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Нестинарството се счита за Божия дарба. Изпадналите в транс нестинари, предимно
жените, вещаят и предсказват времето, което идва, дали се задават радостни и сити
дни или болести, скъпотия и глад. Предсказват за отделни лица, но и за цялото село.
Загледани надалеч, сякаш в отвъднотото, нестинарите твърдят, че получават
виденията си свише, не могат да си ги обяснят, но всички им вярват.
Главният нестинар получава това звание по наследство. И само той моя да предаде на
другите нестинари силата и магията на вдъхновението. Неговата къща е свята, там е
параклисът с икони на Света Богородица и Младенеца на ръце, а също и на св. цар
Константин и царица Елена, икони той прекалява пред насъбралите се в дома му
нестинари още с стъпването на Костандовския месец на 1 май, а с това предава и
силата на светците върху нестинарите. Една от предпоставките за обредно
посвещаване на нестинарите е задължителният пост. Те не пият алкохол, въздържат
се от всяка лоша мисъл или действие.
Особено място в празника заема нестинарският, „светият" тъпан, който през цялата
година се пази в черквата при иконата на св. Константин - и той по-стар от вековете, и
той предаван от поколение на поколение чак от митичните дни на началото на т. нар.
свещена човешка история.
Огънят, символ на слънчевия диск, на горещото лятно слънце, свързва този ден и с
вълшебната притча за самоволната жертва, която е най-скъпа на Бога. Еленът, който
върху безсмъртните си рога сякаш носи кръста на Спасителя и неговата душа, винаги
на този ден слизал от планината, за да бъде принесен в жертва. Една година само
закъснял, защото трябвало да нахрани малките си. А когато се появил на оброчището,
хората дори не го изчакали да си отпочине. Заклали го потен и уморен от бързане, не
почели светостта на неговата жертва. Оттогава той престанал да идва, а с него
престанало и плодородието по земите им.
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