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СИЛАТА НА 
ELIXIR’A



	 Изказваме	специални	благодарности	на	изключителните	специалисти	
и	учени	в	областта	на	адаптометрията,	биорезонансната	медицина	и	
хомеопатията	–	академик	Александър	Влахов	и	академик	Олга	Влахова!
	 Без	тяхната	помощ,	съвети	и	научни	експерименти,	ние	никога	ня-
маше	да	разберем	за	истинската	сила	на	медальона	и	неговите	фанта-
стични	възможности!
         GM Pharma

Схема	на	защитен	човек	с	идеална	аура
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 Уважаеми приятели,
 

      Дълбоко съм убеден, че най-важните ценности в живота на човека са здра-
вето, себереализацията и щастието. Здравето е в основата на възможността 
за себереализацията, а щастието е найната заслужена корона. През целия си 
живот ние се стремим към своята реализация, поставяме си все нови и нови 
цели в личен, семеен и професионален план. Преминаваме през възходи и 
падения, радости и болки, надежда и отчаяние в преследване на щастието. 
В това преследване обаче ние много често забравяме за основата (фунда-
мента), за нашето здраве или се сещаме когато вече е късно. Без здравето са 
невъзможни нито себереализацията, нито щастието и ето защо задача № 1 
за човека е да се погрижи за своето здраве. То обаче е ценност и като всяка 
ценност си има своята цена. Тази цена се изразява в нуждата от непрекъснати 
усилия за информираност и знания за условията за постигане на човешкото 
здраве и хармония, както и в инвестирането в здравна литература, филми, 
хранителни добавки, апарати и прибори.
 Знаейки всичко това аз и моите колеги от GM, непрекъснато инвестираме 
в знания и разработки на продукти и системи, насочени към подобряване на 
Вашето здраве. Нашият 12-годишен опит ни помага да бъдем винаги ино-
вативни и успешни, а продуктите ни носят радост и здраве на милиони по-
требители по цял свят.
 Сега пред Вас е най-новото ни достижение в тази област – биоенергоин-
формационният медальон ''Elixir''. Този медальон е създаден по съвременни 
биоинформационни и нанотехнологии, вдъхновен е от древните легенди за 
философския камък и носи силата на уникалните комбинации от лечебни 
растения по рецепти от Тибет и от българската пророчица Ванга. Проведени-
те експерименти и изпитания на въздействието на медальона Elixir от акад. 
Влахов, проф. Антонов и специалистите на GM, доказаха неговия безпорен 
положителен ефект върху човека и неговото здраве.
 Аз, като първи и най-заклет притежател на медальона също мога да Ви 
уверя в неговата сила да дарява здраве, жизненост и желание за успех. Горе-
що Ви препоръчвам да ползвате Elixir-a и да откривате всекидневно още и 
още от неговите огромни възможности. Не забравяйте да разкажете за меда-
льона и на Вашите роднини, близки и приятели и така Вие ще им помогнете 
те също да се присъединят към милионите хора осъзнали нуждата и цената 
на своето здраве.
 Нека силата на Elixir-a бъде с Вас!
 Желая Ви най-голямото щастие на света!

       Атанас Радев,
       Президент на GM
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МЕДАЛЬОНЪТ „ЕLIXIR”

    От незапомнени времена амулетите са се използвали като средство за 
отблъскване на злите сили и привличане на късмета, здравето и благосъ-
стоянието. С право можем да твърдим, че няма древна религия, която да 
не е използвала мистичните сили на амулетите в помощ на хората. Най-
често те се носели под формата на медальон, който виси на врата, непо-
средствено до слънчевия сплит, където според древните, е бил изворът 
на човешката сила и живот. Те можели не само да привличат доброто, но 
и да прогонват злото, болестите и бедността, които се стоварвали върху 
хората. Независимо от начина, по който са се носели обаче, се е знаело, че 
те съдържат голяма сила и я отдават на тези, които ги носят. Ето защо се 
ценели като източници на голямо благоденствие, достъпно само за мал-
цина. 
    Във времето са запазени много легенди за амулети, които имали неиз-
мерима сила. Част от тях са свещените египетски скарабеи, знаците на 
„ин“ и „ян“, Давидовата звезда, Ръката на Фатима, Окото на Мохамед,  
християнските кръстчета.
Опирайки се на древните знания и съвременните технологии ние реших-
ме да създадем продукт, който действително да притежава тези качества, 
и успяхме! Екип от сътрудници на GM създаде медальонът ''ELIXIR''.
  Медальонът ''ELIXIR'' на GM е високотехнологичен продукт, израбо-
тен от вулканични скали и специално подбрани природни минерали, в 
това число и от Рупите, заредени с енергоинформационните матрици на 
42 лечебни растения и клетъчни храни. Тази комбинация е създадена с 
помощта на съвременни енергоинформационни и нанотехнологии, в ре-
зултат на което е получена уникална структура, излъчваща специфична 
енергия, наречена скаларна (торсионна). Излъчваните полеви структури 
взаимодействат резонансно с водата и клетките в организма, както напри-
мер действа камертона за настройка на музикалните инструменти. Това 
резонансно взаимодействие позволява да се коригира и усили биополето 
на организма, да се стимулира положителния енергиен поток, спомагайки 
по такъв начин поддържането на енергийния баланс и усилване протича-
нето на възстановителните процеси в организма.
    Естествените механизми при вълновия обмен между биосистемите се 
явяват скаларните (торсионни) полета (рис.1) и свързаните с тях вълни, те 
са онези тайнствени биоинформационни полета на живата материя. Този 
поток от невидима енергия циркулира из целия организъм по тъй нарече-
ните меридиани. Въз основа на тези древни знания възниква китайската 
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акупунктура, която сега е официално призната от западните учени. Смята 
се, че болестта възниква в онзи случай, когато енергийният поток е бло-
киран в някой участък, във връзка с което притока на енергия към даден 
орган е нарушен и е недостатъчен,  или пък е твърде много. И в двата 
случия това води до нарушения.
  Привържениците на тази теория ясно разбират, че всички хора, всич-
ко живо на планетата съществува само благодарение на тази невидима 
жизнена сила, за която са се досещали древните философи и лечители 
назовавайки я с различни имена. 
В основата на действието на медальона са заложени автогенераторни 
процеси на резонансен енергиен пренос, възбуждани от генерираната от 
медальона торсионна (скаларна) енергия с нейните специфични характе-
ристики. 
  Наред с това медальонът „ELIXIR” е източник на отрицателни йони, 
инфрачервена светлина и притежава символите на философския камък. 
Той е от типа пасивни активатори – немагнитен, неелектрически и няма 
нужда от презареждане и поддържане.

Рис.1 - Графично представяне на торсионното(скаларно) поле
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ОсНОВНи ЕфЕкТи ПРи изПОЛзВАНЕТО НА 
МЕДАЛЬОНА ''ELIXIR''

Приложението на медальона ''ELIXIR'' повлиява благоприятно:
  увеличаването на жизнеността и енергията на тялото;

  укрепването на биополето на тялото и предпазването му по такъв 
  начин от вредни външни въздействия;

  хармонизирането и балансирането на енергийните нива в организма 
  и предотвратяването на заболявания;

  подобряването на пропускливоста на клетъчните мембрани, а от там 
  и клетъчното хранене;

  стимулирането на обменните процеси и кръвообращението, 
  пречистването от шлаки и токсини, неутрализирането на свободните 
  радикали;

  забавянето процесите на стареене и подмладяването на организма;

  усилването на функциите на имунната и ендокринната системи;

  подобряването на паметта, концентрацията и психическата 
  устойчивост  на съня;

  намаляването на възпаления, болки в стави, артритни болки; 

  структурирането и пречистването от негативни енергийни 
  въздействия на вода, течности, храни, хранителни добавки, 
  козметика и др

  материалното, ментално и духовно съвършенство. 
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ПРЕДНАзНАчЕНиЕ и сВОйсТВА НА МЕДАЛЬОНА 
„ELIXIR”

ТРи сА ОсНОВНиТЕ ПРЕДНАзНАчЕНия НА МЕДАЛЬОНА: 

• Въздействие чрез символите на философския камък
• защита от негативни външни въздействия

•Енергийна корекция, структуриране и подпомагане 
възстановяването на организма

ВЪзДЕйсТВиЕ чРЕз сиМВОЛиТЕ НА фиЛОсОфския 
кАМЪк

 Биоенергоинформационният медальон „ELIXIR” е уникален по своя-
та същност не само заради защитните и лечебните си свойства. В него 
за първи  път се използва и древната наука за силата и въздействието на 
символи и форми.
 Счита се, че правилно подбраните символи, знаци и форми носят го-
ляма сила, привличат доброто, прогонват болестите и бедността, носят 
здраве, благополучие и късмет. Съществуват много известни и доказани 
символи и форми, особена сила и мъдрост обаче заключва в себе си знакът 
на философсия камък. Този знак имал силата да „превръща обикновените 
метали в злато“, да гони болестите и да връща здравето, да се бори със 
смъртта, да заменя старостта с младост и да внася благоденствие в живо-
та на хората. Затова често наричали философския камък с името Елексир 
на живота. От тук идва и наименованието на медальона ''ELIXIR''.
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 МЕДАЛЬОНЪТ иМА ДВЕ сТРАНи – ПРЕДНА и зАДНА
 
    На задната част е изобразен знакът на философския камък. Той пред-
ставлява комбинация от четирите принципа на древната философия, тях-
ната вечна, универсална природа:
1.   Единство на Вселената – Космоса, Съзнанието, Бога.
2.  Двойнствеността на съществуването – мъжко и женско, ин и ян, мате-
рия и съзнание.
3.  Троичността на човешката същност – тяло, дух и съзнание.
4. Четирите елемента на света – огън (енергия); въздух (интелект); земя 
(материя); вода (чувства).
 

Рис.2 - Това е работната част на медальона (задна част)
 
     Самото разбиране и притежаване на знака на философския камък носи 
огромна сила, мъдрост и съвършенство!
„Всичко до което се докосне камъкът, се превръща в злато”- Алхимиците.
 Именно за това на предната страна на медальона е изобразен релефно 
знакът на златото, което се явява резултатът от работата на знака на фило-
софския камък. Освен златото, този знак изразява и слънцето (духовното 
слънце или духовността на човека).
 

Рис.3 - Предната част на медальона, знакът на златото и слънцето  
(духовността)

В този знак е закодирана тайната на материалното и духовно благопо-
лучие.
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зАщиТА ОТ НЕгАТиВНи ВЪНшНи ВЪзДЕйсТВия 

 Ежедневно човешкият организъм изразходва колосално количество 
енергия за да се защити от негативните, чужди за него влияния на окол-
ната среда. Тези външни въздействия нарушават нормалното функциони-
ране на жизнените процеси в организма и влияят изключително негатив-
но върху качеството и продъжителността на човешкия живот.   
Към тях спадат:
•  вредният електромагнитен смог, състоящ се от излъчванията на висо-
коволтови далекопроводи, средства за мобилни комуникации, мобилни 
телефони, компютри, телевизори, микровълнови печки, радиоапарати и 
всякакви други техники;
•  вредни геопатогенни излъчвания от земята;
•  вредни слънчеви, космически и други радиационни излъчвания и рент-
генови лъчи;
•  вредни въздействия на пребиваващи в човека паразити, вируси, бакте-
рии;
•  вредни енергийни въздействия от употребата на вода, течности и хра-
ни;
•  вредни психоенергетически въздействия от хора, предмети и специални 
уреди.
 Всички тези въздействия влошават здравето, самочувствието, психи-
ческата и енергийна устойчивост на човека. Водят до възникването на 
различни болести, стареене и некачествен живот.
 Благодарение на своите уникални качества и състав, медальонът 
„ELIXIR” защитава с успех човешкия организъм от всички тези вредни 
влияния. Ефектът  се постига за сметка на подобряване структурата на 
естествената енергийна защита на човешкото тяло – неговата аура.   
 Имайки предвид, че тя е първата бариера, която регулира енергийните 
и енергоинформационни контакти на всеки човек с околната среда, когато 
аурата се намира в оптимално състояние, тя ефективно защитава тялото 
от изброените по-горе външни негативни влияния. Този тип ефективна 
защита се постига при ежедневното приложение на медальона, описано 
по-долу (Практическо приложение на медальона „ELIXIR“).
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Рис.4 - Схема на защитен човек с идеална аура

ЕНЕРгийНА кОРЕкция, сТРУкТУРиРАНЕ и ПОДПОМАгАНЕ 
ВЪзсТАНОВяВАНЕТО НА ОРгАНизМА

 Едно от най-съществените приложения на медальона е възможността 
за енергийна корекция, структуриране и подпомагане подобряването на 
състоянието на организма Процесът може да бъде реализиран в няколко 
направления:
1.  Структуриране на вода (енергизиране, оживяване).
2.  Структуриране и обработка на течности и храни. 
3.  Енергийно въздействие от енергоинформационните матрици на 42 
     лечебни растения и клетъчни храни. 
4.  Въздействие на инфрачервени лъчи и отрицателни йони.
5.  Въздействие върху енергийното състояние на чакрите.

сТРУкТУРиРАНЕ (ЕНЕРгизиРАНЕ, ОЖиВяВАНЕ) НА ВОДА

 Водата е в основата на живота на Земята. Тя е фундаменталният флу-
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ид  и универсалният разтворител в природата. Нужда от вода имат всич-
ки форми на живот. В зависимост от възрастта си човешкият организъм 
съдържа от 65 до 85% вода. Нейната най-важна функция е да пренася на 
клетъчно ниво хранителните вещества и ефективно да отвежда (очиства) 
отпадните продукти. През последните години учените установиха, че во-
дата притежава уникално свойство – структурна памет. Тя може да „за-
помня” и „предава” всяка информация. Това означава, че човекът, който 
ежедневно поема вода и чието тяло съдържа около 80% вода, представля-
ва програмируема система, свойствата на която могат да се изменят под 
въздействието на външни фактори. Ето защо е изключително важно ка-
чеството на водата, която пием, както и въздействието на околната среда 
върху клетъчната вода в организма.
 Биоенергоинформационният медальон ''ELIXIR'' притежава уникално 
положително въздействие и в двете насоки.
1. Благодарение на свойствата на торсионната (скаларна) енергия, меда-
льонът има неутрализиращо действие върху измененията на спектъра на 
водата в организма под действието на външни фактори – вредни електро-
магнитни излъчвания, вибрации, геопатогенни активности.
2. Особено силен е положителният ефект на медальона при енергизи-
ране (активиране, оживяване) на водата при непосредствена обработка. 
Резултатът е сравним с най-добрите резултати, получени от изследвания 
на естествени природни извори с доказани лечебни ефекти, както и води 
обработени с биоенергията на известни лечители. 
 Тези две въздействия на медальона върху водата са изследвани и до-
казани по патентованата методика на изследване на проф. дфн Антон 
Антонов - Протокол от изследванията на биоенергоинформационен 
медальон  ''ELIXIR'' с метода на енергийните спектри на водата от 
Югозападен Университет „Неофит Рилски“.
 Медальонът „ELIXIR” извършва и реенергизиране на водата – изчи-
стване от паметта на водата на информации за вредни въздействия от раз-
личен характер (електромагнитни, геопатогенни, вредни примеси и др.) 
и възвръщане на естествените й енергии. Приема на такава вода води до 
зареждане с положителна енергия и витализиране на човека, превенция 
и профилактика на редица заболявания, подобряване на обменните про-
цеси, забавяне на процесите на стареене и подмладяване на организма.
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ПРАкТичЕскО ПРиЛОЖЕНиЕ:
 
!!! Препоръчително е зареждането на вода да става в стъклен съд, с 
обем 150-200мл., поставен върху задната (работна) страна на диска, 
за около 6-8 минути. Така получената вода се приема като част от 
общия прием на вода през деня. Приемът на обработена вода става 
на глътки през определен интервал от време за деня и може да продъ-
лжи 27 дни. Не се препоръчва да се нагрява или кипи обработената 
с медальона вода. 

сТРУкТУРиРАНЕ и ОбРАбОТкА НА ТЕчНОсТи и хРАНи

 С помощта на медальона може да се обработват други течности, со-
кове и храни, в резултат на което става насищането им с енергоинформа-
ционната структура на торсионната (скаларна) енергия, при което те по-
лучават специфично пречистване и подобряват биологичните си качества 
на храна или напитка. По този начин се увеличава срокът на съхранение, 
няколко пъти се удължава срокът на естествена свежест и високо каче-
ство на продуктите. Въздействието на медальона върху храни и напитки, 
води до естествено повишаване на енергийната им стойност, като по този 
начин стават значително „по -полезни“ при консумация.

ЕНЕРгийНО ВЪзДЕйсТВиЕ ОТ ЕНЕРгОиНфОРМАциОННи-
ТЕ МАТРици НА  ЛЕчЕбНи РАсТЕНия и кЛЕТЪчНи хРАНи 

 В структурата на медальона присъстват енергийните матрици на 42 
лечебни растения и енергийни храни (по рецепти на Ванга, тибетски фор-
мули и трите енергийни храни – пшеничен зародиш, водорасло, пчелен 
мед – виж ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Те позволяват да се осъществи въздей-
ствието на билките върху водата в човешкото тяло, чрез енергоинформа-
ционен пренос. По такъв начин този енергиен „отпечатък“, който носи 
информация, се предава через водните кластери (групи от молекули на 
водата) в организма и през клетъчните мембрани прониква в клетките. 
В зависимост от проблемното състояние или нуждата от подкрепа в опре-
делена система или орган, всяка клетка приема тази част от предаваната 
информация, която би й помогнала да възстанови нарушеното си равно-
весие.
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ВЪзДЕйсТВиЕ НА иНфРАчЕРВЕНи ЛЪчи (IR) и  
ОТРицАТЕЛНи йОНи

 Вулканичният произход на структурата на медальона и нанотехноло-
гичната обработка води до отделянето на слаба емисия инфрачервена свет-
лина. Това дава възможност по биоенергиен път да се стимулират редица 
важни биохимични процеси в организма. Оделяните IR лъчи представляват 
напълно безвредно топлинно въздействие, което влиза в контакт с водните 
молекули в човешкото тяло. В резултат на възникващия резонанс се засил-
ват вибрациите на молекулно ниво, което предизвиква специфичен топли-
нен ефект, съпроводен с микро-повишаване на температурата на тъканите. 
Това от своя страна води до увеличаване еластичността на кръвоносните 
съдове и по-ефективно освобождаване на натрупваните токсини в тялото.  
Наред с това благодарение на инфрачервените лъчи се постига:
     ускоряване циркулацията на кръвта;
     регулиране на кръвното налягане и дейността на нервната система;
     засилване функциите на черния дроб;
     активиране на метаболизма и балансиране стойностите на рН в 
     организма.
 Уникалността на вулканичния състав на меальона дава възможност за 
подължително освобождаване на отрицателни йони, които прониквайки в 
тялото способстват за нормализиране на редица физикохимични процеси 
на клетъчно ниво, намаляват образуването на групировки от еритроцити 
и тромбоцити, елиминират стрес от различен характер, повишават ра-
ботоспособността и активират собствените защитни сили на организма. 
Основните ефекти от увеличаване концентрацията на отрицателни йони 
в организма се свързват с нормализиране състоянието и подобряване дей-
ността на сърдечно-съдовата, нервната, опорно-двигателната и дихател-
ната системи.

ВЪзДЕйсТВиЕ ВЪРхУ ЕНЕРгийНОТО сЪсТОяНиЕ  
НА чАкРиТЕ 

   Важна част от приложението на медальонa ''ELIXIR'' e уникалната 
възможност за резонансно биоенергоинформационно взаимодействие на 
торсионните вълни с аурата и основните ендогенни биоенергийни цетро-
ве – чакрите на човека. 
     Безпорно доказателство за това въздействие е проведеното изследване 
от българския учен акад. д-р Александър Влахов и неговата съпруга акад. 
Олга Влахова със специално разработената от тях методика и компютъ-
рна програма нямащи аналог в света.
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ТОВА, кОЕТО НЕ зНАЕМ
акад. Александър Влахов, PhD

акад. Олга Влахова

 Още в древноста се знаело, че всичко във Вселената е енергия. По-
добно на всички материални обекти, човешкото тяло не е проста смес 
от химични съединения обединени във физични материални структури, 
а съдържа и  фини биоенергийни полета, формиращи аурата - енергоин-
формационната матрица на организма. 
 Съвременният човек ежедневно изпитва както въздействието на стре-
са, така и на различни енергийни колебания. 
Такива например са: електромагнитнияи смог, негативния стрес, не-
правилното хранене, емоционалната превъзбуда и т.н. Но каквито и да са 
причините, това което ние усещаме е  прилив и отлив на сили - прилив и 
отлив на жизнена енергия. Във всяко живо същество пулсира енергия, ко-
ято съдържа определена информация. Вече и в медицината, и във физика-
та, и в другите науки се признава съществуването на биоенергийно поле 
около човека, създавано от протичащите обменни процеси. То освен, че е 
носител на информация е и високочувствителна система за възприятие и 
защита. Чрез тази енергийна полева система  ние влизаме в първоначален 
(информационен) контакт с всичко около нас. Предаваме послания към 
другие хора и приемаме такива от тях. 
 Матрично - полевата структура на аурата много точно характеризира 
състоянието на енергетиката на индивида. То е носител на информацията 
на нашата емоционална енергия, създадена от преживяванията ни, било 
то положителни или отрицателни. Тази енергия   влияе и върху функция-
та на тъканите, клетките, органите и системите в тялото. Бихме могли да 
предположим, че емоционалните преживявания «ръководят» биологич-
ните процеси в нас. Превръщането на емоционалната енергия в биоло-
гична е сложен процес.
 Така например както всяка радиостанция работи на определена често-
та на вълната, така всеки човек, представляващ сложна биоенергоинфор-
мационна система, приема и обработва специфични излъчвания носещи 
информация и строго отговарящи именно на неговата честота на вълната. 
Чувствата като резултат от преживяванията ни се кодират в биологичната 
система и учавстват във формирането на обменни процеси, които пораж-
дат енергия с характерната за тези чувства честота.
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     Всяка наша или чужда мисъл (енергиен импулс с определена честота) 
преминава не само през аурата, но и през биологичната ни енергийна 
система и в отговор активизира съответен импулс с определена честота 
като отговор (физиологичен отговор – реакция). 
 Например: страхът активизира всяка система и орган в тялото ни: 
пулсът се ускорява, обливаме се в пот, стомахът ни се свива. Изпълнената 
с любов мисъл, може да успокои цялото ни тяло. Депресията е също сим-
птом, който сигнализира, че не всичко е наред. В клиничната практика 
например, депресията се смята за емоционално и психично разстройство. 
Продължителната депресия често предхожда развитието на физиологич-
ни симптоми. А пък според езика на физиката, депресията означава изти-
чане на енергия или на жизнена сила без участието на съзнанието. Всич-
ки знаем, че продължителната депресия води до хронично изтощение, а 
по-късно и заболяване.
 Затова първо е необходимо да си изясним какво е значението на енер-
гоинформационния обмен в природата и как това се отразява на нас хора-
та.
 Живите организми и човекът в това число, са сложни самоорганизи-
ращи се отворени системи, защото непрекъснато се борят с ентропията 
и обменят вещества и енергия с околната среда. Всеки организъм, не-
зависимо от своя размер, притежава специфична енергоматрица (аура), 
носеща информация както за структурата му, така и за връзките с всички 
останали обекти в природата.
 Осъзнаването на това, ще ни помогне да разберем по-ясно как емоции-
те, стресът, напрегнатото негативно ежедневие и т.н. карат нашата сложна 
многомерна биосистема да реагира бързо и ефективно на промените в 
околната среда, да се приспособява към променилите се обстоятелства, 
да се адаптира ефективно. Този процес е познат в медицината под на-
званието «адаптационен синдром». Не предизвиква съмнение и  фактът, 
че на всеки индивид е свойствена адаптация, но коя част от сложната 
биоенергийна система се адаптира най – напред към околната среда? 
 По наше мнение това е аурата - полевата енергоинформационна  холо-
графска матрица на човека.(рис.5).
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Рис.5 - Схема на защитен човек с идеална аура

 Идеята за човешката холоматрица - аурата е много древен, но днес 
не би имала тази значимост, ако зад нея не стоеше авторитетът на два-
ма изключително уважавани учени, създатели на холографската идея – 
физикът от Лондонския университет Дейвид Бом и неврофизиологът от 
Станфордския университет Карл Прибрам.
 Нашата полева матрица – аурата, динамично се променя във времето 
и пространството. Тя променя характеристиките си в зависимост от про-
тичащите обменни и енергийни процеси в организма, от влиянието на 
външни енергийни въздействия, а така също и от физическото и психо-
емоционалното ни състояние. 
 За да поддържа хармонията, живота и здравето на човека, трябва да се 
осигури свободно протичане и обмен на биоенергията с околната среда. 
 Човек се проявява в мислите си, емоциите си, постъпките си. Тяхната 
дисхармония, негативните емоции (страх, завист, гняв и т.н.) водят до на-
рушаване на здравето. (рис.6).
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Рис.6 - Етапи на енергоинформациооните нарушения

 За съжаление, много фактори като стрес, замърсяване, заседнал на-
чин на живот, лошото качество на водата и храната, както и повишения 
радиационен фон, електромагнитни вълни и йонизиращи лъчения, водят 
също до деформация и отслабване на аурата и нарушават нейната защит-
на функция.
 Съществуват множество методики, свързани с възможността за възста-
новяване на човешкото здраве чрез енергоинформационно въздействие 
върху организма.  Те се базират на факта, че енергията и информацията 
са първоосновата на реалността. От това следва, че ако информационната 
матрица се наруши, то материята, организирана от нейните команди запо-
чва да се видоизменя и разрушава. 
 При човека под въздействие на различни патогенни фактори се увреж-
да полевата матрица на аурата, което в последствие води до заболявания. 
Всяко патогенно влияние е с ефект на енергоинформационно замърсяване 
в дадена точка на пространството. Патогенната информация попаднала в 
нашата система може да се коригира и така да се премахне негативното й 
влияние. Корекцията има за цел трансформиране на нехармоничните 
(патогенни) информационни структури в хармонични, които са устойчи-
ви и трайни във времето.
 Новите научни открития относно онтогенеза на организма по адап-
тацията и саморегулацията му се основават на резонансните взаимоот-
ношения на матричните полеви структури на човека. Всичко това е дей-
ствително възможно, тъй като паметта за нормата и нарушенията не се 
локализират изключително и само в субстрата на поразените органи и 
системи, а са присъщи на цялостната организация на сложната биосисте-
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ма на човека. 
 Тази концепция е заложена в  принципно новото устройства за защита 
и корекция ''ELIXIR'' на GM. Действието му се основава на корекция и 
възстановяване на информационната матрица (аурата) на биообекта чрез 
резонансни взаимодействия създаващи условия за самовъзстановяване 
на нарушенията в сложната система на човека. Или с други думи това 
е ефикасен «камертон», по който всички клетки в организма могат да се 
настроят и възстановят нарушените си честотни спектри. 

''MatRIX GRaphIc VIsIon''
Mултимодулен програмен комплекс за многопланова информа-

циологическа адаптометрия на енергоинформационната матрица 
- аурата на човека

авторски колектив:  
Александър Влахов, Олга Влахова, Сергей Монахов, Роман Процевский

 Създадената от нас методика е немедицинско тестово измерване дава-
що възможност своевременно да се установят възможните енергийни от-
клонения и нарушения на аурата, да бъдат направени съответните изводи 
и създаден правилният алгоритъм за изследване и корекция. 
 Програмата позволява контролирането и осъществяването на монито-
ринг при: 

 Oпределяне на енергийните нарушения в полевата матрица (аурата) 1. 
и по такъв начин определяне на проблемното енергоинформационно 
ниво;

 Kонтрол на нарушенията в полевата матрица (аурата) в реално време, 2. 
което е невъзможно да бъде направено с други методи;

 Oпределяне информационното ядро на патологията;3. 
 Aдекватно проследяване в динамика на резултатите от провежданите 4. 
терапевтични мероприятия и лечебни процедури посредством инфор-
мационната обратна връзка в реално време;

 Oпределяне на  биологичната и социалната адаптация на човека;5. 
 Готовност за изпълнение на сложни задачи;6. 
 Определяне енергийното съответсвие на партньорите в брака (пред-7. 
брачна консултация);

 Подбор на колективи и спортни отбори и др.8. 
  Основната идея на метода е заложена в програмата и е демонстра-
ция на принципа, че нашата аура е твърде чувствителна към различни-
те външни енергинформационни, полеви, стресови, електромагнитни и 
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други въздействия. Вече е добре известно, че полевата матрица - аурата 
се нарушава първа, много преди още да е настъпил емоционалният или 
физиологичен срив.
 Външния слой на аурата представлява предпазна квантова мрежа и се 
явява бариера за външните енергоинформационни въздействия (рис.4). 
    Тази мрежа предпазва както жизнената дейност на организма  така и 
фино енергийните ендогенни биоосцилатори – чакрите. 
 Заградителната квантова мрежа на аурата отразява чуждите енергийни 
вибрации и насочените торсионни вихри (излъчвания, мисли, енергови-
руси и др.). Ако подобни вихри не намират родствени (сходни) вибра-
ции в аурата на получателя протича пълноценно отхвърляне на чуждото 
облъчване. И обратно родствените (мисли, идеи, постъпки, намерения) 
съвпадащи с вибрацията и честотата на атакуващия торсионен вихър се 
асимилират в аурата и довеждат до образуване на глифове (вдлъбнатини) 
в аурата. В друг случай когато се създава торсионен вихър с обратна (ва-
куумна) ориентация се образува антиглиф или отток на енергия от аурата. 
(рис.7)

Рис.7 - Легенда: 1-чакри; 2- глиф; 3 – аура; 4 – антиглиф
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Множеството глифове довеждат до нарушаване на функциите на ендо-
генните (вътрешните) биоосцилатори (излъчватели) – чакрите (рис.5), 
които съответсвуват като местоположение на нервните плексуси около 
гръбначния стълб. Защо осцилатори? Много просто, защото торсионната 
енергията която излъчват се разпространява както вълните около камъка, 
който хвърляте във водата, по цялата повърхност на аурата. 
 Думата «чакра» на санскрит означава колело. Среща се и в българския 
език като съставна в думата «чакрък», но защо именно колело? Отговора 
е прост тези които имат трениран зрителен аппарат и са в състояние да 
виждат торсионните вихри излъчвани от чакрите го възприемат като ко-
лело оцветено в различни цветове (според дължината на вълната). 

фУНкции НА чАкРиТЕ

 Както казахме по-горе чакрите (рис.8) са ендогенни биоосцилатори 
и са разположени около гръбнака, там където са разположени  и нерв-
ните плексуси. Основната им функция е обработване и преразпределе-
ние на постъпващата енергия посредством свързаните с тях меридиани 
(нади - санскрит) разнасящи я до съответните органи и системи. Емпи-
ричният опит на Изтока точно е определил с кои меридиани, органи и 
ситеми са свързани те. По този начин е възможно и регулирането им.  
 Като най-известна система за регулация на енергията в организма това 
е акупунктурата. Днес вече има твърде много доказателства за лечебното 
й въздействие. Но съществува и друг, неинвазивен начин за регулацията 
им, а именно въздействие само върху полевата структура в организма с 
последваща саморегулация. Именно това се постига с помощта на меда-
льона „ELIXIR”.
   Ето и някои от основните функции на чакрите: 

 Взимат активно участие в управлението и разпределението на енер-1. 
гията в организма.

 Свързани са със съответните меридиани (нади) и участват активно в 2. 
регулирането на функциите на органите и системите в организма.

 Активността им зависи от различните жизнени ситуации, хора, места, 3. 
емоционалното и менталното състояние на човека.

  Всяка чакра се намира в едно от трите състояния: неутрално, 
      излъчване или поглъщане на енергия. Това зависи от хомеостазиса 
      на организма, влиянието на околната среда и емоционалното 
      състояние на човека.
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   У здравия, хармонизиран човек чакрите се намират в уравновесено 
състояние и входящия и изходящия енергиен поток са равнозначни 
(т.е. те са в неутрално състояние).
 Утилизираната (погълнатата) от чакрите енергия се излъчва обратно в 
пространството във вид на торсионни вихри (вибрации) но вече аплики-
рана с всевъзможните емоции и информация, които поддържат, присъща-
та само на този организъм, енергоинформационна матрица – аурата.
 Освен това чакрите имат входящ и изходящ вихър, преден и заден, кои-
то имат определени характеристики при тяхното нарушение (вж.табл.1):
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Табл.1
№ чакри Функция

1
Физическа енергия, воля за живот, продължение на рода (потенция). 
Увереност в бъдещето. 

2(п) Любов към противоположния пол, чувствени удоволствия, сексуалност.

2(з) Запаси от полова енергия, полово влечение

3(п)
Духовна мъдрост, осъзнаване на своето място във Вселената. Воля, 
управление на емоциите и въображението

3(з) Стремеж към здраве, целителни енергии

4(п) Любов към хората и всичко живо, откритост, чувствителност

4(з)
Воля за преобразуване на външния свят и подчинението му на своите 
решения (дейност)

5(п)
Способностда удовлетворяваш потребностите си (да бъдеш 
самостоятелен). Способност да възприемаш това, което ти дава света

5(з)
Самоутвърждаване в професионалната и обществена дейност. 
Осъзнаване на своята принадлежност към средата. 

6(п)
Способноста да възприемаш идеи и концепции, способноста да 
предвиждаш. Интуиция

6(з) Способноста да осъществяваш на практика идеите си на практика.

7 Духовност, религиозност, връзка с Висшия Разум

 

 В тази връзка трябва да обясня какво може да се види с помощта на 
нашата програма. Първо взможността да се видят глифовете и антигли-
фовете, а също така и ориентация кой вихър на чакрата е нарушен от 
глифа (рис.9), второ представяне на функционалното състояние на чакри-
те (рис.10), трето възможност да се направи предположение до какви ен-
догенни (вътрешни) отклонения (кои органи са застрашени от дисфунк-
ция) може да доведе дисфункцията на съответната чакра (рис.11) и т.н.
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 Статистическите показатели за тези примери са получени с помощта 
на създадената от нас компьютърната програма ''MGV 2.1.'' и метода за 
информациологическа адаптометрия. Даденият тест е прредназначен за 
оценка на ауралното поле на човека и позволява на базата на електроаку-
пунктурни измервания да бъде създадена графичната картина на аурално-
то поле на човека.

 Компютърното тестване на аурата позволява:
Да се определи първопричината на енергиформационните  проблеми 1. 
на дадения човек – здравословни, в личния живот, в кариерния и биз-
нес просперитет, в различни други сфери на човешката дейност;

Да се открият нарушенията в енергийното поле на човека значително 2. 
време преди настъпването им като патофизиологически симптоми и 
разрушителни процеси;

Да се определи целостта и здравината на аурата, степента на чуждо 3. 
въздействие като: торсионно облъчване, зомбиране, окултни практи-
ки, хипноза, електромагнитно въздействие и  прочее.

 Днес нашият метод за ИА няма аналози в света и се явява най-точния и 
обективен метод за изобразяване и бърза оценка на състоянието на енер-
гоинформационната матрица – аурата на човека. 

Рис.9, 10, 11
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ПРиМЕРи зА ПРиЛОЖЕНиЕ НА МЕДАЛЬОН ''ELIXIR''

 Преди да бъдат проведени настоящите замервания бяха проведе-
ни няколко други, при които бе показано, че оптималното време за 
носене на медальона е 20 минути, няколко пъти дневно. Това рязко 
подобрява общото състояние, подобрява въздействието на предписа-
ните медикаменти и ускорява лечебния ефект. На приведените по-
долу графики червения контур е от предходно замерване, а синият от 
следващо. също така това важи и за обемните графики.

1. Жена (56 год.) - Първо тестване на: 10.07.2009 18:33:56
 Оплаква се от хипертония, диабет тип2,  висок холестерол, чувства 
умора, отпадналост, главоболие.
 Първичното замерване показа:

 Тези нарушения биха могли да предизвикат следните дисфункции: 
глифа в областа на 5 чакра създава постоянен дискомфорт и главоболие, 
в областа на 3 и 4 чакра - хипертония и дисфункция на пакреаса, а също 
така и на ендокринната система, в областа на 1 и 2 чакра  - болки в кръста, 
болки по гръбнака, ендокринни нарушения. Както се вижда повечето от 
оплакванията съвпадат. 
 Препоръчано е да се използва медальонът  четири пъти дневно по 20 
мин. След първите 20 мин:
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 Както се вижда от графиките почти напълно е възстановен енергийни-
ят баланс. Жената  заяви, че «...главата ми мина като че някой с ръка ми 
премахна болката, кръста не ме боли и се чувствам по-бодра».
 По-късно жената съобщи, че кръвната захар продължително време се 
задържа в границите на нормата, нивата на холестерола са понижени, са-
мочувствието се е подобрило.

2. Мъж (55 год.) - Първо тестване на: 10.07.2009 
 При първото си посещение се оплаква от хипертония, тахикардия, има 
исхемична болест на сърцето, болки по гръбнака, болки в лявото коляно 
при ходене.

 При първичното тестване се виждат мощни глифове в областта на ля-
вото коляно, 2 и 4 чакри като в дясно се забелязва и глиф в областа на 3 
чакра откъм гърба. Също так се вижда и нарушение в областа на 5 чакра 
- което би могло да доведе до следните отклонения: дисфункция на колян-
ната става, дисфункции на паращитовидните желези, кардиоразтройства, 
хипертония (високо кръвно).
 Препоръчано е носенето на медальона в строго определено място че-
тири  пъти по 20 мин. през деня.
 Състояние след първите 20 мин:
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Както се вижда на графиката функцията на чакрите е възстановена 100% 
с изключение на 3 чакра, мъжът съобщава, че болкте в гърба са преста-
нали, чувства се по-бодър, коляното си чувства по-стабилно. Сърцето не 
го безпокои.

3. Мъж (63 год.) - Първо тестване: 10.07.2009
При първото си посещение се оплаква от хипертония, двустранна диско-
патия от 30 години, кожни проблеми на дясната ръка (кожата на дясната 
длан огрубява).

 При първичното тестване се виждат мощни глифове в областа на 3 и 
5 чакра, като на 5 чакра глифовете се наблюдават и отпред и отзад. Тези 
нарушения обуславят следното: болки в кръста (както и каза мъжът дву-
странна дископатия), главоболие, дисфункции на щитовидната и паращи-
товидните желези, хипертония. Приема медикаменти за поддържане на 
нормално кръвно налягане.
 Препоръчано е приемане на вода заредена с медальона 4х1 глътка на 
ден.
 сравнителна графика след една глътка вода:

 Както се вижда на графика резултатът е поразителен, всички чакри са 
възстановени на 100%. Мъжът не чувства някаква особена промяна.   
 Препоръчано е една седмица да приема по 1 глътка заредена вода 4 
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пъти дневно.
Ново тестване на 16.07.2009г.

 При проверката се оказа, че мъжът е станал по-спокоен, кожата на 
дланта видимо е по-мека, болките в кръста са намалели, кръвното наля-
гане е в поносими граници, а и приеманите препарати действат по-добре 
по негово мнение.

4. Жена (57 год.) - Първо тестване: 10.07.2009
При първото си посещение жената сподели: от 10 год. е с хипертония, 
оплаква се от сърцебиене, нарушение на съня, в следствие на стресове 
често плаче, болки в ставите на краката.

 
 Наблюдават се глифове в областа на 1 и 2 чакра от страната на десния 
крак което би могло да обуславя артритните болки и повишеното кръвно 
налягане, глифовете на 5 чакра от ляво могат да предизвикват такива 
състояния като сърцебиене, нарушение на съня, често плакане в след-
ствие на преживяни стресове. 
 Беше препоръчано носенето на медальона три пъти по 20мин. През 
деня и приемане по една глътка заредена вода също три пъти дневно като 
интервалите от време между двете процедури трябва да са равни.
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 Промени в аурата след 20 мин. използване на медальона

    Както се забелязва на графиката функцията на чакрите е почти възста-
новена затова беше препоръчано една седмица да се приема вода и да се 
носи медальона по указания график.
 Ново тестване на 16.07.2009г.

   Както се вижда от графиката функцията на чакрите е възстановена на 
100% в началото на периода изпитвала леко главозамайване и главоболие, 
които минавали след 10-15 мин., сънят се нормализирал, болките в стави-
те утихнали до поносимо.
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ПРЕПОРЪки зА изПОЛзВАНЕТО НА 
МЕДАЛЬОН ''ELIXIR'' НА GM

 Преди да представя препоръките за ползване на медальона пак ще 
кажа няколко думи за водата като основен информационен носител на 
планетата. 
 Установено е, че водата записва всичката информация, която среща 
по пътя си. При това тя я задържа неопределено дълго време докато спе-
циално въздействие не я разруши. Ние употребяваме вода ежедневно и 
доброволно внасяме в организма си далеч не безобидната информация, 
която тя носи в себе си.
 Така например виждали ли сте как изглежда отвътре тръбата за питей-
на вода след пет годишна употреба? Ами тя вътре е покрита с отврати-
телна слуз, мръсотия, ръжда и котлен камък. А ние вече знаем, че водата 
запомня информацията. Освен това всички знаем, че щранговете за пи-
тейна вода като правило са разположени до сточните канали на тоалетни-
те, същите минават през всички апартаменти във всеки от който протича 
«свой» специфичен живот пълен с «емоции и балкански чувства» най-
често негативни и всичкото това се излива в сточния канал?! 
И какво от това, че на батериите сме си сложили скъпоструващи филтри, 
които пречистват от химични и механични замърсители водата, а инфор-
мационната мръсотия кой ще почисти? 
 Тук може би е хубаво да споменем, че GM  разпространява и такъв 
продукт, който се нарича “Д-р Силвър” -  за структуиране и обогатяване 
на водата със сребърни йони. Защо Ви разказвам драги читателю всичко 
това? - много просто, та нали нашия организъм се състои от 80% вода, а 
мозъкът ни  даже от 90%. И какво се получава когато изпием една чаш-
ка такава неструктуирана вода – ами цялата негативна информация се 
“лепва” върху нас моментално. И нашият мил организъм хвърля огромно 
количество енергия да неутрализира чуждата негативна информация, а тя 
би могла да се използва за творчество, получаване на нови знания, любов 
и т.н.
 И така Вие искате да ползвате медальона, за да си помогнете, да оздра-
веете. Но след като вече знаете, че във вашия организъм има толкова не-
гативна информация ще е хубаво преди това поне две три седмици да го 
почистите като пиете структуирана сребърна вода. Защо ви давам този 
съвет. По-старото поколение помни как някога всеки си имаше буренце за 
ракия, буренце за вино и отделно буренце за зеле и никой не бъркаше да 
сложи ракията в бурето за зеле или за вино защото ще е мръсна и ще ми-
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рише отвратително. Всеки знаеше също така, че бурето преди употреба 
се измиваше от миналогодишната мръсотия та да не изплува във виното 
или ракията. Точно така трябва да постъпвате и с вашия организъм, който 
за съжаление не е изплакван може би от дълги години.
 Ако ние внесем чистата енергия в неподготвения и “неизмит” орга-
низъм рискуваме да проявим доста неприятни реакции и да получим не-
одобрението на окръжаващите ни хора.
 Затова всеки би трябвало с разбиране да се отнесе към протичащи-
те и променящи се информационни процеси в собственото си енергий-
но поле, пространство и обкръжение. Отнесете се както се отнасяте към 
природните закони: през пролетта природата се събужда и се прочиства 
от дългия зимен сън, а ние с радост чакаме да дойде Баба Марта. 
 Затова комплексното прилагане на продуктие ще даде по-добър резул-
тат, а процесите на прочистване ще протичат по-меко и незабележимо.
 ''При правилно приложение на медальона Вие можете да постиг-
нете добро здраве и дълъг живот, което Ви желаем от сърце!''

акад. Александър Влахов, phD
акад. Олга Влахова
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ПРАкТичЕскО ПРиЛОЖЕНиЕ НА МЕДАЛЬОНА ''ELIXIR''

 Използваните последни научни постижения в разработката на 
медальона дават възможност за постигане на уникални резултати в трите 
основни области на неговото приложение. За тяхното постигане е важно 
да се знаят няколко практически препоръки:

1. Обща схема на употреба:
 За ефективно възползване от основните възможности на медальона, а 
именно: Въздействие чрез символите на Философския камък, Защита от 
негативни външни въздействия и Енергийна корекция, структуриране и 
подпомагане възстановяването на организма  се препоръчва следното:
•  Носете медальона като бижу на врата 4 пъти дневно по 20 минути и 
пийте 4 пъти на ден по 1 глътка обработена с медальона вода (4 пъти през 
3 часа). При носене и пиене на вода след 27 дни, направете пауза от поне 
1 седмица, след което отново повторете процедурата на въздействие. 
•  Приемайте обработената вода поне 30 минути преди, или 1 час след 
хранене или употреба на сокове или други напитки. 
•  За максимален ефект на очистване на организма пийте поне 2л. вода 
дневно (препоръчително обработена с НЕОГАРД).
•  Това е достатъчно за общо подобряване на основните енергийни и жиз-
нени показатели на организма и активиране защитните и адаптационни 
функции на аурата. 
 
 

!!!Препоръчително е цикълът от 27 дневно въздействие да се 
повтаря минимум четири пъти годишно за поддържане на 

нормалния енергоинформационен статус на организма.
 Препоръчително е заредената вода да се употребява в деня

 на нейната обработка.
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2. Въздействие върху болното място.                                                                  
 При съществуване на проблем в състоянието на определен орган, 
ефективно повлияване се постига чрез прилагане за 20 минути на меда-
льона върху съответната зона на болното място или орган при съчетаване 
на прием на обработена вода по 1 глътка. Препоръчително е процедурата 
да се повтаря 4 пъти дневно.

3. Обробатка на храни, течности, хранителни добавки.
 Обработвайте с медальона продуктите, които ще приемате за да полу-
чите допълнително енергизиране на приеманите течности или храни из-
ползвайки работната (задната част на медальона) – в продължение на 6-8 
минути. Приели високоефективната енергия на медальона, те стават по 
лесно усвояеми от организма в резултат на активиране на биологичните 
им струкутри и синхронизирането им със структурата на телесните теч-
ности. Освен по-добро и ефективно усвояване, обработката с медальона 
води до увеличаване срока на съхранение, и удължаване срока на есте-
ствена свежест и високо качество на продуктите 

 !!! Предаването на личния медальон на близки и роднини е неже-
лателно поради факта, че той се намира в индивидуален резонанс с 
притежателя си още след първата процедура.
 зареждането на вода и други продукти е възможно без оглед на 
горното условие.

ПРОТиВОПОкАзАНия:

 Използването на биоенергоинформационния медальон “ЕLIXIR” не се 
препоръчва в следните случаи:

при наличие имплантирани кардиостимулатори;• 
при бременност и кърмене;• 
при деца и младежи до 18 години;• 
не се препоръчва прилагането на медальона върху областта на сърце-• 
то;

 Пазете медальона от падане, особено на твърди повърхности. При на-
рушаване на неговата цялост, той става негоден за по-нататъшно използ-
ване. При всички останали случаи медальонът има неограничен срок на 
използване и ефекитвно въздействие. 
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ПРиЛОЖЕНиЕ 1

списък на билките,
чийто енергоинформационни матрици

са включени в медальона „ELIXIR“

Листа от орех – Folium juglandis (Juglans regia)
Засилва растежа на костите и кожата, възбужда апетита. Има и леко де-
зинфекционно действие. В българската народна медицина  листата на 
ореха се употребяват при кожна туберкулоза, стомашни и чревни болки, 
при възпаление на лимфните жлези, нередовна менструация, диария, ате-
росклероза, хемороиди и др.

слез – Malva vulgaris
Притежава омекчително, противовъзпалително и меко слабително дей-
ствие. Слезът се е доказал предимно при възпаление на лигавиците в ор-
ганизма, пикочния мехур, стомашно-чревния тракт и на устната кухина, 
както и при язви в стомаха и червата. Много подходящо при възпаления 
на дихателните пътища, също за изгаряния , рани, отоци, сърбящи и паре-
щи алергии, сухота в устата, фаринкса и носа и др.

индрише – pelargonium roseum
Прилага се при болести на нервната система, гинекологични заболява-
ния, артрит, ревматизъм, изгаряния, кожни инфекции. Възпрепятства 
задържането на течности, полезно е при мигрени, болезнена менструа-
ция, хипертонични кризи, отоци и др. Индришето е растение, което се из-
ползва от дълги години в народната медицина за затягане на стомаха при 
стомашно-чревни разтройства и като кръвоспиращо средство.

черен бъз – sambucus nigra
Използва се при простудни заболявания, възпаления на дихателните пъти-
ща - пневмония, бронхит, трахеит, ларингит, стоматити  и др. Използва се 
при високо кръвно налягане,  възпаление на бъбреците и пикочния мехур, 
възпаление на простатата, подагра, хемороиди, затлъстяване. Притежава 
потогонно, омекчително и диуретично действие.
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Невен – calendula officinalis
Невенът действа прочистващо, стимулиращо циркулацията на кръвта и 
ранозаздравяващо. Помага много и при възпаление на вените, незаздравя-
ващи язви на разширени вени, фистули, измръзване и рани от изгаряне.

Ленено семе – semen Lini (Linum usitatissimum)
Благодарение на слузестите вещества, то подпомага за намаляване ниво-
то на лошия  холестерол и изчистването на кръвоносната система. Проя-
вява противовъзпалителен ефект и улеснява дейността на отделителната 
система. Подпомага при възпаления на дихателните пътища, изгаряния , 
отоци и др.

коприва – Urtica dioica
Коприва съдейства за подобряване кръвотворната функция на организма. 
Особенно е подходяща при пролетна умора и отпадналост. Подпомага при 
анемии, храносмилателни смущения, кръвотечение от носа, при обилна 
менструация, хемороиди, захарна болест,  ревматизъм при бъбречни заболя-
вания, като диуретично средство, при маточни кръвотечения, косопад и др. 

Жълт кантарион – hypericum perforatum
Основната съставка на жълтия кантарион е хиперицин. На това вещество 
се  дължи основното действие на билката -  успокояващо и антидепре-
сантно. Помага при различни видове психични неразположения, подо-
брява цялостно кондицията и настроението на човек.  Жълтият кантари-
он има благоприятно действие при язвена болест и гастрит. Подобрява 
състоянието на сърдечния мускул. Има силно противомикробно и регене-
риращо действие и помага за бързото заздравяване на рани.

българска роза – Rosa damascena (Rosa sp.)
Съдържащите се в розовото масло повече от 300 различни вещества, имат 
изразен противовъзпалителен, обезболяващ и спазмолитичен ефект. Под-
помагат за доброто състояние на черния дроб, и жлъчката.  Розата бла-
гоприятства за  разширяване на бронхите и подобряване на дишането и 
дихателната система като цяло. Действа тонизиращо и подмладяващо на 
кожата. 
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цариче – alchemilla vulgaris
Традиционно използвана билка в народната медицина при обилна мен-
струация, бяло течение, проблеми с яйчниците, при кръвотечение от носа, 
за лечение на рани и циреи. За билкарите и до днес е ценно като тониза-
тор на матката и универсално средство при женски болести. Подпомага 
овулацията и подобрява производството на хормони.

Омайниче – Geum urbanum
Употребява се при кървящи венци и хемороиди и др. Подходящо е при 
колики, метеоризъм, повръщане, възпаление на стомаха и червата, при 
проблеми с черния дроб. Има ранозаздравяващо действие. Препоръчва се 
като тонизиращо нервната  система средство. 

Очиболец – potentilla erecta (Rhizoma tormentillae)
Притежава затягащо, кръвоспиращо, противовъзпалително и спазмоли-
тично действие. Подпомага при кървене от носа и матката, при хеморои-
ди, възпален стомах и черва, чернодробни заболявания, проблеми с очи-
те. В българската народна медицина очиболецът се употребява още при 
дизентерия, малария, главоболие, гръдна жаба, кръв в урината и др. 

Ранилист – Betonica officinalis
В растението се съдържат различни алкалоиди, етерични масла, сапони-
ни и др. Има регенеративно (ранозаздравяващо), спазмолитично, възбуж-
дащо апетита и подобряващо храносмилането действие. Използва се при 
колики на стомаха и червата, при диарии, при възпаление на бъбреците, 
като общоукрепващо средство при нервно изтощение, при главоболие, 
виене на свят. Намира приложение още при ревматични заболявания, по-
дагра, заболявания на жлъчните пътища и др. В българската народна ме-
дицина билката се употребява при задух, бронхит, атеросклероза, виене 
на свят, епилепсия, жълтеница, възпаления на бъбреците, матката и пи-
кочния мехур. Усилва обмяната на веществата. 

Лавандула -  Lavandula angustifolia ( L.officinalis)
Лавандулата има успокояващо нервната система действие, премахва спаз-
мите на гладката мускулатура, има и болкоуспокояващо и антисептично 
действие. Помага при нервна възбуда, неврастения, безсъние, сърдечна 
невроза, главоболие. Прилага се още в народната медицина при газове и 
колики в стомашно-чревния тракт.  Етеричното масло, което се съдържа 
в лавандулата има ревулзивно действие, успокоява ревматични и неврал-
гични болки.
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кръвен здравец – Geranium sanguineum
Наричан още ''жива трева'' е билка широко употребявана в народната ме-
дицина. Физиологично активните вещества от корените на кръвен здра-
вец стимулират производството на кръвните клетки. Корените на кръвния 
здравец са богати на мощни антиоксиданти, които способстват за про-
чистването на организма от токсините, които се натрупват в него. Има 
имуностимулиращо действие. Употребява се още при: цироза на черния 
дроб, при безплодие, както и за укрепване на мускулатурата на сърце-
то, при пясък и камъни в бъбреците, начална туберкулоза, малария и др 
 
салвия (градински чай) – salvia officinalis
Листата на салвията съдържат етерично масло с богат състав: флавонои-
ди, дъбилни вещества, смоли, органични киселини и др. Използва се за 
подобряване състоянието при различни проблеми на дихателните пъти-
ща: бронхит, фарингит, тонзилит, ангина, катар и др. Укрепва имунната 
система и ускорява оздравяването. Салвията е първокласен антисептик 
и ускорява заздравяването на тъканите - често използвано при стоматит 
и парандонтоза. Прилага се при травми, артрит и невралгии. Подобрява 
храносмилането.

Лайка – Matricaria chamomilla
Има силно противовъзпалително, антисептично, спазмолитично, омеко-
тяващо и диуретично действие.  Помага при възпаления на стомашно-
чревния тракт – преди всичко при колит, още при възпаления на черния 
дроб и жлъчния мехур, бъбреците, пикочния мехур, при неврози, спазми, 
простудни заболявания и др. Лайката има и противотоксично действие - 
обезврежда отровните вещества отделяни от болестотворните бактерии-
те. В народната медицина лайката заема почетното място.  Авицена дава 
на лайката висока оценка като средство с противоастматични, диуретич-
ни, антитоксични свойства. В тибетската медицина лайката станала ком-
понент в чудодейно средство за подмладяване. 

Анасон – pinpinella anisum
Притежава изразено секретолитично, отхрачващо, антисептично, спазмо-
литично и карминативно действие. Използва се при кашлица за изхвърля-
не на бронхиални секрети. При заболявания на стомашно – чревния тракт 
–  гастрити, колити, метеоризъм и др. Помага при възпалителни процеси 
на пикочните пътища и бъбречнокаменна болест.
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Женшен (Ginseng)
Женшенът е мощен имуностимулатор. Повишава физическата и умстве-
на работоспособност, зарежда с енергия и премахва умората. Стимулира 
мастния метаболизъм и активизира обмяната на веществата, поддържа 
ниско ниво на холестерола, укрепва сърдечния мускул. Подобрява анае-
робния капацитет на организма, повишава потентността, влияе положи-
телно на жлезите с вътрешна секреция и забавя процесите на стареене.

кордицепс (aweto)
Разширява кръвоносните съдове, което значително подобрява кръвоснаб-
дяването на мускулите и органите. Има антиоксидантно действие. Пови-
шава устойчивостта на организма към кислороден глад. Подобрява функ-
цията на черния дроб, бъбреците и белите дробове и обмена в тъканите.
Регулира броя на тромбоцитите и стимулира активността на левкоцитите 
в кръвта. 

Тибетски перлен ечемик (coixseed, coix Lacryma)
Подпомага далака и белите дробове. Подобрява диурезата от някои 
вътрешни органи (слезка ,черен дроб, бял дроб и др.). Използва се за по-
добряване състоянието при рака на белите дробове. Активните съставки 
благоприятстват клетъчния и хуморалния имунитет.

Магнолия (Biond Magnolia Flower,Magnolia biondii)
Употребява се при главоболие породено от простуда, също при запушен 
нос, ринит, синуит, хроничен бронхит и др.

Астрагал (Radix astragali, astragalus spp)
Астрагал съдържа сапонини, флавоноиди, полизахариди и гликозиди. 
Действа ободряващо, подсилва имунната система, спомага за функция-
та на надбъбречната жлеза и храносмилането. Подобрява оздравител-
ните процеси, предоставя енергия срещу умора и продължителен стрес. 
Астрагал е полезен при настинки, грип и проблеми свързани с имунна не-
достатъчност като СПИН и някои видове тумори.   Намалява токсичните 
странични ефекти от химиотерапията. 

Пориа (tuckahoe, poria cocos) 
Подобрява диурезата и подобрява състоянието при отоци на слезка и 
бъбреци. Подпомага при лош апетит и умора, поради слабост в черния 
дроб и стомах
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Рейши (Glossy ganoderma, ганодерма)
Има адаптогенни своиства, които превъзхождат дори женшена.  Действа 
върху цялото тяло и нормализира физиологичните функции. Ганодерма 
съдържа органичен германий – важенза организма микроелемент, който 
много рядко се среща в природата.  Тя е едно от най-добрите лечебни 
средства, използвани от тибетската медицина. Има имуномодулиращо и 
имуностимулиращо действие, усилва антитуморната способност на ор-
ганизма, защитава черния дроб. Действа противоалергично и притежава 
кардиотоничен ефект.

куркума (curcuma, curcuma longa)
Една от най-чудодейните билки. Силно антиоксидантно действие. При-
тежава противовъзпалителен и болкоуспокояващефект. Тя стимулира 
сърдечния мускул, нормализира кръвното налягане, забавя възпалител-
ните процеси. Препоръчва се при проблеми с бъбреците, и  за диабетици. 
Действа благоприятно при лъче терапия при раково болни, помага при 
цироза на черния дроб и болестта на Алцхаймер. Предпазва от токсините 
и от вредното действие на лекарства при тяхната продължителна  употре-
ба. Намалява възможността от развитие на атеросклероза - запазва ела-
стичността на кръвоносните съдове и предотвратява отлагането на плаки 
по стените им .

Ангелика (angelica, angelica archangelica)
Притежава общо укрепващо и тонизиращо действие, допринася за нор-
мализацията функциите на централната нервна система, препоръчва се 
при вегетативни неврози и безсъние. Тя подобрява периферното кръво-
обращение, разширява кръвоносните съдове, намалява вискозитета на 
кръвта и риска от тромбообразуване.  Повишава нивото на хемоглобина 
и се препоръчва при лечение на анемии.  Нормализира хормоналния ба-
ланс в женския организъм.  Подпомага възстановяването на менструал-
ния цикъл. 
 
канела (cinnamon cinnamomum zeylanicum)
Има изразен антиоксидантен ефект. В минимални количества канеленото 
масло стимулира кръвообращението и храненето на клетките на старее-
щата кожа, подобрява кръвоснабдяването на корените на косата Канелата 
ускорява обмяната на веществата. Използва се за регулиране на хранос-
милателния процес. Помага при простудни и грипни заболявания. 
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Джинджифил (Jiangjing, Zingiber officinale)
Подпомага случаи на диспепсия, лошо храносмилане, колики, гадене, 
повръщане.. Благоприятства за намаляване на ''лошия'' холестерол, с 
което намалява риска от развиване на атеросклероза. Има много силен 
антиоксидантен ефект. Повишава имунната сила на организма, вещества-
та съдържащи се в  Джинджифила са сред най-силните антибактериални 
средства. Помага при настинка, бронхит, ангина, артрит, ревматизъм и 
др.

сандалово дърво (the pride of china) 
Антидепресант,  антисептик,  афродизиак. Действа отхрачващо - подхо-
дящ при бронхит. Използва се при  нервност, успокоява ума и тялото. 
Оказва въздействие на вътрешните енергийни системи и на аурата на чо-
века. Освобождава от отрицателната енергия. 
карамфилово дърво (clove, syzygium aromaticum)
Антиневралгично, антисептични, болкоуспокояващо, подобрява хранос-
милането, стимулира функцията на матката, подпомага родовия акт, аф-
родизиак, при възпаления в устната кухина,  ускорява зарастването на 
рани, спазмолитично и анестезиращо действие. 

кипарис (chamaecyparis obtusa)
Кипарисът влияе благоприятно на кръвообръщението, намира приложе-
ние при  вдървяване на крайниците. Болкоуспокоителните и  антисептич-
ни свойства се използват при ревматизъм и артрит, кожни възпаления, 
екземи. Снема нервното напрежение. Укрепва имунната система.
  
златен корен (Rhodiola Rosea)
Нормализира дейността на централната нервна система при 
неврози,неврастения, хипотония, вегетативна дистония, преумора , ши-
зофрения и др. Родиола притежава стимулиращо действие, усилва съпро-
тивителните сили на организма противодейства на стреса, помага за 
възстановяване на силите след тежки заболявания и операции. Притежа-
ва противомикробно и противораково действие. Повишава съдържанието 
на кислород в клетките на всички органи и тъкани. Регулира кръвното 
налягане, стабилизира азотния обмен. Има антиоксидантно действие.
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шийтаке (siistake mushrum)
Помага срещу сърдечно-съдовите болести, високо кръвно налягане, ви-
сок холестерол и др. Намалява риска от канцерогенни заболявания. При 
наличие на злокачествени заболявания,предотвратява нарастването на 
туморите.Укрепва имунната система на организма. Подпомага   хра-
носмилателната система. Дава повече сила и жизненост на организ-
ма, ефикасно облекчава хроничните заболявания на сърцето и кръво-
носните съдове и ускорява възстановяването след остри усложнения. 
 
Майтаке (Maitake mishrum)
Подпомага организма при рак на гърдата, панкреаса, яйчниците, кожата, 
стомаха, черния и белия дроб, простатата и др. 
Предпазва от атеросклероза, регулира кръвното налягане и кръвосъсирва-
нето. Помага при нарушение на сърдечния ритъм, диабет, остеропороза, 
отслабена имунна система, ХИВ-инфекции, предпазва черния дроб и др.

Лотус (Lotus)
Лотус  се използва от хилядолетия в източната народна медицина при 
болести на бъбреците, далака, и сърцето. Използва се за лечение на слаба 
сексуална функция при мъже и при жени. Също така помага при безпо-
койство, сърцебиене и безсъние. Той се предписва като антидот (противо-
отрова) при отравяне с гъби. Помага при слънчев удар, дизентерия, висо-
ка температура и повръщане. 

зелен чай (Green tea)
Зеленият чай се култивира и използва в Китай от дълбока древност за-
ради своето освежаващо и подмладяващо действие. В екстракта от зелен 
чай се съдържат полифеноли, често наричани катехини. Изследвания до-
казват, че катехините като мощни антиоксиданти унищожават вирусите, 
забавят стареенето и имат благотворно влияние върху човешкото здраве, 
обезвреждат свободните радикали. Зеленият чай изгаря натрупаните в тя-
лото мазнини по естествен път и усилва метаболизма.  Стимулира цирку-
лирането на кръвта, като подобрява функциите на бъбреците. Понижава 
нивото на липидите и холестерола в кръвта и подпомага редукцията на 
теглото. 
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иланг-иланг (Ylang-ylang)
Иланг-иланг на полинезийски език означава «цвете на цветята» 
Използва се за облекчаване на високо кръвно налягане, нормализира 
мастната секреция, помага при кожни проблеми както и като афродизиак 
Иланг-илангът има положително действие върху нервната система, пре-
махва безпокойство и напрежение, чувствата на гняв и страх. Маслото 
е ефикасно при депресивни състояния, безсъние Лечебното действие на 
Иланг-иланг се проявява в пълна степен при сърдечно-съдови заболява-
ния - то понижава артериалното налягане, успокоява задух и сърцебиене. 
Иланг-иланг подобрява кръвоснабдяването на сърдечният мускул и нама-
лява появите на стенокардия. Укрепва имунитета. Маслото Иланг-иланг 
помага ефикасно при спастични разстройства на червата.

гастродия (Rhizoma gastrodiae) (tian Ma) 
Използва се предимно за главоболие, хипертония невръстения и е тради-
ционно използвано за лечение на епилепсия и гърчове. Съдържа феноли-
те ванилин и гастродин. Има седативно, антиконвулсивно, противовъзпа-
лително, аналгетично и антиагрегантно действие.

Пшеничен зародиш (Wheat grass)
Пшениченият зародиш е една от най-полезните храни за хора нуждаещи се 
от усилване и укрепване на организма след прекарани болести, операции 
и др. Има общоукрепващо и тонизиращо действие, подобрява обмяната 
на веществата и работата на жлезите с вътрешна секреция. Пшениченият 
зародиш е ценна храна за ежедневна употреба, която е полезна при про-
летна умора, изтощение, отслабване на организма.  Богат на ценни про-
теини, въглехидрати и минерали. Освен това има противовъзпалително, 
диуретично и отхрачващо действие.
  



- 40 -

Пчелен мед (honey )
Пчелният мед подобрява процесите на храносмилането и стимулира ме-
таболизма. Медът е богат и на много минерални вещества (Fe, Zn, Mg, Co, 
Cu). Желязото е лесно усвоимо и обезпечава насищането на работещите 
органи с кислород, подсигурява синтеза на веществото миоглобин, което 
пък представлява своеобразно кислородно депо в мускулите. Така медът 
допринася за повишаване дееспособността и издръжливостта на организ-
ма по време на диета. Пчелният мед съдържа и много витамини (В1, В2, 
В6, В12, РР, фолиева киселина и др.), които подпомагат функциите на 
имунната система, намаляват нервно-психическото напрежение и стиму-
лират умствената работа. Подпомага поддържането на идеална кожа без 
целулит и забавя стареенето.

хлорела (chlorella)
В качеството си на пълноценна храна, хлорела съдържа балансиран ком-
плекс от хранителни вещества и кофактори, които оказват благоприятен 
ефект както върху  цялостното възстановяване и поддържане на здравето. 
Богата на хлорофил, нуклеинови киселини, аминокиселини, ензими, ви-
тамини и минерали. 
Предпазване от някои видове ракови заболявания. Притежава свойството 
да ускорява възстановяването и растежа на тъканите. Подпомага при раз-
лични отравяния на организма (интоксикации), както и за ограничаване 
на симптомите при различни видове язва.



Състояние	на	чакрите	на	защитен	човек	с	идеална	аура

Черните		стрелки	показват	глифове	на	външното	въздействие,	а	
червените	антиглифове	на	неконтролиран	изблик	на	енергия.

Пример	1

Пример	2
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