
Представя: Сензацията на XXI-ви век:

Преди да продължиш, избери своя Оренда Символ! 
Довери се на интуицията си и запомни какво избра!

Цена: 39 лева.

www.green-master.eu                                                      СЕ ХА ОРЕЙ ОРЕНДА

Медальоните с Универсалните Оренда Символи са 12 вида. Те са изра-
ботват ръчно от бижутерска противоалергична сплав и сребро. Всеки 
символ е в оригинална опаковка с две книжки: на български и на ан-
глийски език.
Книжката съдържа: кратко пояснение за практика със сим-
волите; какво е Оренда и какво е Оренда Символ; геометри-
ята на 12-те символа, техните имена и словесни ключове.
На гърба на опаковката е основното послание на Оренда. 

В живота си човек често взима решения, воден от разума, пренебрег-
вайки вътрешните си усещания или своята интуиция. Гласът на разума 
и шепотът на интуицията се разминават. Разумът анализира, търси до-
казателства и логика, обременен от външни влияния, очаквания, пред-
стави, нагласи, обществено мнение, среда и др.
Интуицията е инструментът на душата, който ни свързва с истински 
значимите за нас неща.

Избери своя ОРЕНДА Символ, доверявайки се на интуицията си!
ОРЕНДА е постигането на връзката с душата, постигането на цялостност.
ОРЕНДА Символът свързва Универсалната енергия с твоето намерение или 
желание за промяна.
Словесният ключ задвижва силата на съответния символ и осъществява 
твоето намерение.

Медальоните с ОРЕНДА Символ са подходящ подарък за теб и за хората, 
които обичаш.

За контакти:

Sevastina
GREEN MASTER STAMP



Обвити с мистика и легенди, колобрите са част 
от миналото на  Българите. Възприемани като 
лечители, знахари, посветени или знаещи тайните 
на Вселената. Магове, притежаващи знание и сила 
да направляват законите на природата и съдбите 

на хората. Каквито и да са били, те са владеели силата, наречена Оренда.

ОРЕНДА е древно знание, свързано с Българите, старите руни и Глаголицата. 
Оренда е Духовен път, Практика, Концентрирано намерение за щастие, 
Свързване със същността ни от Светлина, Дъхът на Бога. Днес древното знание 
идва при теб чрез магическата сила на медальоните с Оренда Символи. 

Графичното изображение, което те привлече и хареса, е енергията, от коята 
имаш нужда и към която се стремиш. Бъди сигурен, че това е 100% правилният 
избор. Доказва го опитът на всички, които работят със символите Оренда.
Ако още не си избрал своя Оренда Символ върни се на предишната страница, 
довери се на интуицията си и направи своя избор.

ОРЕНДА – Универсален Оренда Символ - усилване на Оренда, 
начало и желание за живот, основата на живота. Ако избереш Символа 
Оренда, можеш да си сигурен, че точно това е твоят път, а той е 
Пътят на Силата! Този Символ усилва енергията на всички останали. 
(Код за поръчка – 20120)

ЛЮБОВ БОЖЕСТВЕНА  – Изворът, Място – не просто Любовта 
на Твореца, а Мястото на Любов. Този Символ е стремежът ти 
към Любовта на Твореца и закрилата на твоя Ангел Хранител.  
(Код за поръчка – 20121)

БЛАГОСЛОВИЯ - Триединство. Отец, син и дух. Дух, 
душа, тяло. Благословен да е домът ни, децата, делата и 
животът ни. Този Символ е проявлението на Бога в бъдещите 
ти дела. Всяка твоя стъпка по Пътя ще бъде благословена. 
(Код за поръчка – 20122)

ВЯРА, ЛЮБОВ, МЪДРОСТ  – Христовият принцип. Христовият 
дом. Любовта е смисълът, Вярата е движението, а Мъдростта – 
осъзнаването. Те заедно ще се превърнат в част от живота ти. 
(Код за поръчка – 20123)

Ти избра своя символ, защото имаш нужда от:
Многостепенни ОРЕНДА Символи – препоръчва се техните енергии да 
присъстват във всеки дом:

ЛЮБОВ 
(Код за поръчка – 20124)

КЪСМЕТ 
(Код за поръчка – 20125)

БЛАГОПОЛУЧИЕ  
(Код за поръчка – 20126)

ЗДРАВЕ  
(Код за поръчка – 20127)

ЕНЕРГИЙНО БАЛАНСИРАНЕ  - „Балансиране“ и „Хармония“ 
– двете начала в равновесие. Изборът в посока на Хармонията, 
Равновесието и заслуженото Спокойствие. 
(Код за поръчка – 20128)

ИЗЧИСТВАНЕ НА КАРМАТА – това е превантивен символ. Той е 
смирение и прошка ... Избор в посока на Проглеждане и разбиране, че 
животът ти не е низ от случайности. 
(Код за поръчка – 20129)

ЛЕКУВАНЕ НА КАРМАТА – всеки носи своите грешки като багаж. 
Разтовари се ... Избор в посока на научените уроци и Извисяването. 
(Код за поръчка – 20130)

ПРОМЯНА – това е мощен символ и преди да пожелаеш промяна в 
живота си, конкретизирай много добре и ясно какво точно искаш да 
се промени. Това е Големият избор! Излизаш от кръга на схемите и 
поемаш към личното си Щастие! 
(Код за поръчка – 20131)

Конкретни ОРЕНДА Символи – ясни енергии, отговарящи на имената си. 
Отвори ги и силата им ще те съпътства винаги:

Повратни ОРЕНДА Символи – всеки негативен аспект от живота (влошено 
здраве, емоционални проблеми, застой) е сигнал за работа с тези символи:


