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МОИТЕ ВДЪХНОВИТЕЛИ





КАРМА И ЕВОЛЮЦИЯ



 Да представи учението за карма на съвременен и практичен език, като даде 
перспектива и инструменти  за промяна;
Да даде основата за разбирането на пътя на човешката душа и смисълът на 
различните изпитания и уроци;
Да изясни връзката между карма, травма и дхарма или отговорът на въпроса 
“защо на мен?”
Да спомогне диагностиката на карма и да даде насока за нейното осъзнаване и 
преобразяване;
Да даде базисна представа за седемте чакри, техните блокажи и методи за 
промяна и лечение;
Да разкрие трансперсоналните корени на личността , подсъзнателните 
източници на травма и карма, както и да разгледа взаимовръзката на миналите 
прераждания, семейната система  и настоящите избори на личността;

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО



КАК ЗАПОЧВА ВСИЧКО ТОВА?
 Историята за Каал, Господаря на времето и създаването на човешките 
души;

 Богомилски легенди - Саваот - Авенир, седемте Небеса и пътя за връщане 
обратно;

 Свободният Избор, Законът на Карма и Пътят на Дхарма;



ЗАКОНЪТ НА КАРМА - ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Човешкото съзнание е подобно на божественото – това, което се поражда в него, 
става  извор на причинните импулси, които се реализират с времето; 

Всяко съзнание посяло дадена причина трябва да наблюдава, преживее и осъзнае 
последствията от тази причина и така естествено да премине от страдание в 
състрадание и служба на Единното;

Еволюция на човешката раса по пътя на свободната воля, от индивидуално към 
колективно, от ментално към каузално - разкриване на висшите тела  ; 

Карма като средство за самоусъвършенстване – среща на алфата и омегата, мита 
за Уроборос, змията, която захапва опашката си;

Важността за развитието на менталното тяло - като мост между емоционалното 
тяло и каузалното тяло, в което се пазят самскарите за пречистване. Каузалното 
тяло и добродетелите;



ЕВОЛЮЦИЯ НА ИНДИВИДА - ЕВОЛЮЦИЯ НА 
ЧОВЕЧЕСТВОТО И ПЕТАТА КОРЕННА РАСА

Последната саможертва е да се 
откажете от по-нисшите три тела и 
техните желания, чувства, спомени, 
мечти и знание и да се оставите на 
по-висшето същество, което винаги 
е чакало във вас, да ви завладее.



В буквален превод думата карма 
значи действие, а в по-широк 
план описва непрекъснатия 
процес на задвижване на 
колелото на преражданията 
(самсара) под закона за 
причинно- следствената връзка, 
изразена във всеизвестната 
фраза: „Каквото посееш, това и 
ще пожънеш“. 



КАК СЕ СЪЗДАВА КАРМА И ЗАЩО
Енергийният закон за баланса и 
равновесието, при който всяко 
взаимодействие и всичко, което 
нашето съзнание прожектира 
навън като мисъл, емоция, 
енергия, намерение и очакване се 
отразява върху Цялото;



ум

зрение

слухвкус

мирис допир



 
ВЪЗПРИЯТИЕ (шестте порти на информация)  
ВИГНЯАНА

РАЗПОЗНАВАНЕ (паметта оценява  според сукха и дукха)  
САННЯ  - поражда привличане или отблъскване

УСЕЩАНЕ (веидана) телесната реакция на искам – не искам  
ЕМОЦИЯ

РЕАКЦИЯ (санкара) - на съзнанието, което може да премине в слово и 
действие (в мисъл, слово или действие)  
СЪЗДАВАНЕ НА КАРМА - словесните и физически действия показват 
силата на мисловното действие, но именно съзнанието предшества 
всичко останало

ЧЕТИРИТЕ ЧАСТИ НА СЪЗНАНИЕТО



ДОКОГА С ТАЗИ КАРМА!?



УКРОТЯВАНЕ НА КОНЕТЕ



ВИДОВЕ КАРМА

1. Санчита карма - натрупана, събрана карма, 
чиито резултати още не са се проявили.

2. Прарабдха карма или карма-съдба е тази 
част от санчита кармата, която съставя 
сегашния ни живот. 

3. Крияамана карма или карма-семена. Това е 
кармата, която човек сега създава, чрез 
своите мисли и постъпки и чиито плодове 
ще бере в бъдеще.



карма на човешките взаимоотношения (грозд на душите); 
лична и колективна карма;Основни кармични теми
„тежка“ и „блага“ карма;
карма на обещанията и обетите;
карма, свързана с проклятия и разплата;
символична карма;
болести и карма;
карма на призванието и работата;
вредни навици и карма;

ОСНОВНИ КАРМИЧНИ ТЕМИ



ПРИЧИНИ ЗА СТРАДАНИЕТО /КЛЕШИ

Невежество / авидя
Егоизъм / асмита
Привързаност / рага
Отхвърляне / двеша

Страх от смъртта / абхинивеша



ДЕСЕТТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ  
ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА КАРМА  

(СПОРЕД ТИБЕТСКИЯ БУДИЗЪМ)



1. Закрила на живота - (не убивай!) - грижа за всеки живот  
(ако сме нехайни или дори умишлено убиваме (в т.ч. насекоми), като 
резултат е твърде вероятно да имаме здравословни проблеми.) 
2. Щедрост - уважение на чуждата собственост (не кради!). При 
нарушение - другите ще крадат от теб, вечно няма да има пари, бизнеса 
няма да върви.
3. Уважение на взаимоотношенията и връзките - (не изневерявай и не 
разваляй връзките в семействата!)
При нарушение - ще си в лоша и мръсна среда, партньорите ще ти 
изневеряват.

ДЕСЕТТЕ ПРИНЦИПА НА ДОБРОДЕТЕЛТА



4. Говорене на истината (не лъжи!) - лъжа е, когато даваш на другите 
различно впечатление от, това което ти имаш или  това, което ти 
мислиш. Като резултат - никой няма да те слуша и да ти вярва.

5. Събиране (обединение) на хора (Не клюкарствай и не говори лошо за 
другите) - Когато разделяш хора по начина, по който се изказваш за тях, 
ще получаваш от същото, и никой няма да идва при теб, във фирмата ти. 

6. Говори добронамерено - (не нагрубявай!) - и ти ще чуваш същото за 
себе си, а  ако си груб, хората около теб ще се карат и ще има много шум, 
напрежение и гняв.

7. Говори смислено - (не празнодумствай!) - Отваряй си устата само ако 
имаш да кажеш нещо хубаво, ако твърде много се оплакваш, резултатът е 
депресия.

ДЕСЕТТЕ ПРИНЦИПА НА ДОБРОДЕТЕЛТА



8. Радвай се, когато другите получават онова, което искат - (не завиждай и 
не злорадствай! От тях резултатът е болка, страх, тъга, завист от другите.

9. Имай състрадание и поделяй с другите! (не ламти и не бъди алчен, иначе 
ставаш роб на нещата и никога не се радваш на това, което имаш)

10. Поддържай правилен възглед за света (не се оставяй на невежеството). 
Разбери как работят законите в света, причината и  следствието и знай, че 
всичко, което идва в твоя свят е на 100 процента от тебе!

ДЕСЕТТЕ ПРИНЦИПА НА ДОБРОДЕТЕЛТА



Пътят на душата и влиянието на отминали 
прераждания върху настоящето възприятие на живота

ЧАСТ ВТОРА



КАК ПРЕНАСЯМЕ КАРМА ОТВЪД СМЪРТТА

Състоянието на съзнанието по време на 
смъртта; 

Санкарите и Трите тела - емоционалното, 
менталното и физическото и как отнасяме 
отпечатъците при отделяне от тялото;

В нашето тяло е закодирана цялата история 
на всичко, което носим, дори на задачите, 
които сме си поставили да решим през този 
живот. Тялото пази и информацията за 
миналото, и именно то може да ни отведе до 
него, ако искаме да прочетем посланието. 



КРИСТАЛ НА ДУШАТА

НОСИ ЗАПИСАНАТА ИНФОРМАЦИЯ КАТО ЕНЕРГИЕН ОТПЕЧАТЪК  
(личната карма)



КОЛЕКТИВНАТА ДУША 

НОСИ ГЕНЕТИЧНАТА ЛИНИЯ И КАРМИЧНИТЕ ЗАДАЧИ НА РОДА



Родители

Баби и Дядовци

Предци



МАГНИТ НА ЖИВОТА

Родители,  
генетична линия

Душа, карма,  
желания



СПИРАЛАТА НА ЕВОЛЮЦИЯТА

Духовен свят

Преди въплъщението

Живот

„Чистилище“



СТРАДАНИЕ И БОЛЕСТИ

 Натрупване на афективна карма  при дисхармония на душата - 
влияние на емоционалното тяло върху физическото:
 Прекомерна гордост - физически недъзи;
 Безсърдечие (или разбито сърце) - болести на сърцето, високо 
кръвно налягане;
 Ненавист, гняв - проблеми с черния дроб;
 Ревност - проблеми със сърцето и храносмилането;

„Във вътрешния свят на човека, в неговата психика се гнездят много слабости и 
несъвършенства - егоизъм, глупост, ненавист, недоброжелателност, алчност, 
които са източник на страдания както за него, така и за хората, с които живее.”      

Едгар Кейси



ВРЪЗКА МЕЖДУ БОЛЕСТИТЕ И НАЧИНА 
НА УМИРАНЕ ОТ МИНАЛ ЖИВОТ

проблеми с щитовидната жлеза и гърлото; 
проблеми със зачеването и износването на деца;
астма и задушаване;
проблеми с органите в прободни рани;
фобии: клаустрофобия, страх от вода, от  височини, от влечуги;
емоционални и ментални установки от последните мигове; 

Случаи от практиката:



ЧАСТИЧНА ЗАГУБА НА ДУША И SOUL 
DETECTIVE WORK  



ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА 

ЦЯЛОСТНОСТТА



УРОКЪТ ПРОЩАВАНЕ ИЛИ 
ПОЩАЛЬОНИТЕ НА КАРМА

1. Отказ от чувството за обида и жертва.
2. Отказ от желанието за наказание и злорадство.
3. Отказ от вината и обвинението.
4. Оставяне на миналото и на негативния опит - изтриване 
на  мъчителните и сковаващи файлове.



ПСИХО-ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ПЕЧАТИ И 
ОТРАЖЕНИЕТО ИМ В ЕНЕРГИЙНАТА МАТРИЦА 

НА ЧОВЕКА



ВЛИЯНИЕ НА КАРМА ВЪРХУ  
ЧАКРИТЕ И ЕНЕРГИЙНАТА 

СИСТЕМА НА ЧОВЕКА  



  МУЛАДХАРА  
 

Основни травми: 
Отхвърляне
Изоставяне
Предателство
Малтретиране
Глад
Болести
Незадоволяване 
на основните 
физически нужди;

Право: 
Да бъда 
Да имам

Елемент - земя

Блокаж - страх

Цел на развитието -
оцеляване,
Развитие на 
чувство за 
сигурност, 
Доверие в живота

Физическо тяло - долните 
крайници, отделителна система
Mатериална база - пари, работа, 
дом, семейство, храна, здраве, 
благоденствие;



УСТАНОВКИ И УТВЪРЖДЕНИЯ

Животът е опасен; 

Аз съм без значение; 

Тялото ми е ужасно; 

Никога няма да имам достатъчно;



СВАДИШТХАНА  

Основно право:  
Аз чувствам
 
Елемент - вода

Блокаж - вина

Цел на развитието - 
Удоволствие и 
радост от живота;

Основни травми: 
Сексуално и 
емоционално 
насилие;
Отричане на 
желанията, 
чувствеността и 
неприемливите 
емоции;
Отричане на сянката; 
Травма  при раждане 
или изнасилване; Емоционално тяло. Хранилище на 

индивидуалното и колективно подсъзнание;
За физическото тяло - репродуктивните органи;



Как  се чувствам нямам никакво значение; 
Не е важно как се чувстват другите; 
Срамно е… 

Не заслужавам… 

Опасно е да си жена (мъж) 
Удоволствията са грешни; 
Не бива да си позволявам...

УСТАНОВКИ И УТВЪРЖДЕНИЯ



МАНИПУРА

Волевото тяло - Егото 
Физически органи - стомах, черен дроб, жлъчка

Основно право - да 
правя нещата по своя 
воля; да действам;

Елемент - Огън

Блокаж - срам

Цел на развитието - 
реализация на 
истинската воля;

Основни травми: 
Пречупване на 
волята;
Деспотизъм
Емоционална 
манипулация;
Срам
Поемане на много 
отговорности;



Безсилен и безпомощен съм; 

Опасно е да действам; 

Нищо не зависи от мен; 

По-добре да не искам нищо да променям; 

Не мога да променя нищо;

УСТАНОВКИ И УТВЪРЖДЕНИЯ



АНАХАТА  
 

Основни травми: 
Отхвърляне, 
изоствавяне, 
предателство;
Тъга;
Любов с условия;
Емоционално 
манипулиране

Основно право: 
Да обичам и да бъда 
обичан;

Елемент - въздух

Блокаж - тъга

Цел на развитието - 
хармонични 
взаимоотношения
с другите и себе сиФизически органи:  

сърце, бели дробове, ръце



Не заслужавам да бъда обичан; 

Никой не заслужава да го обичам; 

Не мога да простя; 

Не мога да си простя; 

Любовта е невъзможна;

УСТАНОВКИ И УТВЪРЖДЕНИЯ



ВИШУДХА

Право: 
Да говоря и чувам 
истината;

Елемент - етер

Блокаж - лъжи

Цел на развитието 
Правилно общуване, 
изразяване, 
творчество, 
себеуважение;

Основни травми: 
Лъжи, тайни, цинизъм, 
свръхкритичност
Подтискане на 
емоциите,
Неизразяване на 
личната истина



УСТАНОВКИ И ЛЕЧЕНИЕ

Моят глас е без значение; 

Истината е опасна; 

Не искам и не мога да говоря;



AДЖНА  

Основни травми: 
Обусловеност на ума
Ограничено 
мислене, 
тесногръдие, 
фанатизъм

Основно право: 
Да виждаш

Елемент - светлина

Блокаж - Илюзия

Цел на развитието - 
идентичност

Психичното тяло 
Физически органи - очи, хипофиза, таламус



УСТАНОВКИ И УТВЪРЖДЕНИЯ
В плен съм на илюзии
Чувствам се празен и несвързан  
Аз съм заразен с отрицателни мисли 
Не мога да се доверя на интуицията си 
Не мога да чуя моят собствен вътрешен глас 
Аз съм объркан 
Моите семейни вярвания и модели ме 
държат в плен 
Не знам каква е целта в живота ми



САХАСРАРА

Неокортекс

Основни травми: 
Религиозен 
фанатизъм;
Принудителна 
религиозност,  без 
право на съмнение 

Основно право: 
Да знам и да се уча
Елемент - мисъл

Блокаж - 
привързаност;

Цел на развитието -

Себепознание; 
мъдрост



УСТАНОВКИ И УТВЪРЖДЕНИЯ

Животът е банален и безсмислен

Знам всичко 

Само моя път е истинен



РОДОВА КАРМА  
ИЛИ 

КОЛЕКТИВНАТА СЪВЕСТ

      „Обиковено не помним миналото, за да го пуснем да си отиде. Често нещо от 
миналото трябва да бъде оправено. Особено за хора, които са били изключени – 
ако си спомните за тях и ги почетете, ще почувствате, че ги освобождавате и те 
стават готови да бъдат забравени. Тогава и вие сте свободни да гледате напред. 

Затова викаме неща от миналото – за да можем да ги пуснем…“

                                                                        Берт Хелингер



ТРИТЕ ЗАКОНА НА АРХАИЧНАТА СЪВЕСТ
1. Закон на Принадлежността - Всеки в семейната система има еднакво право на 
принадлежност (търсят се изключените - „Аз те следвам в съдбата ти“) ;

2. Закон на йерархията - по реда на присъединяването в системата - дошлите по-
рано имат приоритет (търси се кой не си е на мястото - „Аз на твоето място“);

3. Закон на баланса - всяка несправедливост, сторена от предшестващ семеен 
член, трябва да бъде компенсирана по-нататък в системата - „Аз страдам вместо 
теб“;

Личната съвест причинява вина, колективната съвест ме кара да действам 
несъзнателно, за да компенсирам нещо, извършено от някой друг, когото дори 
не познавам; 



МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И 
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА КАРМА



МЕДИТАЦИЯ



КАРМА ЙОГА (СЛУЖЕНЕ)

„Служенето е духовна дисциплина. То е любов в действие. То се състои в 
грижа за нуждаещите се, защото да служиш на човека е най-добрия начин 
да служиш на Бога. В чий интерес е духовното служене, което правите? 
Вие правите доброволно служене за себе си. Заемете се със служене, за да 
станете съзнателни за божествената същност вътре във вас, така че да се 
освободите от своето его, да разберете своята същност и да получите 
отговор на въпроса „Кой съм аз?“

Сатя Сай Баба



СЛЕДВАНЕ НА ДХАРМА

Петте основни човешки ценности - Любов, Мир, 
Ненасилие, Добродетелност, Истина
Седемте смъртни гряха и чакрите - колелата на живота;
Прочистването на Пътя на Змията;



ДУХОВНИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА САМСКАРИТЕ - 
КАТАРЗИСНИ ТЕХНИКИ, ХОЛОТРОПНО ДИШАНЕ, РЕБЪРТИНГ.  

 
ВЪЗНИКВАНЕ, ПРЕДМЕТ И ДЕЙНОСТ НА 

ТРАНСПЕРСОНАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ;



Регресивна хипноза; 

Линия на времето;  

Soul Detective Work;  



СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ



ПРОМЕНЕНИ СЪСТОЯНИЯ НА СЪЗНАНИЕТО 
ШАМАНСКО ПЪТУВАНЕ, АЯХУАСКА, ТРАНСОВИ 

ПРАКТИКИ



ХОЛОГЕНЕТИЧЕН ПРОФИЛ 
КОД НА ДУШАТА



ДОМАШНО - ИЗЯСНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ 
КАРМИЧНИ МОДЕЛИ

Опишете нежеланите обстоятелства, които в момента съпътстват 
живота ви в следните области:

Тяло, финанси, начин на общуване и взаимоотношения с останалите, 
семейството , личните граници, дом, творчески потенциал, работа, 
здраве, сексуалния и любовния живот, кариера, социално положение…

Къде се чувствате безсилни и се изживявате като жертва, за какво се 
оплаквате/дори вътрешно/, обвинявате останалите за проблема, 
очаквате нещо от някого и оставате разочаровани, когато не го 
получите, чувствате се претоварени и напрегнати, задържате стрес и 
напрежение в тялото си, разболявате се, нараняване се…



КРАЙ


