе, 

аз освободих безопасното помещение на носа и сега като минем, само си вземи 

чаршафи, оставил съм всичко друго там”. Ракетите на онези „хубавци” бяха с термични 



глави и улучваха най-вече надстройката, кабините и машинното отделение. Поглеждам 

2-рия механик (близък приятел) и му казвам: „Емиле, ти нали знаеш, споделих ти с кой 

се видях преди да летя за Генуа. Ако ни чака нещо лошо, леля Ванга щеше да ме 

предупреди”. Той ми отвърна, че е казал това и на Добромир, но… Минахме Ормуз, 

оставихме машинно отделение на автоматично предупредителен режим и си легнах. В 

един момент в съня си чувствам като някой да ми диша в лицето. Отварям очи и какво 

да видя … Добчо надвесен над мен, а зад него – Емил. Виждайки, че се пробуждам 

изненадано, смутено започнаха: „Шефе, ама ти действително така спокойно спиш!...” 

Отпратих ги към леглата с думите: „Бре момчета, не се ли уморихте цял ден, че и нощ, а 

ти Добчо, запомни – аз не обичам да разпространявам измислици”. На следващия ден 

всички, които се криеха да спят по затворените помещения (вътрешни гардеробни и др.) 

се прибраха по кабините си. Повярвали на Емил като им казал (обяснил) защо аз си спя 

в кабината. 

 

 Семействата на капитан 

Христо Мушков и на главния механик Никола Дековски пред храма „Света Петка 

Българска”, въздигнат в памет на Ванга. 

 

С тези примери/спомени бих искал да поздравя онези няколко автори на книги за леля 

Ванга, които не публикуват текстове от рода „РЕЦЕПТИТЕ НА ВАНГА”, а споделят 

как тя за всеки случай индивидуално казваше какво й се е показало, че трябва 

конкретно за случая. Това е истината! 

Почивай в мир, незабравима наша Благодетелко! Ти преди всичко беше истински 

ЧОВЕКОЛЮБЕЦ. Ти помагаше и помогна на всички, които вярваха и изпълниха точно 

това, което им поръча по време на сеансите. Как понесе и толкова много мъка, до която 

се докосна!!! 

 

ПОКЛОН! 

 

Никола ДЕКОВСКИ 


