
Тайният дневник на Еднорога 

По време на периода на търсене, както знаете еднорозите, търсят за приятел човешко същество, по всеки възможен начин. Едно от 

тези средства е магическият дневник. Дневникът на Еднорозите е единственият начин да разговаряте с тези невероятни създания: 

в очакване да намерят своят приятел, те прочитат страниците на тайният дневник. По този начин еднорозите се запознават със 

своят бъдещ приятел по-добре. Ние знаем, че еднорозите са същества с чисти сърца, следователно те не само четат мислите на 

хората, без ви дадат нещо в замяна. Чрез специалният дневник еднорозите, дават нещо много специално на хората, нещо, което е 

уникално в този свят: Фантазия. Но как? Чрез много креативни идеи! 

Магически химикали 

В комплекта ще откриете, няколко химикала, с които можете да пишете в дневника. 

На пръв поглед, те изглеждат съвсем обикновени, но тъй като принадлежат на омагьосаният свят на еднорозите, ние знаем, че 

това не е така. В кутията са включени магически химикали, които пишат с невидимо мастило, което може да бъде видяно само от 

еднорог. Ще попитате дали човек може да види написаното с магическият химикал? Разбира се, че може!  

Започнете да пишете с невидимият химикал и след това оцветете отгоре с друг магически химикал: вижда ли се? Вашето послание 

ще се появи и ще бъде видно за всички. 

Тайни съобщения 

Еднорозите са мили и щедри същества с тези, които заслужават тяхната доброта. 

Както разбрахме, магическите химикали позволяват на хората да виждат тайните послания, за които имат привилегия само 

еднорозите. С тайни послания, можете да споделите магията със всеки, който решите, че заслужава и да му придадете малко от 

магията на еднорозите. Как да го направите? Помислете за някой достоен човек, напишете му послание с магическият химикал ( не 

се притеснявайте, ако не можете да го видите: сещате се нали? Еднорозите имат отлично зрение!) и нека, човекът, който сте 

избрали да открие посланието, като го оцвети с друг магически, цветен химикал. Това, ще бъде за винаги, тайната между вас и 

еднорозите! 

Чувате ли този шепот?  

Случвало ли ви се е, да чуете, че някой ви вика, но когато се обърнете да няма никой. Как се случва това? 

Колкото и странно да ви се струва, това са гласовете на еднорозите, които ви споделят тайна и е съвсем нормално да не разбирате 

какво точно ви казват. Причината за това е да изострят любопитството на хората и това е първият контакт на еднорозите с нас. 

Внимание: не всеки може да  чие шепотът, което е един от първите подаръци на еднорозите към избраният от тях приятел. 

Вечна връзка 

Приятелството между хората и еднорозите има много силна връзка и тези пленителни същества биха дали цялата си свобода в 

замяна на това да са сами. Естествено това се отнася за чувствителните еднорози. Не всички еднорози са готови да направят тази 

саможертва и те решават да живеят свободен и независим живот завинаги.  

От друга страна тези, които решат да се свържат с човек, знаят, че трябва да извървят дълъг път търсейки трите периода на 

времето. 

Период на търсене/проучване - Този период е когато еднорог търси своят приятел. Всеки еднорог знае, че има само един достоен 

човек, който може да бъде негов приятел, но той не знае кой ще е и как да го открие. Така, че търсенето може да започне 

навсякъде и по всяко време. За съжаление не всеки може да открие приятел на време. Добре е известно, че животът на хората има 

ограничение във времето, докато еднорозите живеят вечно и следователно продължителността на живота им не винаги е 

съвместима. 

Период на наблюдение – Когато търсенето приключи, започва периода на наблюдение. Това е дълъг период, когато еднорогът, 

невиждано защитава избрания от него приятел като го тества. По време на този период хората, не могат да видят еднорозите, но те 

често се появяват в сънища им. По този начин приятелството се гради малко, по-малко. Дори и вие, в такъв прецизен момент 

трябва да сте много внимателни. 

Период на разкриване – Този период започва, когато еднорогът, първи се появи на избраният от него човек. Някои хора може да 

мислят, че появата на еднорог е малко плашеща или могат да се учудят. Усещането е като, че ли стар приятел се завръща от дълго 

време. Това е невероятно чувство: чувство на приятелство, което никога няма да ви напусне и изплаши отново. 

Всеки иска да е Еднорог 

Както често се случва в природата, животните имат много по-силно обоняние от хората: С тяхната чувствителност, животните са 

способни да разпознаят величието на еднорозите и черпят вдъхновението от тях с надеждата, че някой ден ще могат да се 

трансформират в еднорог. Ние знаем, че това не е много вероятно да се случи, но нашите приятели животни, ще пробват, дори 

резултатът да е куриозен. И еднорозите ги обичат, заради техният ентусиазъм.  


