
Детектор на карма 
Въпросник


1. Какъв е проблема? 
2. Откога съществува този проблем? Има ли някой друг от семейната 

система със същия проблем? 
3. С какво проблема ти пречи и ограничава? Какво искаш да правиш, а не 

можеш? 
4. Има поне една основополагаща травма за създаването на този проблем. 

Произхода ѝ е: 
(1) В биографичния  живот: Травма от зачеването, пренатална травма, от 

раждането, между 1 и 3 години, първите седем, 7 -14, 14-21 и т.н. 
Въпросите са насочени към стесняване на времевия отрязък. Може 
да се пита : имам /нямам съзнателен спомен.  

(2) В минал живот / въпросите за него по-долу; 
(3) В семейната система; 
(4) Комплексен произход - с наслагване на проблема от различни 

времеви източници; 
5. С кое ниво/ тяло е свързан най-вече проблема? Къде е първопричината? 

• физическо :  
(1) а: биофизично - тъкани, органи, костна структура; 
(2) б: биохимично - метаболизъм, вируси, бактерии, колонии; 
(3) в: биоенергийно - геопатогенни излъчвания, енергийни въздействия, 

негативни енергии, непрекъснати обети, връзки, магии, проклятия, 
прикачен дух, астрална същност; 

• емоционално: с коя чакра е свързано: 
(1) първа: страх, тревожност, безпокойство, несигурност, недоверие; 
(2) втора: вина, осъждане, критика, негодувание, липса на радост , 

скованост, ригидност, вцепенение, нездрава сексуалност, отказ от 
чувства и чувственост; 

(3) трета: срам, гняв, проблеми с контрола, бездействие, отлагане, отказ 
от проява, арогантност, ниска самооценка; 

(4) четвърта: обида, тъга, самота, откъснатост, непринадлежност, мъка, 
траур, отказ от свързване, затворено сърце; 

(5) пета: лъжи, тайни, преглъщане на неизразени чувства и мисли, 
потиснати творчески импулси, недоверие в себе си, страх от 
изказване, от споделяне, от говорене на истината; 

(6) шеста: илюзии, самозалъгвания, забрана да видя, да знам, 
неприемане и подмяна на реалността, нараняващи обуславяния и 
ограничаващи вярвания, връзващи обети, вяра в принизяващи 
архетипни модели, потисната интуиция, аберации; 

(7) седма: нарушена връзка с божественото, с душата, с висшия Аз ,  с 
предназначението и смисъла на живота; 



• ментално - виж шеста чакра 

• системно / семейно, родово - виж родова схема, въпроси за изследване: 
Има / няма основополагаща травма… това е конкретно еднократно 
събитие… това е поредица от събития… начин на живот..  
Произхода на травмата е : 
(1) От майчиния род. Поне три поколения назад…поне две… точно две 

… В живота на … 
(2) От бащиния род … поне четири поколения назад, поне три…в живота 

на дядо… на неговите родители 

• кармично / минали прераждания 
• Проблемът е зароден в поредица прераждания / поне 5, повече от 5, 
по-малко от 5 , най-малко в три… 

• Има едно конкретно минало прераждане, в което е породена 
основополагащата травма;  

• Това е хронологически най-старото / ако е за поредица 
• Изчистването на травмата от това прераждане ще разпадне целия 
кластер от травматични поредици… 

• Това прераждане се е случило : 

Кога: 
• Преди новата ера / най-малко 2000 години преди новата ера; най- 
малко 1000 години преди новата ера…във времето на Атлантида / 
Лемурия… 

• След новата ера - преди 15 век, преди 10 век, преди 13 век, точно в 
12 век… 

Къде: 
• Случило се е в Северното/Южното полукълбо/около Екватора 
• На територията на континент… на територията на днешна Италия… 

С кого: 
• Тогава съм бил мъж/жена/дете/друго 

Причината за основополагащата травма е: 
• Еднократно събитие 
• Поредица от събития 
• Начин на живот/мислене 
• Инцидент 
• Отпечатък в момента на смъртта/прехода 
• Фрагментация 
• духовно / решение на душата 

6. Има поне една подсъзнателна съпротива за преодоляването на този 
проблем/поне седем/ колко точно… 

(1) Искам/не искам да преодолея този проблем; 
(2) Безопасно е /опасно е /за мен /за другите да преодолея този 

проблем; 
(3) Заслужавам/не заслужавам… 
(4) Давам си позволение.. 



(5) Ще бъде полезно / вредно за мен.. 
(6) За мен е възможно/невъзможно… 
(7) Ще направя каквото трябва/ няма да направя необходимото… 
(8) Ще се лиша от нещо ако…/ ще изгубя самооценката си… 
(9) Ще изгубя идентичността си/ няма да знам кой съм… 
(10)Ще се объркам ако… 
(11)Ще се почувствам /засрамен, унижен, смутен, ще злоупотребя, 

ще чувствам празнота,  
(12)Ще трябва да се откажа от начина си на живот ако… 
(13)Ще се обвинявам/ критикувам/ ще намразя себе си / другите ще 

ме намразят/ ако разбера първопричината за… 
(14)Няма да имам стойност ако…всъщност не е нужно да… 
(15)Не искам да порасна… 

7. Кой е най-подходящия метод за въздействие и лечение? 
(1) Семейна констелация; 
(2) Констелация за минал живот; 
(3) Регресия; 
(4) Събиране на фрагменти; 
(5) Прекъсване на обети, договори, връзки; 
(6) Работа с пренатални/родови травми - ребъртинг, възстановка на 

раждането, констелация за бременността и раждането, други; 
(7) Работа с вътрешното дете; 
(8) Работа с майката и бащата /констелационна/индивидуална; 
(9) АIТ 
(10)ТЕС 
(11)Пренареждане на матрицата; 
(12)Прогресия 
(13)Ген ключове 
(14)Работа с тялото - йога, дао, масажи, танци, тантра, спа; 
(15)Пречистване, гладолечение; 
(16)Изчистване от бактерии, вируси, паразити, колонии; 
(17)Диета; 
(18)Молитва; 
(19)Медитация 
(20)Пеене, работа с гласа; 
(21)Бойни изкуства; 
(22)Шамански подходи, изменени състояния на съзнанието; 
(23)Други…
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