
САХАСРАРА 
ХИЛЯДОЛИСТНИЯТ ЛОТОС



ОСНОВЕН АРХЕТИП - БОГ-ОТЕЦ 

Елемент - Мисъл 
Цвят - Бял, виолетов 
Право - Да разбираш, да знаеш 
Орган - Неокортекс, главен мозък



ЦЕЛИ НА СЕДМАТА

Разбиране, прозрения 
 Единение 
Виждане на Голямото 
Връзка с Висшите сили 
Връзка с Бог (Свръхсъзнанието) 
Осъществяване на Човека, 
преминаване на следващо 
еволюционно ниво



ДЕМОН - ПРИВЪРЗАНОСТ - ИЗБЯГВАНЕ

„ПРИВЪРЗАНОСТТА Е НАШИЯТ НАЧИН ДА НЕ 
ВЯРВАМЕ НА МЪДРОСТТА НА ВСЕЛЕНАТА, 

ДОКАТО ТЯ СЕ ОПИТВА ДА НИ НАУЧИ НА НЕЩО.“



ТЕМИ НА СЕДМАТА
Съзнание 

Осъзнатост 

Свидетелят 

Системи на вярване 

Операционни системи 

Универсална идентичност 

Трансцендентност 

Висши сили 

Информация  
Единство



КОГАТО ВАШАТА КОРОННА ЧАКРА Е:
ЗАТВОРЕНА

ОТВОРЕНА

Чувствате че нямате връзка и насока от по-висша сила. 
Чувствате се недостоен за духовна помощ и сте гневни, 
че висшата сила ви е изоставила. 
Страдате от мигрени и главоболие, причинено от 
напрежение.

Чувствате се свързани с по-висша сила, 
закриляни и обгрижени. 
Знаете, че заслужавате големи благословии. 
Чувствате огромна благодарност за вселенската 
любов и признателност към себе си и другите



ИЗВЪН БАЛАНСА

 ПРЕКОМЕРНОСТ

Свръхинтелектуализъм 
Прекомерна духовност 
Отричане на други Пътища  
Дисоциация от тялото и живота

НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Духовен цинизъм 
Атеизъм 
Фанатизъм 
Апатия, незаинтересованост към 
живота 
Ригидни системи на вярване 
Концентриране в долните чакри - 
материализъм, алчност, доминиране 
за власт, липса на духовни интереси



БАЛАНСИРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способност да се възприема, 
анализира и асимилира информация 
Интелигентен, разсъдителен, осъзнат 
С отворен ум 
Връзка с духа 
Мъдрост



СИСТЕМИ НА ВЯРВАНЕ

Ин-форма-ция 

Организация на данни, които ръководят света ни 

Интерпретация 

Репрограмиране



1. Негативни външни енергоинформационни въздействия:  
• Родови проклятия, урочасване, 
• Черно магични енергийни структури с различна форма - спирала, пирамида, кълбо, 

въпроси за уточнение - кога е възникнала, от кого е причинена, каква и по форма, 
под каква форма е в организма; 

• Аурни същности - пиявици, мързеливец, черупки, рептили… 
• Земни духове  

2. Негативни вътрешни енергоинформационни въздействия : инграми, пренатални, 
кармични,генетични, 

3. Излъчвания от патогенни въздействия, вируси, гъбички, бактерии, глисти, 
едноклетъчни, 

4. Устойчиви патологични образувания Соех система, Станислав Гроф, 

ПРОГРАМИРАНЕ



За кармичните инграми -  какъв е греха, в колко въплъщения съм извършвал 
този грях / съм била подвластна на тази сянка, нискочестотна вибрация, кога е 
основополагащата травма за него, кое е прераждането - ключ?  

Пренатална инграми - зачатие и раждане, какво е, какви са внушенията и 
преживявянията 

Думи-ключове 

Детски инграми - отрицателни мисли и емоции, натрапено поведение, мисъл 
форми, обети, договори, клетви, ритуали, починали, ненапуснали, прикачен дух

ВЪПРОСИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ



ВЪПРОСИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ



АЗ СЪМ, КОЕТО СЪМ  
 

ОТ ИЛЮЗИЯТА ЗА ОТДЕЛЕНОСТ  
КЪМ СВЪРЗВАНЕ С  

БОЖЕСТВЕНОТО ЕДИНСТВО  
 НА ВСИЧКО, КОЕТО Е

ПРЕХОДЪТ



РАЗШИРЯВАНЕ НА  
ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

Информационното поле съществува 
навсякъде. Колко можем да приемем от 
него, зависи от апарата, който ползваме 
и от неговата настройка. 
Настройката на апарата идва от 
невронните връзки. 
Те са формирани от основните вярвания. 
Основните вярвания форматират 
операционната система

Медитация 
Мистични изживявания 
Променени състояния на 
съзнанието 
Изследване и трансформация на 
ограничаващите вярвания, AIT



ТРАВМИ

Отказана или невярна информация 
Принудена религиозност 
Анулиране на интуицията и 
психичните преживявания 
Сляпо подчинение без право на 
собствено мнение



ЛЕЧЕБНИ ПРАКТИКИ

Репрограмиране на системите на 
вярване 
Развитие на вътрешния свидетел 
Възстановяване на духовната връзка 
Свързване с висшия план на 
съествуването

Стойка на глава 
Въртене на врата 
Пост 
Медитация 
Молитва 
Пранаяма

ДЕЙНОСТИ ЗА КОРОННАТА ЧАКРА:



ПРИМЕРНИ УТВЪРЖДЕНИЯ

Знам, че съм едно с БОГ, най- 
всемогъщият, чийто сила и мощ 
всякога протичат в мен с любов. 
Светът е моят учител 
Аз съм ръководен от по-висши сили 
Аз съм ръководен от вътрешна 
мъдрост



КРАЙ


