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Всички  права  запазени.  Възпроизвеждане  на  материали  от  тази  книга,  неин 
превод и адаптиране могат да бъдат извършени само с писмено съгласие на автора.

Авторът на тази книга, Иван А. Тодоров, е практикуващ радиестезист, член на  
Дружеството за физикална радиестезия в София, България. Ескперт-оператор по сложни 
системи,  специализирал  по  програмите  „Аванти  ХХI“,  „Голд  уей“,  „Интерспесиал“  на 
Международния научно-учебен център „Делта информ“ при Академията за фронтални 
проблеми  „Евгений  В.  Золотов“,  Русия.  Създател  е  на  оригинален  метод  за  зонова  
терапия  с  пирамиди.  Специалист  в  областта  на  сложните  информационни  системи,  
геопатологията,  радиестезичната  диагностика  и  прогностика,  защитите  срещу 
геопатогенни зони и вредни излъчвания. Занимава се с диагностични и прогностични 
анализи,  свързани  с  човешкото  здраве  и  реализация  на  личността  в  личен  и 
професионален  план.  Прави  проверки  за  наличие  на  вредни  вълни  на  терени  за 
строителство,  на  жилищни  и  обществени  сгради.  Извършва  замервания  за  наличие,  
качество  и  дебит  на  питейни,  битови  и  промишлени  подземни  води.  Изгражда 
радиестезични защити.

На моите учители
Благодаря...



УВОД

Истинското ми запознанство с радиестезията като наука започна през един горещ 
юлски ден на 1993 година в кабинета на Георги Атанасов на софийската улица „Прага” 
№ 9. С мой приятел се отбихме само за пет минути до бай Георги. Сетне седнахме да 
поприказваме две-три минути, а когато си затръгвахме се оказа, че сме разговаряли 
повече  от  три  часа...  Едва  по-късно  си  дадох  сметка,  че  съм  получил  практически 
отговори на куп въпроси, които ме занимаваха от години – за човешкото здраве, за 
взаимоотношенията  ни  с  околния  свят,  за  различните  излъчвания,  които  вредят  на 
човека, за възможностите ни да разпознаем тези лъчения и да ги неутрализираме...

Преминах  през  серия  курсове,  организирани  от  Дружеството  за  физикална 
радиестезия в София. Специализирах медицинска радиестезия и диагностика, откриване 
и  неутрализиране  на  геопатогенни  зони  и  вредни  излъчвания.  Като  заместник-
председател  на  дружеството  създадох  кабинета  по  медицинска  радиестезия  „Свети 
Николай Чудотворец”, с любезното съдействие на читалище „Стефан Караджа” в София. 
След година и половина ползотворна съвместна работа с екипа на Георги Атанасов се 
оттеглих от кабинета и продължих самостоятелно своите търсения.

Имахме идея с бай Георги да направим практическо пособие за курсистите, но за 
съжаление  оформихме  само  една  брошура  „Начална  радиестезия”  на  базата  на 
публикувани от него и от други членове на дружеството материали в печата. Атаките, на 
които бе подложен заради нелепите обвинения на негов пациент през 1994 и 1995 г., 
подкопаха  сериозно  здравословното  му  състояние.  Всекидневната  му  отдаденост  на 
хорските проблеми продължи до последния му земен ден. На Богоявление, 6 януари 
1996  г.,  той  ни  напусна.  Остави  ни  един  завет  и  едно  предизвикателство  –  да 
защитаваме докрай призванието физикален радиестезист и да развием постигнатото от 
него ниво на радиестезичните изследвания.

Воден  от  чувството  за  дълг  към  завета  на  моя  учител  в  радиестезията, 
пристъпвам към създаването на настоящето помагало, което, надявам се, ще бъде от 
полза на хората, които търсят пътища за своето лично усъвършенстване. Нещата, които 
ще споделя с вас, уважаеми читатели, са резултат от моя практически опит и отразяват 
моята гледна точка за мястото на човека на планетата Земя и за взаимоотношенията му 
с живата и неживата природа.

Иван А. Тодоров

ПЪРВАТА ЗАЩИТА

През  есента  на  1993  г.  с  изненада научих,  че  колежката  ми в  БТА Теменуга 
Докторова е в тежко здравословно състояние. Изненадата ми идеше от факта, че тя бе 
един безкрайно мил и жизнерадостен човек. Винаги чаровна и засмяна, тя зареждаше с 
бодрост  и  оптимизъм  всички  около  себе  си.  Стройна  и  кръшна,  привличаше  като  с 
магнит погледите на всички на БеТеАнските балове и веселия. Но ето че и с нея се бе 
случило най-страшното. Рак – беше безмилостната диагноза на лекарите.

Открих я след тежка операция в хирургическия корпус на Медицинска академия. 
Буца заседна в гърлото ми и сълзи изпълниха очите ми, когато видях какви поражения 
може да нанесе коварната болест върху човешкото тяло. Сякаш единствено живи бяха 
очите на Теменуга. Само те издаваха непокорството на духа ѝ и непримиримостта на 
душата ѝ с жестоката присъда на съдбата. Цялата ѝ същност не можеше да приеме и 
разбере защо това се е случило именно с нея.

Чрез личен свидетел на Теменуга потърсих по радиестезичен път причините за 



здравословното ѝ състояние. Установих голямо количество вредни вълни, импрегнирани 
в организма ѝ. По-нататъшното изследване показа, че става дума за радиоактивност, 
комбинирана с лъчение на подземно водно течение. Години наред е била подложена на 
коварно облъчване както в  дома си,  така и на работното  място.  Това се  е  оказало 
достатъчно наследствената ѝ предразположеност към ракови заболявания да се развие 
в активен процес. Бай Георги потвърди извършените от мен замервания. Опитахме се 
чрез катализатор за чистене на вредни вълни и поставяне на билки с личен свидетел 
под пирамида да помогнем.

Уви, твърде късно беше за каквато и да е помощ. Болестта бе успяла да извърши 
пъкленото си дело. Вечерта преди да напусне нашия свят тя намери сили да се усмихне 
отново.  Стисна  продължително  ръката  ми  и  ме  закле  –  „Продължи  да  помагаш  на 
хората. Вярвам, че ще успееш да спасиш мнозина други от участта, която сполетя мен...”

Няколко  дни  по-късно  извърших  замерване  на  цялата  сграда  на  БТА  за 
геопатогенни зони и вредни вълни. Както и очаквах, тази част от корпуса, където бе 
работила  Теменуга,  се  намираше върху  мощна геопатогенна  зона  –  силно  подземно 
водно течение, чието лъчение се наслагваше с подземно радиоактивно излъчване. Един 
бегъл  поглед  назад  във  времето  показа тъжна  картина.  Девет  души,  работили през 
последните десет години в тази част на сградата, бяха починали от тежки заболявания, 
а  мнозина  от  тези,  които  продължаваха  работа  там,  имаха  сериозни оплаквания  по 
отношение на здравето.

Използвах цялата сила на фактите, за да убедя тогавашния генерален директор 
на БТА Стефан Господинов, че е необходимо да бъде изградена радиестезична защита 
на сградата, в която работим. Макар и лаик по отношение на радиестезията, той бързо 
вникна в същността на проблема и даде своето съгласие. Така през есента на 1993 г. 
Българска  телеграфна  агенция  стана  ПЪРВОТО в  страната  държавно  учреждение,  в 
което  бе  изградена  цялостна  радиестезична  защита.  Шест  мощни  радиални 
катализатора, изработени от Георги Атанасов, се оказаха достатъчни за целта. Години 
наред тази защита действаше пълноценно, докато капиталните ремонти на сградата по 
времето на г-н Панайот Денев не оставиха и помен от нея. 

ГЕОПАТОГЕННИ ЗОНИ

Човешкото тяло представлява жива високоорганизирана структура на материята. 
В  него  се  извършват  сложни  биофизични  и  биохимични  процеси,  чиято  цел  е  да 
поддържат  в  деликатно  равновесие  цялото  тяло.  За  отделните  негови  части  са 
характерни различни електрически заряди – положителни или отрицателни, които са 
балансирани и като цяло дават нулев електрически заряд.

Човек има енергийна система, функционираща със седем основни вида енергия – 
първична  (вътреядрена),  податомна,  атомна,  молекулярна,  клетъчна,  органна  и 
системна.  Първите  три  енергии  се  срещат  навсякъде  във  Вселената,  четвъртата  е 
граничната зона между живата и неживата природа, а останалите три са присъщи само 
на живата материя. Човешкото тяло е обгърнато от енергийна аура, която пулсира с 10 
цикъла в секунда. Тя се простира максимум на 8 метра разстояние от него и нейната 
пулсация съвпада с  пулсацията на вселенската податомна енергия.  Седем енергийни 
центъра (чакри), съвпадащи зоново със седемте основни ендокринни жлези, отговарят 
за енергийното равновесие във физическото ни тяло.

Натрупването на стрес, преумора и отрицателни емоции, както и въздействието 
на различни по  своя  характер вредни излъчвания,  водят  до  дисбаланс  и пробиви в 
енергийната система на човека. Продължителният енергиен дисбаланс, от своя страна, е 
причина  за  възникването  на  сериозни здравословни проблеми.  Лечението  на  такива 
заболявания  е  трудно  и  упорито  и  може  да  бъде  успешно  едва  след  като  бъдат 
отстранени причините за тяхното възникване.

Едни  от  най-коварните  причинители  на  енергийни  дисбаланси  за  човека  са 
зоните със силно поляризирани излъчвания – йонизиращата радиация, подземни течащи 



води,  лъченията  на  концентрирани  полиметални  природни  залежи,  кръстовките  на 
геомагнитните мрежи на Хартман и на Кюри,  вертикалните отрицателни лъчения на 
дълбочинни разломи в земната кора, електромагнетизъм и др. Такива зони се наричат 
геопатогенни и продължителният престой върху тях е вреден за всяко живо същество. 
Коварното в случая е, че повечето от тези излъчвания, с изключение на радиацията, все 
още  не  могат  да  бъдат  регистрирани  достатъчно  точно  с  научна  апаратура.  Те  са 
„невидими  и  неуловими”  за  обикновения  човек,  но  опитните  радиестезисти  и 
биоенергоцелители без  проблеми могат  да локализират  източника на  такива вредни 
лъчи. Нека се спрем поотделно на различните видове лъчения.

РАДИОАКТИВНОСТТА

Ето какво можем да прочетем в бюлетина на Министерство на околната среда на 
тази тема.

Материята  е  съставена  от  химически  елементи,  а  най-малката  част  от  един 
елемент,  която  може  да  съществува  самостоятелно,  е  атомът.  Атомите  на  някои 
елементи  не  са  стабилни  и  могат  спонтанно  да  се  разпадат.  Тези  елементи  са 
радиоактивни. Атомният разпад е съпроводен с излъчването на високоенергийни вълни 
или частици. Всеки радиоактивен елемент има своя присъща скорост на разпадане и 
може да бъде окачествен според периода на полуразпад – времето, за което половината 
от  радиоактивните  атоми  се  разпадат.  Периодът  на  полуразпад  варира  от  части  на 
секундата до милиони години. Радиоактивността се измерва по броя на разпаданията за 
една секунда. Единицата за радиоактивност се нарича Бекерел (Bq) и отговаря на едно 
разпадане за секунда.

Основните  йонизиращи  радиации  са  алфа-  и  бета-частиците,  гама-лъчите, 
рентгеновите лъчи и неутроните. Алфа-частиците имат малка проникваща способност и 
могат  да  бъдат  спрени  от  лист  хартия.  Бета-частиците  имат  по-голяма  проникваща 
способност, но и те проникват само повърхностно в биологичната тъкан. Неутроните, 
гама- и рентгеновите лъчи са силно проникващи и за  части от секундата пронизват 
цялото  човешко  тяло.  При  това  проникване  се  променя  естественият  баланс  на 
положителните  и  отрицателните  заряди  в  него.  В  зависимост  от  това  какви  зони 
поразява,  йонизиращата  радиация  може  да  предизвика  локални  тъканни  изменения 
(тумори, левкемия, рак) или да увреди клетките – носители на генна информация, като 
по този начин нанася поражения на бъдещите поколения.

В зависимост от дозата на облъчване проблемите могат да възникнат веднага, но 
могат и да се проявят много по-късно в новосъздаденото поколение. Прието е дозата на 
облъчване  да  се  измерва  с  мерната  единица  сиверт  (Sv)  и  нейното  подразделение 
милисиверт (mSv – една хилядна от сиверта). Международната комисия за радиологична 
защита  дава  следните  препоръчителни  дози  за  максимално  възможно  допустимо 
облъчване – годишна доза за възрастен човек до 1 милисиверт (mSv) над естествения 
фон.  Голяма  доза  радиация  –  над  1,5  сиверта  (Sv),  получена  еднократно  или  в 
разстояние на няколко часа, води до бързи и тежки последици, а често и до смърт. 
Човек може да бъде подложен на такова облъчване при ядрен конфликт, при тежка 
авария на АЕЦ или в зона на открити естествени радиоактивни залежи.

Земята,  на  която  живеем,  въздухът,  който  дишаме,  и  самите  ни  тела  са 
естествено  радиоактивни.  До  началото  на  ХХ  век  човек  е  бил  изложен  само  на 
естествените видове радиация. С откриването на рентгеновите лъчи и с внедряването на 
атомната  енергия  за  мирни  цели  (в  медицината,  в  енергетиката,  в  научните 
лаборатории) източниците за повишено облъчване на човека многократно се увеличиха.

Три са естествените източници на фонова радиация – космически лъчи, земна 
радиация и вътрешна радиация. Космосът непрекъснато бомбардира Земята със сложна 
смес от проникващи йонизиращи радиации. Атмосферата филтрира голяма част от тях, 
затова  в  зависимост  от  надморската  височина,  на  която  се  намираме,  дозата  на 
облъчване е различна. Всички ние годишно получаваме средно около 0,3 милисиверта 



(mSv) космическа радиация, от която трудно можем да се защитим.
В земните недра и земната кора са включени редица радиоактивни елементи, 

които излъчват алфа-, бета- и гама-радиация. Дозата, която получаваме от земната гама 
радиация, се изменя в зависимост от местната геология. Вулканичните скали, например 
гранитът, са с по-голяма концентрация на радиоактивни елементи от утаечните скали, 
какъвто е варовикът. Средната годишна доза от този източник е около 0,32 милисиверта 
(mSv).

Нашите тела поемат радиоактивни елементи от околната среда, като могат да ги 
задържат дълго време. Растенията, животните и други организми поглъщат различни 
радиоактивни елементи и ги включват в структурата си. Човек консумира растителна и 
животинска храна и по този начин получава натрупаната в растенията и животните 
радиация.  От  различните  вътрешни  източници  човек  годишно  получава  около  0,34 
милисиверта (mSv).

Друг източник на вътрешна радиация е газът радон. Той е радиоактивен дъщерен 
елемент  на  урановата  верига  от  разпадания.  Като газ  той  може да бъде  отделен  в 
атмосферата  от  скали,  от  термални  и  минерални  води  или  от  почвата,  където  се 
образува  непрекъснато.  Когато  радонът  продължително  се  вдишва  или  се  поема 
вътрешно чрез минерални води, неговите частици могат да се отложат в организма и 
там  няколко  години  ще  продължат  да  облъчват.  Поради  затруднена  вентилация 
концентрацията  на  радон  в  жилищата  може  да  бъде  10–20  пъти  по-висока  от 
концентрацията във въздуха на открито. Радонът и другите видове радиация могат да 
проникнат в жилищата чрез дифузия от терена под тях или от самите материали,  с 
които  те  са  изградени.  Средната  годишна  доза,  която  човек  получава  от  радона,  е 
приблизително 1 милисиверт (mSv).

От естествени източници всеки човек годишно получава около 2 милисиверта 
(mSv) радиация. Това количество се приема за естествена фонова радиационна доза.

Изкуствените  източници  на  радиация  се  срещат  предимно  в  съвременната 
медицина.  Най-често  това  става  при  рентгенова  диагностика.  Гама-  и  бета-лъчи  се 
използват  при  борбата  с  раковите  заболявания.  Редица  контрастни  вещества  за 
изследване  на  вътрешните  органи  също  са  радиоактивни.  При  всичките  тези 
изследвания обаче радиоактивните дози са пределно малки и не крият сериозни рискове 
за пациентите. При рентгеново изследване на гръдния кош например човек получава 
облъчване  от  0,1  милисиверта  (mSv).  На  по-голяма  опасност  са  изложени  самите 
рентгенолози, но при спазване на препоръките за работа с рентгеновата техника рискът 
се свежда до минимум.

В  ядрената  индустрия  не  съществува  съществен  риск  за  повишено облъчване 
освен  при  аварии.  При  аварията  в  Чернобил  през  1986  г.  в  атмосферата  бяха 
изхвърлени  големи  количества  радиоактивни  вещества.  Част  от  тях  засегнаха 
територията на България.  Промяна в  естествения  радиационен фон бе  регистрирана 
дори в далечна Япония.

От всички възможни източници на радиация – естествени и изкуствени, човек в 
крайна сметка натрупва  годишна колективна доза. Както вече казахме, тя не бива да 
надвишава естествената фонова радиационна доза с повече от един милисиверт, или 
общо 3 милисиверта (mSv).

Това е накратко становището на Министерството на околната среда в България, 
съобразено  със  световните  стандарти.  Какво  обаче  показва  радиестезичната  ми 
практика.

Младо семейство от София потърси помощта ми за проверка на жилище. От три 
години живееха в панелен блок и всичките имаха необясними здравословни проблеми. 
Тревожно беше положението с двегодишния им син, който непрекъснато боледуваше и 
получаваше остри пристъпи на задушаване. Лекарите бяха категорични, че става дума 
за бронхиална астма на алергична основа, но назначеното от тях лечение не даваше 
трайни  резултати.  След  кратки  периоди  на  облекчение  следваха  нови  пристъпи  на 
болестта. Единствено при триседмичния престой при баба и дядо на село детето се бе 



чувствало отлично и нямало никакви проблеми. Няколко дни след завръщането в София 
се завърнала и загадъчната алергия.

Майката страдаше от тежки пристъпи на главоболие, особено сутрин при ставане 
от сън. „Чувствам се като пребито куче сутрин. Главата ми се върти и имам чувството, че 
е пълна с олово” – оплакваше се тя. Бащата също имаше измъчен вид. Каза ми, че откак 
са в това жилище, е загубил спокойния си сън и се чувства отпаднал и вял, въпреки че 
активно  спортува.  За  своите  23  години,  на  колкото  бяха  и  двамата,  те  наистина 
изглеждаха зле.

Проверката  показа наличие на голямо количество вредни вълни,  натрупани в 
организма и на тримата. Свидетелите ми говореха категорично за наличие на повишена 
радиация в жилището. При замерване с дозиметър засякох 11 локални източника на 
повишена радиация на различни места в едностайния апартамент. Тяхното излъчване 
варираше от 0,35 до 0,65 милисиверта (mSv). Седем от тях се намираха под спалнята и в 
близост до детското креватче.

При майката и бащата за година и половина натрупана радиация беше стигнала 
до размери, които влияят отрицателно върху здравето. Децата до тригодишна възраст са 
особено чувствителни към такава агресивна среда,  но за съжаление не могат да ни 
обяснят с думи какво чувстват. Те долавят с цялата си същност съществуващата вълнова 
заплаха  и  обикновено  реагират  с  повишена  раздразнителност,  неспокоен  сън,  а  на 
физическо ниво – с поява на невродермити и алергии, с осезаемо понижен жизнен тонус 
и отслабена имунна система.

Посъветвах  семейството  да  замени  жилището,  тъй  като  бе  невъзможно да  се 
изгради защита, която да неутрализира радиоактивните камъчета, пръснати из бетона. 
Въпреки  главоболията,  които  това  им  причини,  те  все  пак  послушаха  моя  съвет. 
Пренесоха се в чисто от вредни вълни жилище, което поверихме предварително. Само 
след три месеца при тях се завърнаха доброто здраве и самочувствие.

В кабинета ме посети дама на средна възраст от Варна. Имаше упорити проблеми 
с храносмилателната система. Гастроентероколит, язва, панкреатит, съмнение за диабет 
– това бяха само част от оплакванията, с които ме засипа. Продължителното боледуване 
беше изострило нервите ѝ до краен предел. Наред с другите причини за състоянието ѝ 
установих  висока  степен  на  радиоактивност  в  организма.  Тя  бе  довела  до  сериозно 
нарушаване на функциите на жлезите с вътрешна секреция, а оттам и до редица други 
проблеми. Проверих по схема жилището за вредни вълни, но никъде не открих такива. 
Направих същата проверка и на работното място, но отново не открих нищо тревожно. 
Повторно  проверих  на  вълномер  дали  не  съм  сгрешил  в  диагностиката  –  високите 
стойности на радиация бяха факт, при това неин носител бе подземен воден източник. 
Едва когато стана дума за вода, дамата сподели с мен, че всеки ден си налива вода от 
минерален  извор,  който  бил  съвсем  близо  до  жилището  ѝ.  И  така  повече  от  десет 
години!

Посъветвах я да спре да пие тази вода, тъй като минералните води са естествено 
радиоактивни  и  при  продължителна  консумация,  и  то  непосредствено  от  извора,  в 
организма се натрупват остатъчни количества радон, който вреди на здравето. Тя прие 
съвета ми скептично, но все пак обеща до контролния преглед да смени водата. Когато 
след два месеца дойде отново при мен, беше просто неузнаваема. Лицето ѝ грееше, 
сенките  под  очите  бяха  изчезнали,  болките  в  стомаха  и  корема  бяха  отзвучали. 
Лечението с билки, което ѝ бе препоръчано, бе дало бързи и неочаквани за нея самата 
резултати.  Естествено,  беше  се  разделила  с  навика  си  всеки  ден  да  посещава 
минералния извор.

Преди  години  заедно  с  няколко  практикуващи  радиестезисти  от  Бургас 
направихме комплексна проверка за геопатология и вредни излъчвания в Училището за 
океански и морски риболов. Подземни застойни води под голяма част от сградата и 
повишен  радиационен  фон  (0,35  –  0,48   mSv.)  формираха  сложна  картина  от 
взаимноусилващи се излъчвания. Наложи се да направим защита със специализирани 
пирамиди на три нива в училището. Половин час след конфигурирането на защитата, 



най-високата стойност на радиация, която отчиташе нашият уред, бе 0,23 mSv (норма)! 
А багетите не реагираха в нито една от регистрираните преди това геопатогенни зони.

Подобна беше картината и в софийкия Техникум по фина механика и оптика, и в 
138  софийско  училище  (бивше  Юрий  Гагарин),  където  бяха  необходими  сложни 
пирамидални  защити  на  няколко  нива  на  сградите.  Навсякъде  атмосферата  сред 
преподаватели и ученици значително се подобри, а това, не се съмнявам, е помогнало 
значително и на едните, и на другите да продължат успешно учебния процес.

Това са само няколко от многото случаи, в които съм се сблъсквал с пагубните 
последици от радиацията. Опитът ми показва, че локални източници с излъчване над 
0,25  милисиверта  (mSv),  когато  са  в  непосредствена  близост  с  човека,  дават 
количествени натрупвания,  които след време се отразяват  на неговото здраве.  Това 
количество  изглежда  нищожно  в  сравнение  с  годишната  радиационна  доза  на 
облъчване, която може да понесе човек. Лошото обаче е, че радиацията се натрупва в 
организма с годините и когато надмине индивидуалните ни възможности за съпротива, 
започват  здравословните  проблеми.  Поради  йонизиращия  си  ефект  радиацията 
нарушава най-напред работата на енергийната система. Затова при критично облъчване 
в началото човек се чувства вял, отпаднал, страда от упорити главоболия и световъртеж 
без  да  е  болен.  На  този  етап  лекарите  трудно  могат  да  установят  причината  за 
проблемите със здравето, защото физиологичните параметри на организма са в норма. 
По-късно, ако облъчването продължи, започват нарушения във функциите на жлезите с 
вътрешна секреция и се изявяват наследствено обусловени страдания. Пораженията от 
по-големи радиационни дози са познати на медицината, срещат се рядко и затова няма 
да се спирам на тях.

ПОДЗЕМНИ ТЕЧАЩИ И ЗАСТОЙНИ ВОДИ

Подземните течащи води имат излъчване, различно по своите характеристики в 
зависимост от дълбочината, дебита и чистотата им. Колкото по-чиста и бързоструйна е 
една подземна вода, толкова по-силно е нейното излъчване над повърхността на земята. 
Най-мощни са вълните на подземните минерални и термални води. При своето движение 
през различни земни пластове водата акумулира различни по вид енергии. Триенето ѝ в 
бреговете и стените на подземните кухини поражда вибрации с определени честоти, 
които лесно могат да бъдат доловени на повърхността на земята. Тъй като човешкото 
тяло  съдържа  голямо  количество  вода,  то  лесно  влиза  в  резонанс  с  лъченията  и 
вибрациите на подземните течащи води. Продължителният престой в зоната на такива 
излъчвания обаче е пагубен за човешкия организъм.

Преди  години  бях  на  гости  при  познати  художници  в  Бояна.  В  дома  им  се 
запознах с  техен близък,  депутат  от  Великото народно  събрание.  Разговорът все  се 
въртеше около здравословните проблеми в  неговото семейство.  Оказа се,  че от три 
поколения, които живееха заедно, няма нито един, който да се похвали с добро здраве. 
Заинтригуван предложих да направя замерване по схема на жилището за геопатогенни 
зони  и  вредни  вълни.  Ставаше  въпрос  за  геобразна  къща  на  три  етажа  в  един  от 
представителните квартали на София. Когато скицата бе готова, направих необходимите 
замервания.  Два  силни  подземни  водни  потока  преминаваха  под  къщата  и  се 
кръстосваха точно в централната ѝ част. Практически всички помещения бяха засегнати 
от коварното лъчение. Дадох категоричното си мнение, че това е къща-убиец и който и 
да  живее  в  нея,  няма  да  се  чувства  добре...  Домакините  ме  гледаха  слисани  и 
пребледнели.  Помислих,  че  може  би  съм  ги  изплашил  с  категоричността  на 
заключението си.

Оказа се обаче, че тяхното семейство преди няколко години също е живяло в 
тази къща. Бай Мито прибрал тогава майка си от провинцията в София да си изживее 
спокойно старините. Не минала и година, когато тя внезапно починала. В същото време 
неговото здраве сериозно се разклатило, съпругата му също се сблъскала със сложен 
здравословен проблем,  а синът им не се чувствал никак добре.  „Когато решихме да 



напуснем къщата, мен ме изнесоха на носилка – тюхкаше се бай Мито. – Едва сега си 
обяснявам толкова странни неща, които ни се случиха там...”

Неотдавна се сблъсках с подобен проблем в Горна Оряховица. За помощ към мен 
се  обърна  млада  жена,  чиито  родители  бяха  починали  един  след  друг  през  малки 
периоди от време. Бащата от тумор в мозъка, а майката от кръвоизлив в мозъка. Скоро 
след тях при злополука починал и по-малкият брат на баща ѝ, с когото живеели в една и 
съща къща. „Сякаш къщата е прокълната – ожали ми се тя. – Дали магия някаква ни е 
направена, дали ни прокле някой, дали завистници ни завидяха – не мога да разбера.” 
Помолих жената да ми нарисува схема на къщата, но тя не бе в състояние да направи 
това.

Наложи  се  да  пътувам  до  Горна  Оряховица.  Впрочем  замерванията  на  място 
винаги са за предпочитане пред замерванията по направени на ръка скици. Проверих 
двора и цялата двуетажна къща. Две силни подземни водни течения пресичаха къщата 
по диагоналите и се кръстосваха точно в спалнята под главите на отишлите си вече от 
нашия свят родители. Техните деца, вече семейни, не смееха да спят в тази стая и 
изпитваха страх, който ми обясняваха с усещането за нечие чуждо присъствие в къщата. 
Успокоих ги, че след като изградим радиестезична защита, всичко ще се нормализира, а 
поразклатеното им здраве ще се подобри. Изградих пирамидална защита и за тяхно 
спокойствие останах да пренощувам в „злокобната” стая. На другия ден се сбогувахме с 
уверението,  че  винаги  могат  да  ме  потърсят,  ако  проблемите  продължат.  Няколко 
седмици по-късно ми се обадиха, че всичко при тях върви добре и вече не усещат ничие 
„чуждо” присъствие в дома си. Отзвучали и главоболията, от които се оплаквали почти 
всички в къщата.

Приятели от  София ме  поканиха  да проверя какво става с  блока им.  От  две 
години те усещаха усилени вибрациите от уличния транспорт. После сградата започнала 
да се  пука  в  зоната на съединяване на двата ѝ корпуса.  Същевременно  значително 
зачестили здравословните им проблеми.

Още  при  външния  оглед  почувствах  силното  излъчване  на  странна  аномална 
зона. При по-нататъшните замервания установих, че на десетина метра от блока минава 
силно  подземно  водно  течение.  Теренът  под  блока  обаче  беше  наносен  и  водата 
промиваше пясъчния слой в наноса. Засякох по контура подземна кухина с елипсовидна 
форма и размери 25/37 метра. Близо една трета от блока се намираше над кухината и 
очевидно основите на сградата бяха започнали да пропадат. Оказа се, че още когато 
копаели изкопа за блока, едвам се справили с подпочвената вода.

Това обаче бе само част от бедата. Кухината под блока бе пълна със застояла 
вода,  замърсена  от  аварирала  отходна  канализация.  Това  я  превръщаше  в  особено 
опасна,  заразена  с  патогенни  микроорганизми  зона.  Вълновото  излъчване  на  тези 
микроорганизми,  насложено  с  излъчването  на  подземната  вода,  беше  причината  за 
повишена заболеваемост всред всички обитатели на блока.

Елиминирахме  вълновата  заплаха  с  радиални  катализатори  и  пирамиди.  За 
спасението на сградата от по-нататъшно пропадане обаче очевидно бяха необходими 
инженерно-строителни операции. Направените по-късно сондажи доказаха правотата на 
моето проучване. Потвърди се и наличието на подземната кухина, пълна със замърсена 
от авариралата фекална канализация вода.

Често подпочвените води в  чертите на застроени зони се  оказват замърсени. 
Това е особено валидно за селища и вилни зони, в които отходните води се събират в 
септични ями и липсва канализация.  Подобни заразявания на подпочвените води се 
наблюдават  и  в  районите  на  инфекциозни  болнични  заведения  или  около  големи 
животновъдни комплекси.

Неотдавна  ме  потърсиха  представители  на  частна  търговска  фирма,  които 
изграждаха солиден офис в покрайнините на София. Трябваше да проверя застроения 
терен  за  вредни  вълни.  Освен  това  те  търсеха  възможност  да  изградят  собствен 
водоизточник за битови нужди и за захранване на басейн. При направената проверка 
регистрирах силен подпочвен поток с висок дебит на сравнително малка дълбочина – 8 



метра. За съжаление обаче тази вода бе силно киселинна и заразена. Както и мислех, 
къщите  в  района  бяха  на  септични ями,  а  неколкостотин  метра  по-нагоре  частници 
отглеждаха свине.

Чак след като приключих, домакините ми показаха на границата със съседния 
парцел кладенец, широк метър и половина и пълен догоре с вода. Попитаха ме могат ли 
да го ползват и за какво. Казах им, че с тази вода могат само да си докарат болести и 
неприятности, тъй като е от замърсения поток.  В същия момент няколко строителни 
работници, които се бяха скупчили наоколо, един през друг със смях започнаха да ми 
разказват как в началото, като пристигнали на строежа, мили се с вода от кладенеца и 
даже пили от нея, а после всички се изпонатръшкали от разстройство.

В  трудната  1994  година,  когато  София  бе  подложена  на  безжалостен  воден 
режим, столичната община изгради чешма на минералния извор на кръстовището на 
бул. „България” и ул. „Милин камък”. Скоро след това обаче много от гражданите, които 
ползваха  вода  оттам,  започнаха  да  се  оплакват  от  стомашно-чревни  смущения. 
Първоначално  специалисти  дадоха  мнение,  че  това  се  дължи  на  повишеното 
съдържание на сяра и високата минерализация на водата.  Моя леля,  която редовно 
вземаше вода от тази чешма,  ме помоли да проверя по радиестезичен път няма ли 
някаква  друга  причина  за  възникналите  проблеми.  Проверката  чрез  радиестезичен 
вълномер и свидетели показа наличие на ентерококи и коли бактерии в донесената ми 
проба.  Повторната  проверка  на  вода  директно  от  извора  потвърди  първоначалното 
измерване. Посъветвах леля си да не ползва повече този водоизточник.

Няколко  дни  по-късно  след  неколкократни  лабораторни  изследвания  ХЕИ 
запечата чешмата. В бюлетина, разпространен чрез БТА, като причина за затварянето се 
посочваше заразяването на водата с ентерококи, коли бактерии и още няколко други 
вида  патогенни  микроорганизми...  По-нагледно  доказателство  за  смисъла  на 
радиестезичните изследвания до този момент не бях получавал.

ГЕОМАГНИТНИ МРЕЖИ НА ХАРТМАН И КЮРИ

На физиците отдавна е известен естественият магнетизъм на нашата планета. 
Дълго  време в  научните  среди  се  е  водил  спор  за  съществуването  и  размерите  на 
геомагнитната мрежа, която опасва земното кълбо. Жолио-Кюри твърдял, че магнитните 
линии  се  простират  в  посоките  североизток-северозапад  и  югоизток-югозапад  на 
разстояние 6/5 метра една от друга. Доктор Ернст Хартман твърди, че геомагнитните 
линии са с широчина 10 инча (25,4 см) и се простират по посока север-юг през 2 метра, 
а по посока изток-запад – през 2,50 метра. Съществуват и редица други гледни точки по 
въпроса.

Практиката  на  стотици  физикални  радиестезисти  от  цял  свят  обаче  доказа 
недвусмислено правотата на д-р Хартман. Ето защо в литературата геомагнитната мрежа 
носи неговото име. Всъщност в зависимост от географския район в посочените размери 
– 2/2.50 метра, са възможни известни отклонения. Те обаче са измерими в сантиметри и 
като цяло са незначителни. Кръстовки на мрежата на Кюри се регистрират значително 
по-рядко и то единствено в случаите на тяхното цялостно или частично съвпадение с 
кръстовките от геомрежата на Хартман. Излъчването при съвпадение на кръстовки от 
двете мрежи е многократно по-силно, отколкото при единичните и това е признакът, по 
който може да се засече такава аномалия.

В какво се изразява действието на геомагнитната мрежа. Още от древни времена 
хората по всички кътчета на планетата строят жилищните и култовите си сгради строго 
ориентирани  според  четирите  посоки  на  света.  Това  правило  е  спазено  както  при 
египетските  пирамиди,  така  и  при  наколните  жилища в  Индокитай.  Всички  шамани, 
лечители, знахари, строители и зидари знаели, че спалните трябва да са ориентирани 
по посока север-юг, а почивалните, читалните, и храмовете – по посока изток-запад. 
Дори починалите се погребват по строго определен ред, също съобразен с географските 
посоки.



Както се вижда на схема № 1, геомагнитните линии образуват гъста мрежа, като 
местата на пресичане (кръстовките) са с редуващ се поляритет – плюс, минус, плюс, 
минус и т. н. Образуващите се правоъгълници са с два противоположни по диагонала 
плюсови  ъгъла  и  два  минусови.  Когато  човек  спи  с  глава  на  север  или  на  изток, 
магнетизмът на неговото собствено тяло е в синхрон с естествения магнетизъм.  Ако 
тялото му се намира по оста на диагоналите в правоъгълника, той попада в линия на 
минусов  или  плюсов  поляритет,  който  нарушава  неговите  енергийни  баланси. 
Продължителният  престой  върху  кръстовките  на  геомрежата  също  не  е  желателен. 
Плюсовите кръстовки могат да ви презаредят енергийно и да предизвикат повишена 
раздразнителност. Отрицателните – точно обратното – могат да „изсмучат” енергията 
ви, след което ще се чувствате отпаднали и угнетени.

Човек е свикнал с естествения магнетизъм на планетата и обикновено при сън по 
интуиция намира най-подходящата посока за  своето тяло.  Често ни се  случва да се 
събудим легнали по диагонал или свити на кълбо. Виждал съм деца, обърнали се с крака 
към възглавницата си.

Спомням си младо семейство с двама близнаци на три годинки.  Майка им се 
оплакваше, че спят страшно неспокойно, мятат се насън, преобръщат се в леглата, а 
сутрин  стават  превъзбудени  и  нервни.  При  направената  радиестезична  проверка  се 
установи,  че  точно  под  детските  креватчета  минава  подземно водно  течение,  чието 
излъчване  се  наслагваше  с  лъчите  на  геомагнитната  мрежа  на  Хартман.  Изградих 
пирамидална защита на жилището, но посъветвах майката при първа възможност да се 
преместят с децата в съседната стая, в която беше чисто от вредни лъчи.

След два дни майката ми се обади отново.  За пръв път от много време тя и 
децата ѝ бяха спали непробудно и бяха станали весели и отпочинали от сън...

ДРУГИ ГЕОПАТОГЕННИ ЗОНИ

Много  често  в  райони,  където  има  мини  и  рудници,  настъпват  аномалии  в 
излъчванията на земните недра. Изчерпването на определени пластове руди носи полза 
на  човека,  но  и  вреда,  защото  полиметалните  жили  и  слоеве,  въглищата  и  други 
полезни изкопаеми служат като филтри, които спират силни йонизирани потоци, идващи 
от горещите дълбини на планетата. Навсякъде по земята сред хората, които живеят и 
работят в зоните на открити и закрити рудници, се наблюдава значително повишена 
заболеваемост. Една от основните причини за това е високата степен на облъчване с 
вредни за организма лъчи, идещи от земните недра.

Наслагването  на  няколко  вида  вредни  вълни  на  едно  място 
многократно повишава риска за хората!

В  големите  градове  често  се  случва  да  се  строи  върху  стари  гробища  и 
некрополи.  Съвременните  строители  нехаят  за  един  от  най-древните  закони,  който 
повелява  мъртвите  да  имат  свое  място за  вечен покой,  далече  от  живите.  В  къща, 
построена върху стари гробища, никой не може да живее спокойно. Защото гробищата 
са място за упокой и врата към отвъдното. Имал съм случаи да правя измервания в 
няколко  къщи,  построени  на  такива  места.  Радиестезичните  ми  уреди  реагират  по 
странен начин. Отчитат присъствие на енергийни обекти, които се движат и променят 
своята интензивност на излъчване. Трябва ли да се учудваме тогава, че в тези къщи 
хората имаха масово усещане за „чуждо” присъствие, че някои от тях бяха на прага на 
психическата си издръжливост, а други бяха станали вече пациенти на психиатрите.

Това енергийно присъствие обаче е от друго естество и изисква самостоятелно 
подробно изучаване.  Явленията от този род ще бъдат предмет на друго изследване, 
затова само ги споменавам тук като факт, с който начинаещите, пък и напредналите 
радиестезисти могат да се сблъскат.

Към факторите, които влияят на човешкото здраве и самочувствие, следва да 
отнесем  кристалите,  магнитните  руди  и  камъни,  вулканичните  скали  и  някои  други 
природни образувания с променливи енергоинформационни характеристики и повишен 



магнетизъм. Не следва да забравяме влиянието на небесните тела (звезди и планети) и 
на космичните лъчения върху човека.

Спомням  си  едно  семейство,  добре  устроено,  но  сблъскващо  се  със  странни 
преживявания и проблеми. От едно известно време всичко като че ли в дома им, в 
бизнеса и в отношенията беше тръгнало наопаки. Чудеха се каква е причината. Когато 
посетих  дома  им,  бях  приятно  изненадан,  че  едно  панелно  жилище  може  да  бъде 
подредено като късче от природата. Навсякъде бяха аранжирани кътчета от различни 
камъни, цветя, обработени корени и парченца дърво… 

И  въпреки  това  през  цялото  време  ме  преследваше  чувството  за  нечие 
натрапчиво  присъствие.  Започнах  да  проверявам  един  по  един  предметите  в  дома. 
Изведнъж в средата на помещението пред един особено красив камък багетите ми рязко 
се отвориха на „не”! Затворих очи и се опитах да пообщувам с „госта”. Видях планински 
извор, а камъкът красиво оформяше малкото му коритце. После водата стана мътна, а 
коритцето се изцеди и загуби цялата си прелест…

Посъветвах обитателите на това жилище да отнесат отново камъка в планината и 
да го поставят там, откъдето са го взели. Не можеш да разрушиш хармонията на едно 
място с егоистичната надежда да пренесеш тази красота само за себе си  вкъщи. Те ме 
погледнаха скептично и обещаха да си помислят по въпроса.  Мислиха обаче твърде 
дълго. Чак след като откраднаха и втората им кола, а пожар изпепели половината им 
магазинче, мъжът беше сложил камъка в раницата си и го беше отнесъл обратно в 
планината. Някой път наистина сме прекалено упорити в нежеланието си да общуваме 
хармонично с природата.

Освен  от  естествени  източници  на  различни  по  вид  лъчения  ние  често 
получаваме  допълнителни  дози  вредни  вълни  от  придобивките  на  съвременната 
цивилизация.  Тук  трябва  да  спомена  излъчванията  на  мощни  радиолокаторни  и 
радиорелейни  станции,  на  локалните  и  преносими  информационни  мрежи,  на 
силнотоковите  и  слаботоковите  електрически  проводници  и  мрежи,  на  битовата 
електроника, на някои видове промишлена и медицинска апаратура и други. Колкото и 
странно да ни звучи,  дори такива дребни на пръв поглед неща като бръмченето на 
компресора на хладилника или подгрятата в микровълновата фурна храна могат да се 
окажат опасни за човешкото здраве.

Хората се  намират в непосредствена постоянна връзка и с  микрокосмоса,  и  с 
макрокосмоса. Ние сме неделима част от великата Вселена и в съответствие със закона 
за подобието всеки от нас сам представлява цяла вселена. Като енергоинформационна 
система  човек  непрекъснато  е  в  движение  и  осъществява  всеки  миг  енергиен  и 
информационен  обмен  с  околната  среда,  в  която  се  намира.  В  момента,  в  който 
движението и обменът спрат  по някаква причина,  настъпва смъртта на физическото 
тяло. Енергоинформационният потенциал обаче се натрупва в човешката душа и след 
смъртта на физическото тяло продължава самостоятелно своето по-нататъшно развитие 
и усъвършенстване.

Сложен проблем представлява преминаването на човешката душа в отвъдното 
след смъртта на физическото тяло. Строги обреди във всички религии са предназначени 
да  осигурят  максимално  добре  този  преход.  Поради  нарушена  ритуалност  обаче  и 
поради разрастването на мащаба на глобалните катастрофи и конфликти все повече 
души  на  покойници  и  трагично  загинали  хора  не  могат  да  преминат  нормално  и 
продължават съществуването си около нас в рамките на физическия ни свят. Такива 
неприкаяни  души  търсят  къде  да  се  приютят,  за  да  допълнят  своя  потенциал  и  да 
преминат нормално. Когато обаче такава душа се прикрепи към душата на жив човек, се 
получават  неприятни  за  приемника  последствия.  Ако  прикрепилата  се  душа  е  с 
равностоен на живата душа потенциал,  се  получава равнодушие.  Такъв човек рязко 
променя поведението си, става равнодушен към всичко заобикалящо го, не е способен 
да взема рационални решения. Когато прикрепилата се душа е с по-силен потенциал, 
можем да говорим за  обсебване,  дори за вселяване и за раздвояване на личността. 
Такъв човек много често и за дълги периоди става неузнаваем. Променя се характерът 



му и дори личността. Ако не получат навременна и компетентна помощ, хора с такива 
проблеми често завършват живота си трагично.

РАДИЕСТЕЗИЧНИ ВЪЛНИ

Във  физиката  са  известни  два  вида  вълни  –  носещи  (постоянни)  и  носени 
(статични).  Всяко  едно  тяло  в  природата  има  своя  характерна  статична  вълна.  По-
сложните обекти, състоящи се от множество органи и системи, имат обща вълна, но 
всяка съставна тяхна част има също своя специфична статична вълна. Радиоактивните и 
някои други елементи са източник на постоянни вълни, които служат като антени, по 
които могат да се разпространяват статичните вълни на други тела.

Френският професор Луи Тюрен е установил научно наличието на девет вида 
радиестезични вълни. Те имат характер, сходен с физичните вълни. Явяват се техен 
хармоничен  еквивалент,  25  милиона  пъти  по-мощен  от  съответните  физични 
първоизточници.  Радиестезичните  вълни  имат  електромагнитен  характер  и  са 
достатъчно  добри  носители  на  информация.  Единственият  прецизен  „уред”,  който  с 
помощта на детектори (махала, багети и др.) може да диференцира точно тези вълни, 
засега си остава човекът.

Тук няма да се спирам на характера на радиестезичните вълни. Те са описани 
достатъчно добре в книгите на Луи Тюрен, Стоян Бъчваров, Мария Мандаджиева и др. 
Целта ми е да ви предложа няколко практически метода за работа, чрез които вие сами 
да  можете  да  си  помогнете  в  ежедневието.  Така  че  оставяме  теорията  настрана  и 
преминаваме към практиката.

РАДИЕСТЕЗИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

В древността това са били магическите жезли и махала на жреците, лесковите и 
дряновите вилки, пастирските гегли, каменните и глинени оракули и още много други 
интересни „инструменти”.  Съвременните радиестезисти боравят със стотици различни 
видове махала, багети, линеали, вълномери, източници на постоянни вълни, свидетели и 
т. н. Всичките те обаче се свеждат до няколко прости принципа на действие.

Махалата,  багетите,  лесковите  и  метални  вилки,  различните  пръчки  и  жезли 
представляват антенен детектор. С такъв уред в ръка човек образува трептящ кръг, 
който е в състояние да регистрира определен тип физични и радиестезични вълни. При 
среща с такива вълни детекторът в човешката ръка реагира по определен начин. Всеки 
инструмент има свой специфичен „език”, който трябва предварително да бъде усвоен 
добре от радиестезиста.

Радиестезията се  дели на два дяла –  физикална и  ментална.  Физикалната 
радиестезия  борави  с  точни  свидетели  на  търсените  вълни  и  се  стреми  да  бъде 
максимално близо до физическия характер на материята. Изработваните от Луи Тюрен, 
Георги Атанасов и други радиестезисти свидетели, представляват гилзи или дървени 
трупчета, пълни с талк, кварцов пясък или оризово брашно. Тези вещества имат добра 
материална памет  и съхраняват дълго време импрегнираните  чрез  генератори в  тях 
статични вълни с определена дължина. Практически може да се изработи физикален 
свидетел за всяко нещо от нашия свят, стига да знаем параметрите на неговата статична 
вълна. Работата със свидетели води до бързи и точни резултати, тъй като свежда до 
минимум  възможността  за  грешка  при  регистрирането  на  определен  тип  вълни. 
Недостатък  на  тази  система  е  необходимостта  от  периодично  подновяване  на 
свидетелите, тъй като след определено време те се изчерпват. 

Новост представляват изработваните от инженер Валентин Маринов свидетели. 
Фиксираните  и  генерирани  върху  метален  носител  честотни  характеристики  на 
търсените от нас  неща са  практически много по-дълготрайни.  Замърсяването им със 
странични  насложени  вълни  може  да  бъде  бързо  отстранено  чрез  поставянето  на 
свидетелите  под  пирамида  за  няколко  часа.  Препоръчвам  на  практикуващите 



радиестезисти  да  си  набавят  набор  такива  свидетели,  тъй  като  те  са  неоценим 
помощник за прецизиране на измерванията на терен и при работата по карти, таблици и 
схеми.

Менталната радиестезия има стародавна традиция и се основава на силата на 
мисълта и способността на човека да визуализира. Менталните радиестезисти изграждат 
мисловен образ на търсения предмет или обект, който представлява ментален свидетел. 
От решаващо значение в този метод е способността на човек да се концентрира върху 
извършваното  замерване,  като  същевременно  се  абстрахира  от  външна  намеса  и 
влияния. Менталистите и физикалистите в радиестезията обикновено използват едни и 
същи детектори и  в  крайна  сметка  постигат  едни и  същи резултати,  независимо че 
вървят по различни пътища към тях. В крайна сметка физикалният радиестезист също 
използва менталните си способноси, но подкрепя своята чувствителност с допълнителни 
помощни средства.

Често ми задават въпроса: Кой може да се занимава с радиестезия. Според 
мен всеки би могъл да се научи да работи с махало, багети или вилки с изключение на 
хора, които имат вродени или придобити увреждания на продълговатия или на малкия 
мозък. Защо е така.  Булбът в продълговатия мозък е мястото, където се обработват 
уловените чрез детектори вълни и сигнали.  Малкият мозък служи като генератор за 
разпознаване на регистрираните честоти. Ако в тях има дефект, съответно дефектни ще 
бъдат и отчитаните резултати. За щастие хора с такива увреждания се срещат много 
рядко. Затруднени в работата с махало са и хората с висок диоптър (над 3 диоптъра) на 
зрението. 

Ето защо всеки, който реши да се научи да борави с махало, багети или друг 
радиестезичен инструмент, независимо за каква цел, може да използва практическите 
съвети и схеми, представени по-нататък в книгата.

МАХАЛОТО, НАЧИН НА УПОТРЕБА

Това  е  най-древният  и  същевременно  най-разпространеният  радиестезичен 
инструмент. Дълго време действието на махалото е било обвито в мистика. И до ден 
днешен  много  хора  продължават  да  го  наричат  „магическо”,  макар  че  то  е  просто 
детектор, изцяло подчинен на човешката мисъл и интуиция.

Важно е още в самото начало да знаете следното. Когато търсите отговор 
на  поставен  от  вас  въпрос,  махалото  може  да  реагира  по  два  начина.  Първият  и 
правилен вариант  е  да  поставите  точно формулиран въпроса  и  да  изчакате  вашата 
интуиция  да  намери  правилния  отговор  в  общото  информационно  поле.  В  никакъв 
случай не бива изпреварвате с логическата си мисъл отговора на махалото. В противен 
случай то ще побърза да даде отговор в съответствие с вашата мисъл, а тя много повече 
се съобразява с това, какво на вас би ви се искало, отколкото с обективната реалност. 
Ако  вие  поставяте  въпроси,  на  които  предварително  сте  си  намислили  отговорите, 
махалото услужливо ще ви даде потвърждение. Много бързо обаче ще разберете, че 
тези отговори са далеч от действителността. Това само ще ви разколебае и разочарова 
още  в  самото  начало  и  най-вероятно  ще  ви  накара  да  захвърлите  махалото  като 
ненужна вещ. А то може да ви бъде ценен съветник и помощник както в трудни моменти 
от живота, така и в ежедневието.

Има цели книги, посветени на махалото, в които са описани различни начини за 
работа и настройване на този инструмент.  Важно е да знаем, че всеки в крайна 
сметка  си  изработва  индивидуален  начин  за  работа. Все  пак  има  някои 
общовалидни принципи, с които всички трябва да се съобразяваме.

За начало вземете каквото и да е универсално махало. Формата, материалът, от 
който е изработено и големината нямат значение. По-малките и по-леки махала са за 
предпочитане,  просто  защото  по-бързо  реагират  на  поставените  въпроси.  Тежките 
махала обикновено са за работа на открито при променливи атмосферни условия. Не 
започвайте работа със специализирани махала,  в които има вградени свидетели или 



спирали. До тях ще стигнете в по-късен етап от своето развитие. Трудно се работи с 
махала от разнородни материали (кристал и метал например)  и  с  много шлифовани 
страни.

Вече  споменах,  че  човек  образува  трептящ  кръг  с  радиестезичния  детектор, 
който  държи  в  ръка.  Затова  всеки  трябва  да  намери  тази  точка  от  дължината  на 
струното  на  махалото,  която  му  позволява  да  влезе  в  точен  синхрон  (резонанс)  с 
инструмента. Как да направим това.

За целта ви е необходима свободна от всякакви предмети маса, махало и два 
абсолютно еднакви предмета. Това могат да бъдат две еднакви по стойност монети от 
една и съща емисия. Застанете така край масата, че да сте обърнат с лице на изток. 
Може да сте прав или седнал.  Краката ви трябва да са разтворени на ширината на 
раменете и да са опрени в пода. Не допирайте и не кръстосвайте краката си, защото ще 
нарушите баланса на собствения си поляритет, а това от своя страна ще се отрази на 
точността на настройване на махалото. Ако носите часовник, свалете го от ръката си, 
защото неговият механизъм също влияе на показанията на махалото. Свийте работната 
си ръка в лакътя и обърнете дланта си надолу към земята. Китката на ръката трябва да 
е малко по-ниско от ъгъла на лакътя. Свийте малкия, безименния и средния пръст на 
ръката,  така че да допират възглавничката (Венериния хълм) под палеца.  Хванете с 
палеца и показалеца струното максимално близо до махалото (виж сн. № 2). След това 
поставете едната монета пред вас  на масата.  Другата монета  вземете  в  обърнатата 
нагоре длан на свободната ви ръка – тя ще бъде вашият свидетел. Поставете махалото 
на височина 2–3 см над монетата на масата и го заклатете леко напред-назад. Задайте 
си мисловно въпроса дали тази монета е същата като монетата, която държите в другата 
си  ръка.  Отпускайте  по  мъничко  от  струното  и  продължавайте  да  поддържате 
движението на махалото напред-назад. В един момент, когато достигнете определена 
дължина от струното, махалото ще промени своя ход. То ще се отклони надясно или 
наляво и ще започне да прави кръгови движения. Повторете няколко пъти отначало 
цялата операция по настройване. В момента, в който установите точната дължина на 
струното, на която махалото ви реагира с промяна на движението, завържете на това 
място възелче. Така вие сте установили своята резонансна точка със своето махало.

Сега следва да усвоите езика на вашия уред. Хванете струното на махалото, така 
че възелчето да се намира между палеца и показалеца ви. Задайте отново въпроса дали 
монетата от масата е същата като тази в ръката ви. Махалото ще закръжи надясно или 
наляво.  Това ще означава  утвърдителен  отговор  –  да,  правилно.  След това задайте 
абстрактен и неправилен въпрос – например дали монетата на масата е танк. Махалото 
ви ще закръжи в обратна на положителната посока. Това движение ще означава – не, 
неправилно. Така вие ще знаете двата основни отговора на махалото – да и не.

Защо  при  някои  хора  махалото  дава  положителен  отговор  чрез  завъртане 
надясно (по часовниковата стрелка), а при други – чрез завъртане наляво (обратно на 
часовниковата стрелка)? Както в реалния живот, така и в радиестезията има левичари, 
но  радиестезичните  левичари  не  винаги  са  левичари  в  реалния  си  живот.  Това  е 
физиологична особеност,  свързана с денонощния цикъл на промяна на поляритета у 
хората. Ако се окажете от групата на левичарите, не се отчайвайте. Това не е дефект, 
който  може  да  ви  попречи  да  работите.  Просто  вие  ще  трябва  по-внимателно  да 
изградите своята „езикова система” с движенията на махалото.

Можете да направите още една проверка за това дали сте намерили точната 
резонансна дължина на струното. Седнете на стол с подгънати под прав ъгъл крака (виж 
сн. 2а). Поставете махалото на 2–3 см над дясното си коляно и му задайте начално 
колебателно  движение  (напред-назад).  След  2–3  секунди,  ако  сте  го  настроили 
правилно,  махалото трябва да започне да кръжи надясно по часовниковата стрелка. 
Това  е  така,  защото  колянната  ви  става  е  концентратор  на  енергия  с  положителен 
заряд. След това направете същото над лявото си коляно. Махалото ще закръжи обратно 
на  часовниковата  стрелка,  тъй  като  лявото  ви  коляно  концентрира  енергия  с 
отрицателен заряд.



След  като  установите  как  махалото  ви  отговаря  с  да и  не,  преминете  към 
практически  занимания.  Сравнявайте  различни  предмети  за  еднаквост  и  подобие. 
Законът  за  подобието  е  един  от  основоположните  в  нашата  Вселена.  Можете  да 
тренирате да откривате предмети от еднакви метали и еднакви по изработка – например 
чифт обеци, гривни и др. Взимайте в ръка единият предмет от чифта за свидетел, а 
другия  поставяйте  на  открито  или  на  скрито  място  в  помещението,  в  което  се 
упражнявате. Когато започнете да търсите предмет,  скрит от друг човек,  можете да 
използвате ръката,  в  която държите  свидетеля,  за  антена.  Изпънете  я  напред,  като 
сочите с показалец последователно местата където предполагате, че може да е скрит 
търсеният  от  вас  предмет.  Когато  посочите  точното  място,  махалото  ще  ви  даде 
положителен отговор. Не се отчайвайте, ако не се получи веднага. Повтаряйте опитите, 
докато придобиете нужната точност и увереност. Не забравяйте, че вие на практика 
изучавате един нов и непознат за вас език – езика на общуване с вашата интуиция. 
Нужни са ви търпение и време, за да се научите да си служите с него прецизно и вярно.

Когато придобиете увереност в работата с махалото, можете да преминете към 
разширяване на вашия „езиков” запас. За целта можете да използвате схема № 3 (за 
левичари – изработва се огледална схема). Принципът на работа с всички схеми, които 
ще бъдат представени в тетрадката, е един и същ. Различно е само предназначението на 
всяка от схемите. И така, застанете с лице на изток и поставете схемата пред вас на 
работната  ви  маса.  Ориентирайте  я  с  махало  или с  компас  по четирите  географски 
посоки. Освен познатите ви вече отговори – да и  не, схема № 3 ви предлага и други 
варианти : – може би; – и да и не; – по-скоро да; – по-скоро не; – донякъде; – 
преформулирай въпроса; – няма достъп до информация. Това са нюанси, които 
значително  ще разширят  възможностите  ви  да търсите отговор  на  интересуващи ви 
въпроси.  А  често  нюансите  са  това,  което  не  ни  достига,  за  да  бъдем  достатъчно 
прецизни.  Поставете  махалото  неподвижно  на  3-4  см  над  центъра  на  схемата. 
Формулирайте мисловно кратко и ясно въпроса, който ви интересува, и го изпратете в 
информационното пространство. След няколко секунди махалото ще се отклони по някоя 
от координатите на схемата и ще ви даде търсения отговор. Ако поставите в левия горен 
ъгъл  на  схемата  изправен  радий,  реакцията  на махалото  ще бъде  многократно  по-
бърза, а работата ви значително по-стабилна.

Какви  въпроси  можем  да  изясняваме  чрез  тази  схема.  Практически  всякакви, 
чиито отговори могат да се вместят в предложената гама от нюанси. Нека ви дам един 
прост пример. Да предположим, че имате няколко изгодни предложения за покупка на 
жилище. Като цена и условия те са приблизително еднакви и затова ви е трудно да 
направите своя избор. Направете списък, като подредите в колонка едно под друго с 
един  празен  ред  разстояние  помежду  им  всяко  от  направените  ви  предложения. 
Направете и списък с вашите изисквания, на които жилището трябва да отговаря – да се 
чувствате  уютно  в  него,  да  има  красив  изглед,  да  не  се  намира  в  зона  на  вредни 
излъчвания, да е изградено с екологично чисти и безопасни материали, да е близо до 
обществен транспорт или пък обратното – да е на тихо и спокойно място. Когато сте 
готови,  поставете  списъка  с  предложенията  отляво  на  схемата,  а  списъка  с  вашите 
изисквания – отдясно на нея и процедирайте по следния начин. Свийте всички пръсти на 
свободната  си  ръка  без  малкия.  Поставете  малкия  си  пръст  върху  първото  от 
предложенията,  а  махалото  поставяйте  в  центъра  на  схемата  като  задавате 
последователно всеки един от интересуващите ви въпроси. Отбележете си на кои от тях 
то отговаря с  да, на кои с  не или с друг нюансиран отговор. След като проверите по 
този  начин  всички  предложения,  направете  съпоставка  на  получените  отговори. 
Вероятно по-голямата част от предложенията ще отпаднат автоматично. Ако нито едно 
от  тях  не  ви  устройва,  търсете  друг  вариант.  Ако  имате  отново  няколко  с  равни 
възможности,  направете  нов  списък  от  изисквания,  на  които  допълнително  бихте 
държали.  Повторете  процедурата  отначало,  докато  изберете  най-доброто.  Имайте 
доверие  на  вашата  интуиция,  тя  никога  няма  да  избере  нещо  лошо  за  вас.  Не  се 
подвеждайте по външния вид, блясъка и лукса, защото често те са лъжовни. Никога не 



си купувайте жилище, което е в зона на вредни излъчвания, колкото красиво 
и луксозно да е обзаведено, просто защото на света няма нищо по-ценно от 
човешкото здраве...

Посоченият от мен пример се вписва в графата на менталната радиестезия. В 
случая  вие  използвате  вашата  мисъл  за  носеща  вълна,  чрез  която  изпращате 
интересуващия ви въпрос до общото информационно поле. Отговорът идва обратно по 
интуитивен  път  и  се  изразява  чрез  движението  на  махалото  –  детектор.  Отново 
подчертавам – вашата мисъл трябва да формулира само въпроса, отговорът 
ще дойде от вашата интуиция.

Същата схема можем да използваме и във физикалната радиестезия. Само че при 
ориентирането в горния ѝ ляв ъгъл трябва да поставим изправен радий като източник на 
дезинтегрираща постоянна носеща вълна. По-нататък процесът на замерване е досущ 
един и същ. Ако въпросите, които задаваме, касаят самите нас, ние докосваме радия със 
свободната  си  ръка.  Ако  задаваме  въпроси  за  търсен  предмет  или  за  друг  човек, 
поставяме  техен  свидетел  (снимка  или  веществена  частица  от  тях)  върху  радия. 
Свидетел на всяко живо същество може да бъде негова снимка, капка кръв, косъм или 
козина. Според всемирния закон за подобието всяка една част носи пълна информация 
за цялото. Фотографската снимка запечатва не само физическия образ на даден обект, 
но  и  цялата  му  информационна  обвивка.  Това  я  превръща  в  достатъчно  точен 
информационен източник,  независимо  колко  отдавна  е  направена.  Когато  поставяме 
снимка или личен свидетел върху радия ние използваме неговата носеща вълна, за да 
получим  интересуващата  ни  информация.  За  разлика  от  металния  метод,  във 
физикалния и въпросът, и отговорът се „транспортират” по носещата вълна на радия.

Какво  представлява радият?  В  търсене  на  достатъчно  траен  източник  на 
постоянна  носеща  вълна  Луи  Тюрен  установил,  че  химическият  елемент  радий  има 
идеалните за това параметри – дължина и амплитуда на вълната 8 метра, период на 
полуразпад около  2000  години.  За  изработването  на  носители на  вълната  на  радия 
Тюрен използвал вторично йонизирани хомеопатични разтвори, в които съдържанието 
на радиоактивния елемент е в съотношение 1:50 000, 1:100 000 или дори 1:200 000. 
Радиоактивните  елементи  имат  шест  плана  на  излъчване,  затова  флакончето  с 
хомеопатичен  разтвор  на  радий  се  поставя  в  дървено  правоъгълно  трупче  с  шест 
отвора. Важно е да се знае, че при различните видове радиестезични търсения радият 
се поставя в различни положения (прав, легнал) или се държи в ръка. За хората, които 
работят  с  радиестезичен  радий,  не  съществува  никаква  опасност  от  радиоактивно 
облъчване. Все пак редно е той да се съхранява отделно от другите уреди в кутия, 
облицована с алуминиево фолио.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАХАЛА

Те  са  много  и  най-разнообразни  –  сферични,  конични,  куршумовидни, 
пирамидални,  многостенни,  с  вградени  в  тях  спирали  или  свидетели  и  т.  н.  За  да 
разграничи  деветте  вида  радиестезични  вълни,  Тюрен  например  използва  махало  с 
прикрепени на него подвижни магнитни стрелки. В случая това е и махало, и свидетел, 
тъй като магнитните стрелки,  поставени в определено положение, улавят само един 
определен тип вълни и не реагират на други излъчвания. Често срещани са махалата с 
кухина,  в  която  се  поставят  свидетели  на  търсения  предмет.  Техен  недостатък  е 
пресичането  на  вълни в  самия  уред,  което  прави сложен за  разгадаване  езикът  на 
неговите движения.

В  практиката  си  съм  изпробвал  различни  махала.  Най-универсални  са 
сферичните,  изработени  от  дурал  или  чист  алуминий,  със  заострен  връх.  Те  не 
натрупват остатъчен магнетизъм и лесно се изчистват от импрегнирани вибрации само с 
едно движение на ръката. Това ги прави удобни за всякакъв вид замервания.

Необходимостта  да  намеря  уреди  за  точно  определени  цели  ме  накара  да 
изпробвам  различни  модели  пирамидални  махала,  с  вградени  в  тях  медни  спирали. 



Пирамидалната форма позволява в махалото да се балансират идеално електричните 
заряди на  оператора  и  дава  възможност  за  прецизни замервания.  Вградените  в  тях 
медни спирали с различен брой намотки представляват антени с определен обхват, чрез 
които уредът се настройва за точно зададена цел – диагностика, прогностика, лечебни 
средства  и  методи  и  т.  н.  Предимството  на  тези  махала  е,  че  с  тях  се  избягва 
необходимостта от свидетели. Недостатък е, че за различните видове операции трябва 
да имате няколко такива махала. Като цяло обаче разнообразието на радиестезичните 
инструменти, с които може да борави човек, е за предпочитане, тъй като изработването 
на точни и дълготрайни свидетели е по силите на малцина.

ТЪРСЕНЕ ПО ПЛАН ИЛИ КАРТА

От всички радиестезични инструменти махалото е най-универсално и най-удобно 
за работа. То заангажира само едната ви ръка, а другата ви ръка остава свободна за 
помощни действия. Това е повече от необходимо, когато работите по карта или план. 
Принципът  на  работа  по  план  е  универсален  и  изисква  известна  предварителна 
подготовка. Повърхността, върху която ще работите, трябва да е свободна от всякакви 
предмети. Планът или картата трябва да бъдат ориентирани предварително по четирите 
географски  посоки  и  да  бъдат  фиксирани  неподвижно  върху  работната  повърхност. 
Необходими са и помощни инструменти – радий, 2 прозрачни линийки „търсачи” и молив 
за отбелязване на локализираните координати. По план или карта може да се издирват 
хора,  предмети  или  животни.  Също  така  може  да  се  направят  предварителни 
замервания за наличие на подземни води и полезни изкопаеми, както и за наличие на 
геопатогенни зони и вредни излъчвания.

Точни данни за даден обект могат да се снемат по архитектурен или кадастрален 
план, по технически скици и планове, по фотографски снимки и карти. От съществено 
значение  за  точността  на  замерването  са  правилното  ориентиране  и  мащабът  на 
умаление.  Предварителна  информация  може  да  се  получи  и  от  планове  и  скици, 
изработени на ръка, но при тях вероятността от допускане на грешка е по-голяма.

Как постъпваме, когато искаме да извършим замерване по план или карта. Да 
допуснем,  че  искаме  да  проверим  дали  в  дадена  местност  има  доброкачествени 
подпочвени води. За проверка ни е предоставено копие от кадастрален план. За целта 
трябва да извършим следните действия:

1. Поставяме плана на свободна от всякакви предмети маса.
2.  Ориентираме  го  с  помощта  на  компас  или  чрез  махало  и  радий  по 

географските посоки на света.
3. Фиксираме с лепенки плана неподвижно.
4.  Мисловно  формулираме  задачата,  която  имаме  да  решаваме  –  търсим 

подпочвени  води.  Физикалните  радиестезисти  поставят  в  горния  ляв  ъгъл  на  плана 
радий и върху него – свидетел „подземни течащи води”.

5. С работната си ръка привеждаме махалото в начално колебателно движение в 
дясната част на плана. С другата ръка, в която държим линийка „търсач”, започваме 
бавно  движение  отляво  надясно.  Там,  където  махалото  закръжи,  отбелязваме  точка 
върху плана. След това продължавате обследването в посока отгоре надолу (виж сх. № 
4). Засичате възможно най-голям брой точки.

6.  Съединете  отбелязаните  точки  с  линия  и  ще  получите  контура  на 
регистрираното от вас подземно водно течение. Имайте предвид, че на един и същи 
терен може да има няколко води, а може да няма и никакви.

Подобна е процедурата при търсене на други обекти под, върху или над земята. 
Когато търсим нещо друго, просто трябва да поставим нов свидетел върху радия и/или 
да формулираме достатъчно ясен мисловен образ за него.  По-нататък действието по 
търсене се повтаря. За да сме сигурни, че сме установили точното място на даден обект, 
трябва да  засечем неговото местоположение  минимум по три  координатни точки  на 
плана  или  картата.  Сложно е  търсенето  на  ценни  метали и  рудни метални  залежи, 



защото те имат шест плана на излъчване. Още по-сложно е издирването на иманета и 
съкровища, защото около тях са насложени множество блуждаещи сигнали, натрупани 
както от хората, които са ги крили, така и от хората, които са ги търсили през годините. 
Дори когато едно имане е изкопано, години наред след това мястото, където то се е 
намирало, продължава да излъчва лъжлив остатъчен сигнал.

Иманярството  е  страст,  която  много  лесно  преминава  в  болестно  състояние. 
Шансът да се намери заровено богатство е по-малък, отколкото да се спечели шестица 
от тотото, а той според изчисленията на математици е 1/60 милиона. Пресметнете сами 
колко дупки трябва да изкопаете, за да попаднете на заветната цел. И все пак...

„Един иманяр починал. Както си му е редът, изправил се пред Свети Петър да  
получи направление за Рая или за Ада.

– Казвай кой си и какви са делата ти земни – попитал го строго светецът.
– Сиромах човек бях и от немотия иманяр станах. Цял живот из земята се рових, 

но така и не успях да се замогна – отговорил представилият се.
– В Пъкъла! – викнал възмутен Свети Петър.
– Че защо си толкова строг светецо, аз никому нищо лошо не съм сторил през 

живота си – ожалил се иманярят.
– Защо ли? Двама такива като теб пуснах в Рая и сега цялата райска градина е в  

дупки! – креснал светията.
– Това ли било. Пусни ме вътре и само за 10 минути ще ти реша проблема – 

предложил новодошлият.
Пуснал го Свети Петър, защото му писнало дупки под път и над път да прескача. 

Не  минало  и  половината  от  уреченото  време,  когато  иманярите  като  на  пожар  
профучали през райската порта и хукнали към Ада.

– Брей, какво направи с тях, че така изхвърчаха – зачудил се светията.
– Ами, рекох им, че в третия кръг на Ада на тридесет крачки вляво от трона на  

Сатаната цял казан злато има заровен...
Приел Свети Петър новодошлия в Рая. Едва го изчакал да завие зад първото 

дърво, нарамил една кирка и сам се завтекъл към Ада.
– Свети Петре, почакай, та аз ги избудалках тия двамата. Там няма нищо-о-о, –  

викнал подир него иманярят.
– Абе, я остави тия шеги. Щом тия двамата, дето целия Рай залудо прекопаха,  

хукнаха  натам,  сигурно  нещо  вярно  има  в  приказките  ти  –  отвърнал  светията  и  
продължил бързо да крачи към Пъкъла...”

БАГЕТИ

Багетите  също  са  най-разнообразни  по  форма  и  предназначение.  Вилките  са 
известни  от  най-дълбока  древност  по  всички  кътчета  на  планетата.  С  тях  знаят  да 
боравят и макумбите в Африка, и шаманите по северните широчини, и монасите в Азия, 
и аборигените в Австралия. В древните книги подробно е било описано с какви вилки 
какво да се търси, какви видове дърво трябва да се използват и т. н. И днес много 
надарени от Бога водари търсят вода с лескова пръчка, а руди – с вилка от глог.

Луи Тюрен не се задоволил с дървените вилки и изработил метална багера-вилка 
с гъвкави рамене. След като експериментирал с най-различни варианти, той се спрял на 
модел с прикрепени към него подвижни магнитни стрелки.  Така създал универсален 
детектор за откритите от него девет вида радиестезични вълни:

1. Детектор за положителни хоризонтални вълни – стрелките са поставени 
с едноименните си северни полюси, успоредно на оста на багетата, напред.

2. Детектор за отрицателни хоризонтални вълни – стрелките на багетата са 
с южните си полюси напред.

3. Детектор за хоризонтални изток-запад вълни – стрелките на багетата са 



в хоризонтално положение, но с различните си полюси напред – лявата север, дясната 
юг.

4. Детектор за вертикални положителни вълни – стрелките на багетата са 
във вертикално положение със северните си полюси нагоре.

5.  Детектор за вертикални отрицателни вълни – стрелките на багетата са 
също във вертикално положение, само че с южните полюси нагоре.

6.  Детектор  за  вертикални  изток-запад  вълни –  стрелките  са  във 
вертикално положение с разноименни полюси – лявата със север нагоре, дясната – с юг.

7. Детектор  за  радиоактивни  и  радиомагнитни  вълни –  вълни  с  двоен 
поляритет (плюс и минус) – магнитните стрелки се демонтират от багетата.

8. Детектор на инфравълни – стрелките на багетата са поставени в различни 
плоскости – лявата хоризонтално със северния полюс напред, а дясната – вертикално 
със северен полюс нагоре.

9. Детектор на ултравълни – стрелките също са в различни плоскости – лявата 
с южния полюс хоризонтално напред, дясната с южния полюс вертикално нагоре.

Езикът на вилките и на вилкообразната багета на Тюрен е един и същ – при 
регистрирането на търсената вълна върхът на вилката се навежда надолу (положителен 
отговор)  или  се  издига  нагоре  (отрицателен  отговор).  Нека  не  забравяме,  че  при 
радиестезичните левичари движенията са в обратна посока.

Предимство на този вид багети е, че те дават ясен и бърз отговор на поставените 
въпроси. Езикът им е прост и лесен за усвояване, а в зависимост от своето изработване 
багетата се явява едновременно и уред за замерване, и свидетел на търсената вълна. За 
работа на открит терен това е един от най-предпочитаните радиестезични инструменти. 
Техен недостатък е, че в процеса на работа са ангажирани и двете ръце на оператора. 
Това  ги  прави  неудобни  за  замерване  по  план  или  карта,  където  определено  за 
предпочитане е махалото.

БАГЕТА-МАХАЛО

Този  вид  багети  съчетават  няколко  възможности.  Имат  ръкохватка,  в  която 
обикновено  има  гнездо  за  поставяне  на  свидетели.  Работната  част  на  багетата 
представлява  пружинираща  антена,  завършваща  накрая  със  сферичен  накрайник, 
подобен на махало. Багетата се държи в работната ръка, а другата ръка е свободна и 
може да бъде използвана за допълнителни операции. Както и при махалото, тази багета 
се привежда в действие като ѝ се зададе първоначално колебателно движение – надолу-
нагоре.  При  регистриране  на  търсената  вълна  багетата  реагира  със  завъртане  по 
часовниковата стрелка (положителен отговор) или обратно на часовниковата стрелка 
(отрицателен отговор – виж сн. № 5). Езикът й е по-сложен от езика на вилкообразните 
багети  и  изисква  по-продължително  време  за  опознаване.  Като  цяло  това  е  доста 
универсален радиестезичен инструмент, но с него трудно се разграничават различните 
видове вълни. За да се избегнат грешките при работа с него, препоръчително е да се 
използват точни свидетели на търсения обект.

Г-ОБРАЗНИ БАГЕТИ

Тези  багети  имат  формата  на  буквата  „Г”,  откъдето  идва  и  тяхното  име. 
Изработват се от различни метали и са многофункционални. От съществено значение за 
прецизната работа с тях са дължините на рамото и ръкохватката. От практиката си съм 
установил, че те са строго индивидуални инструменти и много рядко могат да се ползват 
от няколко души едновременно. Работата е там, че всеки човек представлява уникална 
биоелектромагнитна система, която не се повтаря в природата. Затова всеки сам трябва 
да подбере инструментите, с които най-добре влиза в резонанс и които му дават бързи и 
точни отговори.

При Г-образните багети е възможна известна универсиализация в зависимост от 



материала, от който се изработват. Така например, ако са направени от алуминий, те 
стават за търсене на подземни течащи води на различни дълбочини. Медните са добри 
за търсене на полезни изкопаеми и за регистриране на геопатогенни зони. Стоманени 
или железни се препоръчват за локализиране на източници с променливи магнитни или 
електромагнитни излъчвания.

Има  и  много  специализирани  разновидности  на  Г-образните  багети,  които  ги 
превръщат  в  сложни  антени,  предназначени  за  точно  определени  операции  – 
диагностика, синхронизиране на енергийните центрове в човешкото тяло, търсене на 
природни залежи под земя или под вода и т.  н.  Езикът на общуване с тях обаче е 
достатъчно универсален. Багетите се държат за ръкохватките в дланите на двете ръце, 
успоредно  една  на  друга,  раздалечени  на  разстояние  10–15  см.  Ръцете  са  свити  в 
лактите и са вдигнати приблизително на нивото на слънчевия сплит (виж сх. № 6). При 
регистриране  на  търсената  вълна  багетите  се  кръстосват  навътре  една  към  друга 
(положителен отговор) или се разтварят навън (отрицателен отговор). Възможно е при 
особено силни енергийни потоци движението им да стане кръгово и многократно. Важно 
е да се регистрира началният момент на завъртане в коя посока е – отвътре навън или 
обратното. Нюансите на основните отговори – да или не, се крият в интензивността и 
силата,  с  която  багетите  реагират,  както  и  в  последователността  на  движенията. 
Предимство на Г-образните багети е, че позволяват точна настройка за определена цел. 
Техен недостатък е, че по време на замерването са ангажирани и двете ръце, както и 
това, че за всяка различна операция са нужни различни багети.

ЗАМЕРВАНИЯ НА ОТКРИТ ТЕРЕН

Голяма част от радиестезичните замервания се извършват на открит терен. Най-
разпространените проверки са  за  наличие на подземни течащи води,  за  наличие на 
полезни изкопаеми, за геопатогенни зони и вредни лъчи и др. Настоятелно съветвам 
всички от вас, фирми или частни лица, които се занимават с жилищно строителство, 
предварително  да  проверяват  терените,  върху  които  ще  строят.  Така  ще  избегнат 
редица нежелателни последици за здравето на бъдещите обитатели на построените от 
тях сгради. Една проверка на терен за строителство се извършва бързо и разходите по 
нея  са  незначителни,  на  фона  на  общите  разходи  по  строежа.  Но  тя  представлява 
сигурна, дълготрайна и неоценима инвестиция в здравето на бъдещите обитатели на 
сградата.

Най-често  срещаният  фактор  при  проверка  на  открит  терен  са  подпочвените 
води,  затова  и  първото  замерване  трябва  да  бъде  за  подземни  течащи  води.  За 
прецизно  замерване  е  добре  да  разполагате  поне  с  три  радия,  метална ролетка  с 
голяма дължина (от 20 до 60 метра) и набор от свидетели за различните видове води. 
Добре е да подсигурите физикалното си измерване и с ментална проверка на показаните 
от уредите данни.

Важно е да се знае, че подземните течащи води имат три плана на излъчване и 
съответно три проекции на повърхността на земята. Първата проекция е над самото 
водно течение. Другите две проекции са огледални образи на първата и се откриват на 
равни разстояния вляво и вдясно, успоредно на първата. Огледалните образи на водата 
се  проектират  под  ъгъл  45  градуса  на  повърхността  на  земята.  По  този  начин 
разстоянието от първата проекция до огледалните образи е равно на дълбочината, на 
която се намира водата под земята (виж сх. № 7).

В каква поредност извършваме самото замерване. Заставаме в един от краищата 
на терена, така че да имаме поглед върху цялата му площ. Вземаме свидетел „подземни 
течащи води” в лявата ръка, а с дясната задаваме начално колебателно движение на 
махалото. Дланта на лявата ръка е обърната надолу към земята със свити пръсти 
без  показалеца.  Използваме  лявата  си  ръка  като  приемна  антена  и  постепенно 
обхождаме с  нея  повърхността  на  терена,  като  я  движим  от  нас  към  границите  на 
обекта.  Засичаме визуално точките,  при пресичането на които махалото ни реагира. 



След това се преместваме на противоположен край и отново проверяваме от това място 
целия  терен.  Маркираме  визуално  точките,  в  които  махалото  ни  реагира.  Следва 
обхождане на терена с лява ръка, прибрана до бедрото и показалец, насочен надолу 
към  земята.  Когато  обхождаме  терена,  махалото  реагира  щом  пресечем  водното 
течение.  След  като  засечем  няколко  пресечни  точки  на  различни  места,  можем  да 
очертаем  контура  на  самото  течение.  Правим  задължителна  проверка  за 
наличието  на  огледални  образи. Това  ще  ни  предпази  от  грешката  да  вземем 
огледална  проекция  за  реална.  Над  първата  проекция  махалото  се  отклонява  и  се 
завърта по посока на течението на водата. При огледалните образи махалото се върти в 
обратна посока. Ако проверите резултатите от замерването с махало с Г-образни багети, 
ще установите, че те се кръстосват над водното течение, а на огледалните образи се 
отварят навън (изключение правят радиестезичните левичари).

Ако е необходимо да установим точната дълбочина и дебита на откритата от нас 
вода, процедираме по следния начин.

Установяваме широчината на първата проекция над водното течение. Това става 
лесно. При мерене с махало то започва да кръжи, когато навлезете в проекцията и 
спира,  когато  излезете  от  нея.  Ако  мерите  с  Г-образни  багети,  в  началото  те  се 
кръстосват, а на излизане се разтварят. След това опъваме ролетка перпендикулярно на 
водното течение, като нулата трябва да е поставена по средата на установената от вас 
широчина. Върху нея поставяме легнал радий, ориентиран с дължината си по дължината 
на ролетката (виж сх. № 8). След това вземаме свидетел в лявата ръка, допираме я до 
бедрото с насочен надолу показалец, задаваме колебателно движение на махалото и 
тръгваме  покрай  ролетката.  На  определено  разстояние,  което  съответства  на 
дълбочината на водата, махалото ви ще започне да кръжи в огледална, противоположна 
на първоначалната посока. Отбележете точното място на завъртане. Продължете още 
малко напред, докато махалото ви спре да кръжи. Така вие получавате два резултата – 
разстоянието  от  нулата  на  ролетката  до  стойността,  при  която  започва  въртенето, 
показва  дълбочината,  на  която  се  намира  водата.  Разстоянието  между  началната  и 
крайната точка на завъртане на махалото показва дълбочината на кухината, по която 
тече самата вода.

Дебит  установяваме по  следния  начин.  Върху  нулата  на  ролетката  поставяме 
изправен радий и на дължина 6.85 метра поставяме втори изправен радий. Върху втория 
радий поставяме свидетел за силата на подземи води в литри в час или литри в секунда. 
Привеждаме махалото в начално колебателно движение и тръгваме бавно от нулата на 
ролетката към втория радий. На определено място, съответстващо на дебита на водното 
течение,  махалото  ще  се  отклони.  Отчетената  стойност  в  сантиметри  отговаря  на 
съответното количество литри в час или литри в секунда (виж сх. № 9).

Ако засечете на един и същ терен повече от едно водно течение, задачата ви по 
измерване се усложнява. Това обаче не бива да ви плаши, защото с помощта на радий 
вие можете да елиминирате излъчването на всяко едно водно течение. Как става това? 
Да речем, че на даден терен сте регистрирали две води, при това близо една до друга. 
Възможно е понякога да решите, че едното течение е огледален образ на другото. За да 
избегнете такава грешка, поставете радий по дължината на водното течение в средата 
на  проекцията,  която  сте  регистрирали.  По  този  начин  вие  ще  дезинтегрирате 
излъчваната от  подземната вода вълна и нейните три проекции на повърхността на 
земята ще изчезнат. Така вие ще разберете дали си имате работа с друго течение или 
просто сте регистрирали огледален образ на първото. Ако водите действително са две, 
елиминирайте  лъченията  на  едната  с  радий,  докато  извършвате  измерванията  по 
другата.  След  това  по  същия  начин  елиминирайте  провереното  вече  течение  и 
извършете  замерване на  втората вода.  По посочения  вече  начин процедирайте,  ако 
регистрирате 3–4 или повече води на един и същ терен.

Не бива да забравяте, че има водоносни пластове на различни дълбочини. Може 
да ви се случи на едно и също място да регистрирате води на дълбочина 6 – 8 м., на 14 
–15  м.,  на  25  –  30  м.  или  по-дълбоко.  В  такива  случаи  трябва  внимателно  да 



прецизирате дебита на всяка от водите и да прецените дали да се прави кладенец или 
сонда. При всяко положение за предпочитане е да стигнете до по-силните и по-чисти 
води, дори и да ги ползвате само за поливане или за битови нужди. За питейни нужди 
обикновено подземните води трябва да се филтрират.

След  като  сте  проверили  за  води,  можете  да  продължите  със  замервания  за 
нивото  на  радиационното  излъчване.  Първо  извършете  радиестезична  проверка  с 
махало и свидетел РАВ (радиоактивни вещества). Ако регистрирате точки или зони с 
повишено излъчване, проверете тези места с дозиметър или с гайгер-мюлеров брояч. 
При радиация двойната проверка с прецизен уред е задължителна, защото 
това са най-пагубните вредни вълни за човека!!!

Ако проверявате терен, предвиден за жилищно строителство, наложително е да 
отбележите и зоните, в които може да се получи наслагване на кръстовки от геомрежите 
на Хартман и Кюри (виж сх. № 1). Такива зони също са опасни за нашето здраве и е 
желателно  те  да  останат  по  възможност  извън  площта  на  бъдещото  жилище.  При 
невъзможност планировката на сградата трябва да бъде извършена така, че патогенната 
точка  да  остане  извън  помещения,  в  които  престоят  на  хората  е  продължителен  – 
спални, холове, кухни.

Какво  да  правим,  ако  на  проверявания  от  нас  терен  установим 
наличието  на  няколко  патогенни  фактора  –  подземни  води,  повишена 
радиация,  наслагване  на  кръстовки  от  геомрежите  на  Хартман  и  Кюри,  
заразени с патогенни микроорганизми води и др.? 

Ако  има  възможност,  трябва  да  се  избегне  строителството  на  жилищна  или 
обществена сграда на такова място,  защото съчетаването на два патогенни фактора 
усилва вредното въздействие  четири пъти,  а  наличието на три или повече вредни 
вълни  крие  многократно  по-висока  опасност.  Ако  все  пак  строителството  е 
неизбежно или е в напреднал стадий, трябва да се мисли за своевременно изграждане 
на защита, която да елиминира съществуващата вълнова заплаха.

Съществуват достатъчно мощни защитни средства за  целта.  Изработваните от 
мен  пирамиди  с  вградени  в  тях  медни  спирали,  както  и  защитните  конуси  на  инж. 
Маринов, могат да бъдат вграждани в кухини, оставени в стените, още по време на 
строеж. Неведнъж сме прибягвали до единични или смесени защити при много сложни 
от гледна точка на геопатологията терени. Такава защита на практика остава вечна, 
докато сградата съществува.

Разбира се, възможно е да се защитят и изградени вече постройки, независимо 
дали говорим за еднофамилни къщи, жилищни блокове или обществени сгради. В това 
отношение имам натрупан богат вече опит и резултатите навсякъде  са неоспоримо 
пложителни. 

СРЕДСТВА ЗА РАДИЕСТЕЗИЧНА ЗАЩИТА

Съществуват много начини за изграждане да радиестезични защити при наличие 
на вредни вълни и геопатогенни зони. Още в далечно време хората са разбрали, че 
присъствието  на  живи  цветя  в  жилището  им  създава  комфорт  и  спокойствие. 
Полускъпоценните и скъпоценните камъни и кристали също давали на човека увереност 
и сила с присъствието си в неговата жизнена среда. Предмети с форма на полусфери, 
спирали, конуси, пирамиди и др. съпътстват бита ни от дълбока древност. С развитието 
на техниката и превръщането на радиестезията в сериозно научно занимание започва 
създаването  на  вълнови  защитни  носители  –  катализатори,  които  абсорбират  и 
неутрализират определени вредни излъчвания. Пионер в това отношение е френският 
професор Луи Тюрен. Произвежданите по негов патент защитни катализатори и до ден 
днешен са сред най-търсените. Много сериозен принос в развитието на каталитичните 
защити  имат  българите  Георги  Атанасов,  инженер  Енчо  Ницов,  инженер  Валентин 
Маринов.

Какъв  е  принципът  на  каталитичната  защита.  Катализаторите  представляват 



капсули – картонени, дървени или пластични, напълнени с материал, имащ добра памет 
по отношение на вълновите източници. Чрез генератори в тях се записват дължините на 
определен тип вълни, които е необходимо да бъдат елиминирани. По своя начин на 
действие  те  биват  линейни  или  радиални.  За  изграждане  на  защита  с  линейни 
катализатори са необходими минимум 4 броя (виж сх. № 10). В зависимост от техния 
обхват могат да се покрият различни по големина площи. С катализатори могат да бъдат 
защитени както жилищни и обществени сгради, така и стопански обекти, защото освен 
на хората патогенните зони вредят на животните и растенията.

Оказва се например,  че в  защитена с катализатори зона пчелите се  чувстват 
много  добре,  практически  не  боледуват,  а  събраният  от  тях  мед  е  с  много  добри 
качества. Интересно, че цилиндричните кошери с коничен или полусферичен покрив са 
най-предпочитаните от пчелните семейства.

Радиалните катализатори обикновено са с по-голям обсег на действие и често 
един се оказва достатъчен за елиминиране на съществуващата вълнова заплаха. При 
обекти с по-голяма застроена площ обаче се налага изграждането на защитни системи 
едновременно  с  няколко  радиални  катализатора.  Такъв  беше  случаят  с  Българска 
телеграфна агенция през 1993 година. Както се изясни при проверката, трябваше да 
бъдат  елиминирани  едновременно  няколко  патогенни  зони  в  различни  места  на 
сградата. За целта бяха използвани шест мощни радиални катализатора, изработени от 
Георги  Атанасов,  които  девет  години защитаваха  сигурно  здравето  на  агенционните 
служители.  По предварителна  информация тази  защита трябваше да издържи 18–20 
години, но за съжаление тя беше разрушена при ремонтите и вътрешното преустройство 
на сградата.

Недостатък на каталитичните защити е, че те са с определен срок на действие, 
който зависи и от силата на вредното излъчване. Случвало ми се е само след няколко 
месеца да сменям катализатори, които би трябвало да действат поне няколко години. 
Често поради незнание или невнимание катализаторите биват премествани, заливани с 
течности или биват боядисвани при ремонт на сградите, в които се намират, а това ги 
прави  негодни.  При  линейните  каталитични  защити  е  достатъчно  един  или  два 
катализатора да излязат от строя, за да престане да действа цялата система.

Тези и някои други причини ме накараха да търся алтернативни защитни методи. 
Преминах през изработването на различни видове медни кръгове и спирали, но с тях 
могат  да  се  елиминират  само  кръстовките  на  геомрежите  на  Хартман  и  Кюри  и 
лъченията на подземни течащи води. При това поставянето на този тип защити изисква 
точно локализиране на мястото на излъчване и директното му покриване. Освен всичко 
медните кръгове нямат естетичен вид и много трудно биват възприемани от практичните 
домакини, които по никакъв начин не искат да им се загрозява интериора. Да оставим 
настрана факта, че геомагнитната мрежа например пулсира, не е стационарна, и често 
след известно време кръстовката се озовава встрани от поставения от нас кръг.

Фактът, че в зоната на големите пирамиди в Гиза не могат да бъдат регистрирани 
никакви вертикални вредни вълни (най-опасните за човешкия организъм) ме накара да 
извърша поредица от експерименти с мащабно умалени копия на Хеопсовата пирамида. 
Постигнатите резултати бяха удивителни,  а работата ми с пирамиди придоби такива 
размери, за каквито не бях и помислял.

Оказа се, че те неутрализират не само вертикалните отрицателни вълни, но и 
много  по-широк  спектър  вредни  излъчвания  –  радиация,  електромагнитни  вълни, 
псивълни и т. н. Защитите, изградени със система от пирамиди, са широкоспектърни и 
практически  вечни,  стига  да  не  се  наруши  по  механичен  или  умишлен  начин 
конфигурацията на пирамидалната система.

В отделни случаи, ако искате да защитите малка площ, 4–5 кв. метра например, 
ви  е  напълно  достатъчна  една  отделна  пирамида.  Такива  са  изработваните  от  мен 
пирамиди  №  8,  №  6,  №  15,  №  10Д  (дървена)  и  някои  други  –  специализирани. 
Поставете такава пирамида на бюрото си, върху монитора на персоналния ви компютър 
или на нощното шкафче и ще бъдете сигурни, че площта с диаметър 5 метра около 



пирамидата  е  чиста  от  вредни  вълни.  Ако  искате  да  защитите  цяла  стая  или  цяло 
жилище, ще ви се наложи да изградите защитна система от няколко пирамиди, които да 
покрият цялата площ (виж сх. № 11). Важно е да се отбележи, че пирамидите не 
бива да се поставят под мястото, на което седите или спите. Това е така, защото 
през  върха  на  пирамидата  се  излъчва  нейна  обратна  енергийна  проекция,  а 
продължителният  престой  в  енергийни  зони  с  променлив  поляритет,  както  вече 
споменах, не се отразява добре на човешкото здраве.

В световната радиестезична практика са патентовани стотици видове средства за 
защита  от  вредни  лъчения  и  всяка  отделна  страна  обикновено  разполага  със  свой 
собствен  арсенал  в  това  отношение.  България  не  прави  изключение  и  колкото 
радиестезисти имаме, вероятно толкова видове защити съществуват и у нас. Сред най-
новите  явления  в  тази  област  заслужава  да  се  отбележат  „магическите”  цифрови 
квадрати  на  Гочо  Гочев,  който  е  един  неуморим  „нещотърсач”  и  експериментатор, 
помогнал на стотици хора да възвърнат доброто си здраве и самочувствие. Несъмнен е 
приносът  на  инж.  Валентин  Маринов  с  редица  оригинални  разработки  за  масова  и 
индивидуална защита.

ПИРАМИДИТЕ

„Който знае какво трябва да направи
и не го направи в точното време и място,

да бъде прокълнат навеки...“

Този малко известен и страховит надпис идва от дълбините на времето при нас 
чрез  пирамидите.  Казват,  че  е  написан  от  Джосер  и  е  предупреждение  към  всеки, 
дръзнал да тръгне по Пътя на знанието. И въпреки че може да се съотнесе с всяка една 
от хилядите години, през които тези загадъчни творения съпътстват човечеството, днес 
той звучи с особена актуалност и сила.

Стотици томове  са  посветени на египетските пирамиди.  Немалко  е  писано  за 
мексиканските  и  етруските  пирамиди.  Учени  от  всякакъв  род  и  ранг  дават  свои 
обяснения  за  произхода  и  предназначението  им.  Лично  аз  приемам  като  безспорни 
няколко факта.

Независимо на кой континент са,  пирамидалните комплекси са  проектирани и 
изградени  от  хора,  притежаващи  отлични  познания  по  математика,  астрономия, 
архитектура и строителство. Нещо повече, те са притежавали перфектни познания за 
строежа на материята на молекулярно и атомно ниво.

Всички  пирамиди  по  своето  предназначение  разкриват  ясната  връзка  между 
обитателите  на  планетата  Земя  и  многоликия  Космос.  Особено  показателни  в  това 
отношение са египетските пирамиди, които, взети заедно, представляват изключително 
точно копие на част от звездния небосклон с център съзвездието Орион. В основата на 
религиозните вярвания на повечето народи по света е залегнала тезата за звездния 
произход на боговете и на техните творения – хората. Навсякъде човекът е представен 
като същество, създадено по образ и подобие на боговете, в което е вложен определен 
информационен носител –  Душа,  и е вдъхната божията искра –  Дух.  По този начин 
Творецът е  произвел  за  нашия  триизмерен свят  идеално  приспособимия  триединен 
обитател. Случайно ли е тогава, че пирамидите и всички по-късни човешки творения се 
подчиняват на едно число със стойност... 3,14?

Приемам, че пирамидите са изградени в зони, които са нещо като акупунктурни 
точки на нашата планета и по определен начин влияят на нейната устойчивост по пътя 
ѝ във Вселената. Освен това тяхното предназначение определено е било (и все още е) 
свързано с прехода на душите на умрелите от нашия физически свят в по-висши и по-
ефирни светове.

Тези и някои други факти ме накараха да мисля, че умалени копия на различни 
видове  пирамиди  могат  да  се  използват  освен  за  защита  от  вредни  вълни  и  за 



въздействие върху биологичноактивни зони на човешкото тяло. Човекът е една малка 
вселена, част от великата и единна Вселена. Според закона за подобието това, 
което  е  валидно  за  цялото,  е  валидно  и  за  всяка  отделна  негова  част.  Големите 
пирамидални  комплекси  създават  устойчивост  за  цялата  ни  планета,  следователно 
техните миниатюрни еквиваленти трябва да функционират по подобен начин...

Изпробвал съм в практиката си вече повече от 100 различни видове пирамиди. 
Много от тях се оказаха пригодни за въздействие върху биологичноактивни точки и зони 
на  човешкото  тяло.  Други  показаха  добри  резултати  при  почистване  на  човешкия 
организъм от натрупани вредни вълни и влияния. Трети са неоценими помощници за 
дистанционно въздействие при сложни здравословни проблеми. Нещо повече, хората, 
устремили се към духовност и развитие на своето Аз, имат и свои пирамиди, уникални и 
неповторими, както уникален и неповторим е всеки един от нас...

Сигурно  е,  че  пирамидите  крият  още  много  тайни  и  предизвикателства  за 
човечеството.  Вярвам  обаче,  че  повечето  от  тях  ще  разкрият  своята  прелест  и 
очарование  пред жадните  за  познание души  в настъпващото ново време,  тук и 
сега.

Като  средство  за  коригиране  на  човешкото  здраве  пирамидите  следва  да  се 
отнесат  към  групата  на  енергетизаторите,  каквито  са  вендузите,  билковите  конуси 
(мокси),  иглите  за  акупунктура,  магнитите  и  др.  Делят  се  на  три  групи  –  за 
дистанционно въздействие, за цялостно въздействие и за директно приложение върху 
биологичноактивни  зони  на  човешкото  тяло.  Всяка  пирамида,  благодарение  на 
геометричните  си  параметри,  генерира  вълни  с  определена  честота  на  вибрациите. 
Намирането на точните математически стойности за изграждане на отделните модели е 
резултат  от  многогодишна  ми  изследователска  дейност  в  областта  на  сложните 
информационни системи.

Пирамидите  са  ми  толкова  познати,  сякаш  цял  живот  само  с  тях  съм  се 
занимавал. В същото време не престават да ме изненадват всеки ден. През годините 
понатрупах доста практически опит в зоновата терапия с пирамиди и в изграждането на 
защити  срещу  вредни  вълни  и  геопатогенни  зони.  До  хората  достигнаха  над  3000 
изработени  от  мен  пирамиди  и  резултатите  в  повечето  случаи  са  окуражаващи  и 
изненадващи. Вярата и надеждата постепенно се превърнаха в практика и убеждение. 
Продължавам своите търсения, защото материята е толкова необятна, че вероятно си 
заслужава да ѝ бъде посветен отделен труд. Засега обаче ще оставя фактите да говорят 
сами.

Трудната в  международен план 1999 година ни постави като цяло пред нови 
екологични  проблеми.  Бомбардировките  над  Косово  и  Сърбия  вдигнаха  във  въздуха 
вещества, които сериозно замърсиха почвите и водите над целия Балкански полуостров. 
Въздушните  течения,  които  в  преобладаващата  си  част  идват  от  северозапад  към 
България, донесоха и по нашите земи доста от чуждоземските и съседските „подаръци”. 
С риск да стана досаден ще повторя, че през втората седмица от бомбардировките в 
София  и  около  нея  радиационният  гама  фон  се  покачи  от  0,18  до  0,30  –  0,35 
милисиверта. От радиологична гледна точка това количество е поносимо за човека и не 
го убива директно. От радиестезична гледна точка обаче то дава натрупване в човешкия 
организъм и след време предизвиква сериозни проблеми. Освен това алфа частиците 
във въздуха останаха трайно повишени и през цялата 2000 година, а повишената сила 
на  слънчевото  греене  и  през  тази  година  продължава  да  предизвиква  сериозни 
изгаряния по растения, животни и хора.

През  2000  година  неколцина  военни  от  структурите  на  НАТО,  участвали  във 
военните мисии на Балканите, се разболяха от рак и левкемия, което стана повод да се 
заговори  за  проблема  с  обеднения  уран,  използван  в  боеприпасите  на  алианса, 
посипани  така  щедро  над  Босна,  Косово  и  Сърбия.  Лишен  от  основния  си  гама 
излъчвател, обедненият уран сякаш е безобиден. Използва се в боеприпасите поради 
голямото си относително тегло като насочващ и пробивен елемент. Замърсените с него 
райони обаче се превръщат в бомба със закъснител. Защо?



Цялата  работа  е  там,  че  се  променя  йонизацията  им  от  отрицателна  в 
положителна.  И  какво  от  това,  ще  запитате  вие.  Ще  ви  напомня  тук  принципа  на 
противоположностите  –  еднаквите  полюси  се  отблъскват,  различните  се  привличат! 
През годините на студената война и ядреното противопоставяне тонове радиоактивни 
частици попаднаха във високите слоеве на земната атмосфера. Те и до ден днешен си 
стоят там на около 20 километра над главите ни, защото техният поляритет е минус. 
Земята  като  цяло  също  е  минус  и  нейното  излъчване  отблъсква  високо  нагоре  в 
атмосферата еднополюсните частици. А какво става в районите, чиято йонизация по 
изкуствен начин е променена в плюс? 

Оставям  отговора  за  по-досетливите  от  вас.  Другите  могат  да  продължат 
безгрижно да си живеят без да се вълнуват от подобни невидими заплахи. За тях си 
остава  в  сила  репликата  на  Вуте,  който,  когато  видял  за  пръв  път  жираф  в 
зоологическата градина, категорично отсякъл – „А стига бе, такова животно нема!”

Разказвам ви цялата тази история, защото тя беше поводът да се появят на бял 
свят  цяло поколение нови пирамиди – за почистване на хранителни продукти от 
токсини и радиация, за защита на жилищни и обществени сгради от повишена радиация, 
за зонова терапия и изчистване на човешкия организъм от натрупани вредни вълни и 
токсини.  Като  цяло  те  са  с  доста  различни  параметри  от  познатите  ни  копия  на 
Хеопсовата пирамида, които досега най-често се използваха за подобни цели. Полето, 
което те формират, е по-осезаемо наситено енергийно. Цялостният ефект е, че с по-
малко на брой пирамиди могат да се защитят по-големи площи от вредни излъчвания.

Една  подобна  задача  възникна  през  есента  на  2000  година  в  Училището  по 
океански и морски риболов в Бургас. Моя позната, преподавател в това училище, човек 
с повишена чувствителност, долови, че нещо не е наред в сградата. Заедно с колеги от 
Бургас направихме необходимото ѝ радиестезично замерване. Под нея очевидно имаше 
наносни слоеве, които излъчваха повишена радиация. Уредът засече на отделни места 
стойности до 0,42 – 0,48 милисиверта. Освен това имаше две зони на застойни води, 
който допълнително усложняваха картината. Резултатът от всичко това беше повишена 
заболеваемост и раздразнителност както сред преподавателите, така и сред учениците. 

Наложи се да се разработи защита за цялата сграда. Трябваше да се екранира 
приземният етаж, но да се защити и най-горното ниво, защото лъченията не признават 
бетонните плочи и преминават в повечето случаи свободно през тях. Необходими бяха 
повече  от  тридесет  пирамиди.  Около  петнадесет  минути  след  поставянето  и 
активирането им най-високата стойност, която уредът за измерване на радиация засече, 
беше 0,23 милисиверта и то в зоната на най-агресивното лъчение. Как се отрази това на 
преподавателите  и  учениците,  ще  запитат  някои  от  вас.  Като  цяло  намаля 
напрежението,  а  това  на  свой  ред  подобри  атмосферата  на  общуване  между 
преподаватели  и  ученици.  Спокойното  общуване  спестява  много  изхабени  нерви  и 
простичко  казано  означава  по-добро  здраве.  А  както  казвали  древните  мъдреци, 
здравето и със злато не можеш да си го купиш, затова е безценно.

Впрочем  някои  от  жилищните  квартали  на  Бургас  показаха  също  подобен 
проблем. Очевидно в определен период от време в инертните материали, с които са 
изграждани  бетонните  грамади,  са  попадали  и  радиоактивни  частици.  Някои  от  по-
старите бургазлии дори си спомниха за пясъци, добивани от района на мина „Росен”. 
Изграждането на защити в няколко жилища с новото поколение пирамиди показа същия 
резултат,  както  и  в  училището.  Стойности  от  порядъка  на  0,35  –  0,45  милисиверта 
слизаха в зоната на фоновата радиация – 0,19 – 0,23 милисиверта. Ако ме питате как 
става това, ще ми е трудно да ви обясня, но фактите са факти при това недвусмислено 
потвърдени с електронен измервателен уред. А когато нещо наистина работи, и е от 
полза за здравето на човека, мисля си, че е добре да бъде използвано. Ако отричахме 
някои безспорно полезни неща, просто защото не можем да разберем веднага как те 
работят, днес нямаше да познаваме електрическата крушка, телефона и последвалите 
ги далеч по-съвършени съвременни комуникации и изобретения.

Бурната  строителна  дейност  напоследък  също  ме  наведе  на  мисълта  за 



изработване на защити, които могат да се вграждат още по време на строеж. Така те 
остават „за вечни времена” в сградата и не могат да бъдат унищожени от невнимателни 
собственици и  наематели.  За  целта  бяха  изработени серия  пирамиди от  керамика и 
дърво,  които могат да се  използват  както за  вграждане,  така и при аранжиране на 
интериора на сградите. С тяхна помощ се екранират лъченията на подземни течащи и 
застойни води, на геомагнитните мрежи, на зони, заразени с патогенни микроорганизми, 
както и някои електромагнитни лъчи. 

За разлика от предишните защити, които обикновено се разработваха за отделно 
жилище или еднофамилни къщи, новото поколение пирамиди позволява да се защитят 
практически всякакви сгради – стопански, обществени и жилищни, без ограничение на 
застроената площ. На моменти се налага приложението на комбинирани защити, когато 
лъченията са особено агресивни. 

Такова бе положението в един от най-луксозните столични ресторанти, където 
атмосферата беше доста напрегната. Въпреки прекрасните условия за удобство и уют на 
клиента, изискания интериор, перфектното обслужване и невероятната по богатство и 
изпълнение  кухня,  клиентелата  на  ресторанта  беше  доста  неустойчива.  Много  от 
посетителите  си  отиваха,  възхитени  от  условията  и  обслужването,  но  въпреки 
обещанията, че скоро пак ще дойдат, повече не се появяваха. 

Радиестезичната проверка на терена показа наличието на две силни подземни 
водни течения, които се кръстосваха под сградата и на обширен воден „джоб”, който 
събираше застойна замърсена вода. Към излъчването на тази силна геопатогенна зона 
се  добавяше  и  тягостната  информационна  следа  от  самоубийството  на  предишен 
собственик  на  сградата.  Пребиваването  в  такива  места  действа  интуитивно  на 
настроението на хората. Те могат да прекарат часове в подредения с вкус интериор и да 
се наслаждават на изисканите ястия и напитки, но вътрешно, на интуитивно ниво, в тях 
ще се натрупа необяснимо напрежение. И следващият път, когато решат да отидат на 
ресторант, именно интуицията, която се грижи на едно по-фино ниво за сигурността и 
здравето на човека,  ще ги накара да потърсят друга възможност.  Така вкуснотиите, 
перфектното обслужване  и луксът не винаги се оказват достатъчни, за да вървят по мед 
и масло нещата.

За  да  не  нарушим  хармонията  на  обзавеждането,  в  случая  се  наложи  да 
прибегнем до комбинирана защита. В приземния етаж, кухнята и сервизните помещения 
беше разположено първото защитно ниво от пирамиди. В залите на следващите два 
етажа  бяха  поставени  каталитични  неутрализатори,  елегантно  изработени  от  инж. 
Валентин Маринов и инсталирани в месингови вазички и свещници. Те се вписаха по 
подходящ начин в обзавеждането на залите, без да правят впечатление и да привличат 
излишно внимание към себе си.

Първите защити с вградени пирамиди бяха на осем етажна жилищна сграда върху 
900 квадратни метра застроена площ, на технически комплекс, включващ автомивка, 
автомобилен сервиз и кафене, както и на един пет етажен частен хотел в покрайнините 
на София, разположен върху 500 квадратни метра площ.  И в трите случая ставаше дума 
за  сложна  геопатология  –  наличие  на  подземни  водни  течения,  подземни  кухини, 
повишена  фонова  радиация.  Последваха  ги  и  няколко  новостроящи  се  по-малки 
жилищни сгради. Очевидно препоръката, публикувана в “Държавен вестник” през 2000 
г.,  да  се  извършват  предварителни  проверки  на  терените  за  строеж за  наличие  на 
геопатогенни зони, е стигнала до съзнанието на доста строители и предприемачи.

Какъв е ефектът от радиестезичните защити? Какво ни дават те?
Това  са  въпросите,  който  най-често  ми  задават,  когато  стане  дума,  че  е 

необходимо да бъде защитено някое жилище или сграда. Многократните ми наблюдения 
недвусмислено показват, че там, където има защита, здравето на хората се стабилизира. 
Нещо повече, стабилизират се дори отношенията между хората, живеещи или работещи 
на това място. Знам, че много трудно е измерим ефектът на доброто здраве и ведрото 
настроение. Но знам също, че тези, които са ги загубили, единствени могат да оценят 
тяхната истинска стойност. От великото множество и разнообразие на защитни средства 



като че ли най-ефикасни и дълготрайни се оказват каталитичните и пирамидалните. 
Техен сериозен плюс е, че са лесни за разполагане и могат да покрият големи площи. 
Могат да служат години наред стига да не бъдат унищожени физически или механично.

Какво представляват тези защити във финансово измерение? Достъпни ли са за 
хората с ограничени финансови възможности?

Това са следващите два неизбежни въпроса, които също винаги ми се задават. 
Да, достъпни са. Често защитата на един апартамент излиза по-евтино от цената на 
опаковка антибиотик. При това антибиотикът ще ви стигне само за няколко дни и не се 
знае  още  колко  опаковки  ще  трябва  да  изгълтате,  за  да  се  стабилизирате,  докато 
защитата  може  да  работи  десетки  години,  освен  ако  не  се  разруши  нарочно  или 
неволно. Защитата на цяла нова сграда като ценово изражение е направо смешна на 
общия фон на разходите по строежа – тя едва ли ще надхвърли равностойността на два-
три квадратни метра застроена площ. 

Могат ли да помогнат пирамидите на човек да стабилизира своето здраве и ако 
могат, как става това?

В тази област също имам натрупан немалък практически опит. Пирамидите са 
ценен  помощник  в  трудни  моменти  и  добро  средство  за  профилактика  при  редица 
заболявания.

Веднъж ме потърсиха за помощ при много тежък проблем с жена на възраст 
около 60 години. От две години тя страдаше от неизяснено заболяване, в следствие на 
което хемоглобинът ѝ се отделяше в урината. В момента, в който се обърнаха към мен 
за  помощ,  този  процес  не  можеше  вече  да  бъде  овладян  с  никакви  лекарствени 
средства.  След подробен радиестезичен диагностичен анализ  единственото средство, 
което даваше някакви надежди да се овладее положението,  се  оказаха пирамидите. 
Направихме схема за зонова терапия по определени точки на сърдечния и на предния 
среден меридиани с пирамида №8. Въздействието трябваше да се извършва два пъти на 
ден по 10 минути за всяка точка минимум 21 дни. Очакванията ми бяха, че след няколко 
дни положението ще се стабилизира. Каква беше изненада ми обаче, когато още след 
втория сеанс разпадът на хемоглобина спря. През първите три седмици само веднъж 
имаше влошаване на положението,  но то  беше овладяно за  едно денонощие.  Близо 
година продължи периодичната ни връзка с тази жена, въпреки прогнозите, че ѝ остава 
максимум месец живот. 

Съвсем неотдавна моят добър познат от Бургас Георги – Бай, сподели следния 
опит.  Неочаквано за  него  самия кръвното  му  налягане  започнало  да  се  задържа на 
тревожно високи стойности. Горната граница се покачила на 165 единици и с никакви 
лекарствени средства  не  желаела  да  слезе  по-ниско.  Знаейки за  лечебната  сила на 
пирамидите и за способността им да помагат на разстояние, той поставил в „кралската 
крипта” под пирамида № 21 свой личен свидетел (кичурче коса) заедно с една таблетка 
от  лекарството  за  понижаване  на  кръвното  налягане.  Само  след  едно  денонощие 
кръвното  се  понижило  с  20  единици  и  се  задържало  устойчиво  в  тези  приемливи 
граници.

Всъщност  този  пример  е  само  един  от  голяма  поредица  подобни  случаи. 
Пирамидите  притежават  удивителната  способност  да  предават  на  разстояние 
еманацията на лечебни средства, поставени във вътрешното им пространство заедно с 
носител на ДНК на лекувания човек. Това е особено благоприятно, когато се налага 
продължително приемане на поддържащи лекарствени средства. 

Как се постъпва в подобни случаи?
Добра работа могат да свършат в случая копия на Голямата пирамида в Гиза с 

размер на основата 21 – 23 см. Пирамидата може да е изработена от алуминий, картон 
или дърво и трябва да е куха, без дъно. Изработва се поставка във вид на кубче с 
височина 5 – 6 см. Върху кубчето се поставя личен свидетел на човека, на когото се 
помага, най-добре кичурче коса, загърнато в листче чисто бяла или розова хартия. При 
косата  се  поставят  1-2  таблетки  от  препоръчаното  лекарство.  Ако  лекарствата  са 
повече, поставят се таблетки от тези, които се вземат най-продължително време. Отгоре 



се поставя пирамидата, ориентирана със стените си по четирите посоки на света. 
Какъв е ефектът от подобна терапия?
Обикновено  се  усилва  ефектът  на  лекарственото  средство,  намаляват 

страничните явления от приемането му и настъпва по-бързо общо стабилизиране на 
лекувания.  Като  цяло  организмът  много  по-бавно  изработва  привикване  към 
лекарството. В редица случаи по естествен път след стабилизиране на общото състояние 
намаляват дозите на приеманите лечебни средства, а в някои случаи се стига дори до 
пълното  им  спиране.  Освен  това  пирамидата  изчиства  натрупани  вредни  вълни  в 
организма  на  човека.  По  този  начин  тя  му  дава  възможност  много  по-бързо  да  се 
възстанови от налегналите го болежки. 

Често ме питат от какъв материал да се изработват пирамиди, не са ли вредни 
металите  и  др.  Има  различни  мнения  по  въпроса.  В  „Тайната  сила  на  пирамидите” 
колегата Богомил Герасимов говори много по въпроса за неприемливостта на металите, 
но  отбелязва  един  феномен  –  алуминия.  Той  споменава,  че  пластинки  алуминий, 
поставени под картонена или дървена пирамида, запомнят енергийните характеристики 
на пирамидата и след това излъчват същата вълна. Като цяло алуминият е благоприятен 
за човешкото здраве. Същото може да се каже и за медта (Cu).

В практиката си съм изработвал и изпробвал пирамиди от много материали – 
картон,  дърво,  керамика,  камъни  и  минерали,  стъкло,  кристал,  алуминий  и  мед. 
Категорично  мога отхвърля  като материал желязото,  пластмасите,  поцинкованата  и 
черната  ламарина.  Дори дървени пирамиди,  в  сглобяването  на  които  са  използвани 
метални  винтове  или  пирони,  сериозно  влошават  своето  качество.  От  металите 
алуминият  и  медта  дават  много  добри  резултати.  Пирамиди  от  стъкло,  кристали  и 
минерали  имат  силни  лечебни  качества.  Най-неутрален  и  благоприятен  за  човека 
материал е дървото. Картонът също върши добра работа, но лесно се деформира  и 
трудно задържа устойчива форма. 

Алуминият има три предимства – благоприятен е за човешкото здраве, лесно се 
обработва  и  задържа  устойчиво  придадената  му  форма.  Всъщност  има  и  още  едно 
немаловажно качество – евтин е като суровина и изработените от него пирамиди не са 
скъпи.  Вече  няколко  години  работя  с  този  материал  и  получените  резултати  ме 
убеждават, че съм на прав път. И тъй като практиката е най-добрият съдник, оставил 
съм отдавна на нея преценката кое работи и кое не. Останалото са теоретични приказки 
от хиляда и една нощ. Още повече, че все още се срещат много колеги, които признават 
единствено изработените от тях пирамиди, а всички останали считат за негодни. Според 
тях  дори  Джосер  и  Имхотеп  са  били  големи  некадърници,  защото  не  могли  да  си 
направят  пирамида като  пирамида,  ами построили стъпаловидна някаква!  (Нищо,  че 
стои непокътната вече няколко хиляди години).

Всъщност Джосер и Имхотеп ли са положили началото на строежа на пирамидите 
в Египет?

Ако можех, сигурно щях да ги питам. Впрочем дори учените признават вече, че 
хронологията  на  древноегипетската  история  е  сериозно  объркана.  Направените 
напоследък  открития,  сред  които  стотиците  статуи  на  преддинастичните  фараони, 
изместват времето на възникване на тази цивилизация с около 28 – 30 хиляди години 
назад. Колкото и да е странно по българските земи също има доказателства за една 
такава датировка. Храмът под открито небе Мадара, пещерата Магура, Белоградчишките 
скали  и  находките  в  Странджа  планина  тепърва  ще  ни  разкриват  много  от  своите 
ревниво пазени тайни.

Известен  от  хрониките  факт  е,  че  фараонът  Тутмос,  комуто  приписват 
изграждането  на  Сфинкса,  всъщност  е  сънувал  пророчески  сън  и  само  е  посочил 
мястото, където под пясъците се намирало загадъчното творение. Работниците просто го 
изровили и почистили.  Голямата пирамида на платото Гиза също е построена далеч 
преди царуването на Хуфу (Хеопс). Всичките тези факти обаче са в разрез с официално 
приетата хронология на династичен Египет. Много от тях находчиво са били натъкмени, 
за  да  паснат  на  писанията  на  съвременните  хронолози  и  учени.  Но  нека  оставим 



изясняването  на  истината  на  посветените  и  маговете,  които  единствени  изглежда 
пренасят в нашето съвремие спомените си от онези далечни времена. А знанието самò 
ще изникне в нужното време и място.

От практическа гледна точка за мен са много по-интересни възможностите, които 
ни дават пирамидите днес. С тяхна помощ можем да почистим от токсини храните, които 
консумираме. Можем да усилим лечебния ефект на лечебните средства, които приемаме. 
Можем да защитим дома си от вредни излъчвания. Можем да подкрепим и да подобрим 
значително здравето си. Можем да укрепим домашните си растения и любимци. Малко 
ли ви се вижда всичко това?

Ето  най-често  използваните  от  мен  модели  на  многократно  проверени  в 
практиката пирамиди за въздействие върху биологично активни зони на човешкото тяло 
и за обща употреба.

№ 21 е умалено копие на Хеопсовата пирамида в Гиза. Това е телурична (земна) 
пирамида.  Предназначена  е  за  почистване  на  хранителни  продукти  от  нитрати, 
радиация и други вредни вълни.  Тя може да ви помогне да възстановите лечебната 
стойност на лекарства и билки с близък до изтичане срок на годност. 

За  почистване  на  хранителни  продукти  с  тегло  около  2  килограма  поставете 
пирамидата  върху  тях  минимум  за  7  -  8  часа.  Препоръчвам  да  подлагате  на  тази 
процедура преди всичко плодовете и зеленчуците, които ще консумирате сурови,  но 
може да почистите и тези, които ще готвите. Лекарства и билки престояват 24 часа под 
пирамидата  за  възстановяване  и  почистване.  Ако  поставите  пирамидата  за  по-
продължително  време  върху  домашната  си  аптечка,  вие  ще  си  гарантирате  по-
дълготрайно и по-сигурно съхранение на лекарствата в нея. Поставена върху домашния 
хладилник, пирамидата ще осигури допълнителна защита от разваляне на хранителните 
продукти дори при минимална степен на охлаждане.

С този модел или с пирамида № 23 мъжете могат да изпробват един отдавна 
известен ефект на копията на Хеопсовата пирамида. Ножчета за бръснене, поставени в 
„кралската  крипта”  върху  поставка  с  височина  1/3  от  вътрешната  височина  на 
пирамидата (за №21 и №23 1/3 е приблизително равна на 5 см), възвръщат своята 
острота.  Така с  едно двойно ножче „Жилет”  се  бръснах 9  месеца,  след което спрях 
експеримента и то  не защото ножчето се  изхаби,  а защото си пуснах брада.  Важна 
подробност за успеха на подобен опит е пирамидата да бъде ориентирана по четирите 
посоки на света.

Пирамида  № 21 може  да  се  използва  за  лечебно-профилактични  цели  при 
гастрит, колит, язва на стомаха и дванадесетопръстника, панкреатити и други проблеми 
с храносмилателната система; при общо отслабване на имунната система. Тя се поставя 
последователно в зоната на слънчевия сплит и зоните на изявената болка по 15 - 20 
мин.  за  всяка  точка.  Процедурата  се  повтаря  няколко  дни  поред  до  изчистване  на 
болката и стабилизиране на здравето. При хронични заболявания препоръчвам да се 
правят три поредни сеанса от по 9 дни въздействие с 3 дни почивка между отделните 
сеанси.  Не  превишавайте  посочено  време  за  енергийно  насищане  на  дадена  зона, 
защото  пирамидата  дава  само  толкова,  колкото  е  необходимо  за 
възстановяване  на  енергийните  баланси.  Не  съществува  опасност  да 
“преенергетизирате”  даден  орган  или  система,  защото  след  като  отдаде  нужното 
количество енергия пирамидата практически се „самоизключва”. Нека не забравяме, че 
в природата енергия се отдава само там, където има недостиг, и само толкова, колкото е 
необходимо...

Модели 21 и 23 се използват и за дистанционно въздействие и защита. В случаи, 
когато дадено заболяване налага продължително приемане на медикаменти или билки, 
можем да прибегнем до помощта на пирамидата. За целта завийте кичурче от вашата 
коса в чисто бяла или розова хартия и го загънете  така, че да не се разпилява. Отгоре 
на листчето напишете вашето име и рождената си дата. Поставете след това косата 
върху поставка с височина 1/3 от вътрешната височина на пирамидата, а  върху нея 
поставете по една таблетка от лекарствата, които вземате по лекарско предписание. Ако 



пиете билки, добавете 1 чаена лъжичка от сухата дрога, увита в бял лист, върху косата. 
Поставете отгоре пирамидата и я ориентирайте по четирите географски посоки на света. 
Така вие ще получите допълнително по вълнов път усилване на ефекта от прилаганото 
лечение. Много често след няколко дни престой съм наблюдавал как постепенно човек 
се стабилизира и успява да намали дозата на вземаните лечебни средства.  

С какво се обяснява способността на пирамидите да действат на разстояние и 
защо поставяме отдолу коса, ще запитат любознателните.

 Косата  съдържа  нашия   уникален  ДНК  код,  който  ни  прави  единствени  и 
неповторими  на  планетата.  Когато  концентрира  върху  него  определена  енергия, 
пирамидата извърша информационен запис в нашия код и по този начин независимо от 
разстоянието,  на  което  се  намираме,  ние  получаваме  оказаната  ни  от  нея  помощ. 
Веднага искам да предупредя, че по такъв начин не може да се навреди на 
човек, защото пирамидата не допуска вредни вълни във своето пространство 
и  защото генерираната от  нея енергия достига до нас  само тогава,  когато 
наистина имаме нужда от нея. Ето защо, дори и когато не сме болни, можем да 
поставим  кичурче  своя  коса  под  пирамидата.  Така  в  момент,  в  който  изпаднем  в 
енергиен недостиг, ние ще получим подкрепа, независимо в коя точка на планетата се 
намираме.

Пирамида  №  23 е  удобна  за  поставяне  над  легло  или  фотьойл  за  по 
продължително  време  при  хронични  заболявания.  Тя  е  умалено  копие  1/1000  на 
Голямата пирамида в Гиза и е най-универсалната за всякакъв вид експерименти. Държи 
се отлично както при зонова терапия, когато трябва да се обхванат по-големи площи от 
тялото, така и при чистене на храни и лекарствени средства. 

Пирамида № 8 също е широкоспектърна по своето действие и предназначение. 
Поради  малките  ѝ  размери  тя  е  удобна  за  изграждане  на  защитни  системи  срещу 
вредните излъчвания на подземни течащи води и на геомагнитните мрежи Хартман, 
Кюри.  Поставена  върху  монитора  на  персонален  компютър  или  върху  домашния 
телевизор тя елиминира електромагнитното излъчване на екрана и прави престоя пред 
тази техника по-поносим и по-малко вреден за човека.  Важно е да отбележа, че 
пирамидите  действат  при  съхранена  правилна  геометрична  форма.  В 
момента,  в  който  бъдат  деформирани  по  някакъв  начин,  техните 
характеристики се променят и те престават да действат. 

Модел  № 8  е  подходящ  за  въздействие  при  проблеми  със  сърдечносъдовата 
система, при понижени защитни функции на организма, при простудни заболявания на 
горните  дихателни  пътища  и  възпаления  на  ухото.  За  профилактика  на 
сърдечносъдовата система и предотвратяване на леки сърдечни пристъпи се въздейства 
последователно в зоните на китката на лявата ръка, слънчевия сплит и гръдната кост 
(сърдечна чакра) по 10 - 15 минути за всяка отделна точка. При възпаления на горните 
дихателни пътища, ринити и отслабена имунна система се въздейства последователно в 
зоните на слънчевия сплит, тимуса, гърлото и „третото око” от 7 до 10 минути за всяка 
точка. При възпаления на ухото се въздейства локално върху ухото 10 - 15 минути. Ако 
слагате  капки,  пирамидата  ще  усили  тяхното  действие  и  ще  ускори  оздравителния 
процес.

При обща умора и спадане на жизнения тонус въздействайте последователно на 
вътрешната страна на лявата длан, слънчевия сплит и вътрешната страна на дясната 
длан по 7 минути за всяка точка. Повторете същата процедура три пъти за деня и ще 
почувствате осезаем прилив на жизнени сили.

С времето тази малка пирамида показа още много интересни възможности. Едно 
от  най-неочакваните  и  интересни  нейни  свойства  е  способността  да  неутрализира 
отровата на жилещи насекоми (оси, пчели и др.) Първооткриватели в това отношение 
бяха художниците Катя и Петър Чуклеви. По време на отпуск през късното лято на 1998 
година пътували с личния си автомобил към дома. Внезапно влетяла през прозореца оса 
ужилила по ръката Петър. Тъй като е алергичен към тази отрова, на него му прилошало, 
а ръката му осезаемо се подула. Наложило се да прекъснат пътуването и да потърсят 



помощ.  Взетото  антиалергично  лекарство  само  донякъде  облекчило  нещата. 
Натриването на ужиленото място с чесън също не помогнало особено. След известно 
колебание Катя извадила от чантата си пирамида №8, която бях ѝ дал да ползва за 
стабилизиране на сърдечния ритъм, и я поставила върху подутината.  За тяхна обща 
изненада след десетина минути отокът започнал да спада. След двадесет минути той 
съвсем изчезнал и общото състояние на Петър се нормализирало.

През  лятото  на  1999  година  в  Холандия  получих  още  едно  недвусмислено 
доказателство в тази посока. Бяхме отседнали в един къмпинг, заедно с група познати 
от „Йога – универсална енергия”. Вечерта беше хладна и уморени от пътя се готвехме да 
почиваме. В този момент Мартин, се появи пред погледа ни с ужасен вид. Скрила се на 
топло  в  яката  на  полото  му  пчела  току-що  го  беше  ужилила  по  врата.  Отровата 
започваше своето действие, а той беше силно алергичен към подобни ухапвания. Докато 
се суетяхме как да му окажем първа помощ, той започна да пребледнява, езикът му се 
удебели  и  започна  да  се  задъхва.  „Спешната  помощ”  с  техниката  на  универсална 
енергия  само  донякъде  облекчи  нещата.  Втора  в  действие  влезе  познатата  ви  вече 
пирамида №8. Мартин каза, че ужасно го щипе, но продължи да държи пирамидата 
върху ужиленото място. Няколко минути по-късно пикът на кризата премина. Докато 
намерим лекар беше минал повече от половин час. Когато му казахме какъв е случаят, 
той първо се осведоми преди колко време е ужилен пострадалият. Когато разбра, че е 
станало преди повече от  половин час,  каза  спокоен:  „Няма  страшно,  доведете го  в 
клиниката ми. Обикновено при такова ужилване първите десет минути са фатални…”

Че това, което ви разказвам, е вярно, се убедих още веднъж по гроздобер през 
2000 година. Докато беряхме гроздето от асмата в двора, около нас жужеше рояк оси. 
Първа пострада Нели. Ужиленият ѝ пръст бързо започна да се подува. Поставих върху 
него „осмичката” и продължих  трудовата си дейност. След няколко минути обаче сред 
пострадалите се озовах и аз – паднала в пазвата ми оса ме жегна солидно.  Докато 
сляза от стълбата и смъкна дрехата си от гърба болката стана непоносима. Повторих 
„пирамидената” терапия. Първите няколко минути усещах силно щипане и смъдене на 
ужиленото място. След десетина минути обаче болката и червенината изчезнаха, а само 
малка точица напомняше къде осата ме е ужилила. Същото беше положението и при 
Нели.

В  много  случаи  при  сърдечни  аритмии,  екстрасистули,  стенокардни  пристъпи, 
тахикардия пирамида №8  се оказваше неоценим помощник. Спомням си един случай, 
когато за помощ към мен се обърна около петдесет годишна жена със силно износено 
сърце. Общото ѝ състояние беше наистина тревожно. За да поддържа някакъв спокоен 
ритъм  и  относително  устойчиво  кръвно  налягане,  тя  вземаше  9  вида  медикаменти. 
Въпреки това почти ежедневно получаваше пристъпи на силна сърдечна аритмия, които 
я сваляха за часове на легло и ѝ пречеха да води нормален живот. След ескпертен 
медицински съвет беше дадено заключение, че сърцето е амотизирано до такава степен, 
че няма да може да издържи оперативна намеса.

В това положение включихме към лечебната схема зонова терапия едновременно 
с три пирамиди по сърдечния и предния среден меридиан. След третия ден терапия 
жената  си  беше  направила  разтоварващ  ден  без  лекарства.  Положението  ѝ  се 
стабилизира през следващите три седмици до такава степен,  че след консултация с 
лекуващ лекар тя намали приеманите  лекарства от девет  на три.  Пристъпите почти 
изчезнаха, а в случаите, когато се появяваха, бяха овладявани за половин – един час.

№ 6 е предназначена за профилактика при проблеми с мъжката пикочо-полова 
система  -  простатити,  аденом  на  простата,  понижена  жизненост  и  подвижност  на 
сперматозоидите, възпаления на пикочния мехур, цистит и др. Зоните за приложение са 
посочени на приложената схема, като времето за насищане на всяка една от тях е 15 - 
20 минути. 

Освен това пирамида № 6 е високоефективна при изграждане на радиестезични 
защити  в  комбинирани  геопатогенни  зони  с  наличие  на  повишена  радиация. 
Единственото неудобство е, че се изисква по-плътно покриване на защитената площ - 8 



- 10 пирамиди за 100 кв. метра. Техният размер обаче е достатъчно компактен, за да не 
се набиват на очи.

При  наличие  на  повишена  радиация  в  действие  влиза  и  пирамидата  от  ново 
поколение РАВ. Тя се оказа доста по-мощна и е особено ефективна при необходимост 
от покриване на големи площи. В споменатите няколко случая на защита на училищни 
сгради, тя беше основен елемент на конфигурацията.

Пирамида  №  7 се  използва  за  хармонизиране  на  вибрациите  в  основните 
енергийни  центрове  (чакри)  на  човешкия  организъм  и  при  проблеми  със  ставите 
(ензимен артрит,  артрози и др.)  Стимулира процесите на възпроизводство на костен 
мозък и костна тъкан. За хармонизиране на чакрите се въздейства в следните зони: 

за 2 чакра (полова система) - опашката на гръбначния стълб; 
3 чакра (отделителна система) - кръстец (срещуположно на пъпа);
4  чакра  (сърдечносъдова  система)  -  средата  на  плешките  (срещуположно  на 

гръдната кост);
5 чакра (дихателна система) - основата на врата (7 шиен прешлен);
6 чакра (хипофиза) - междувеждие („трето око”);
7 чакра (нервна система, епифиза)  - център на темето .
Върху първа чакра (намираща се в центъра на перинеума, така наречената „врата 

на живота”) не се въздейства. Времето за насищане на 2, 3, 4 и 5 чакри е  10 - 15 
минути. Върху чакри 6 и 7 се въздейства от 3 до 5 минути!   

При проблеми със ставите се работи по следната схема - лява тазобедрена става 
- 10 минути; дясна тазобедрена става - 10 минути и всяка следваща става, при която има 
проблем - 10, 15 минути. Сеансът завършва с 5 минути синхронизация на 7 чакра. 

Особено  добър  ефект  има  съчетаването  на  масажа  и  мануалната  терапия  с 
въздействието с пирамиди. Наместени и поставени в нормално положение, ставите и 
костите  се  фиксират  чрез  пирамидите  в  здравословно  състояние  за  продължителен 
период от време. 

№  10  се  препоръчва  при  проблеми  с  панкреас,  черен  дроб  и  жлъчка;  при 
функционални  отклонения  в  дейността  на  полови  и  млечни  жлези;  има  добър 
болкоуспокояващ ефект при ставни и костни травми.

При проблеми с панкреаса, черния дроб и жлъчката се прилага следната схема: - 
зоната, намираща се на три пръста централно над пъпа, зоната на четири пръста вдясно 
от централната (под ребрата),  зоната на четири пръста по-надолу (вдясно от пъпа). 
Времето за насищане на всяка точка е 10 - 15 мин.

При хормонални смущения на половите и млечните жлези се въздейства в зоните 
над венериния хълм, на левия и десния яйчник, в долната централна част на лявата и на 
дясната гърда - по 10 минути за всяка точка.

При болки в ставите и костите се действа локално в зоната на болката - 15 - 20 
минути.

Пирамида № 11 се използва при неврози от общ характер, страхови и сърдечни 
неврози, при нервно и психическо изтощение, при умствена преумора. Въздейства се 
последователно в следните зони - слънчев сплит и тимус (гръдна кост) по 10 минути, а 
след това по централната ос - в основата на косата (горната централна част на челото), 
центъра на темето и центъра на тила от 3 до 5 минути.  Не превишавайте времето за 
въздействие на главата!!!

Пирамида № 15 балансира функциите на жлези с вътрешна секреция и органи 
в  коремната  кухина  –  панкреас,  черен  дроб,  слезка,  стомах  и  др.  Поставя  се 
последователно в зоните над пъпа, вдясно и вляво на нивото на пъпа по 15 мин. за 
всяка  точка.  Възможно  е  въздействие  два  или  три  пъти  на  ден  в  зависимост  от 
дълбочината  на  проблема.  В случаи  на  диабет  въздействието  трябва  да  бъде 
съпроводено задължително с контрол за нивото на кръвната захар всеки ден.

Повечето  пирамиди  ново  поколение са  предназначени  за  защита  и  за 
почистване на храни и лечебни средства от токсини и вредни вълни.

Така например  пирамида №22  многократно ускорява процеса на чистене на 



хранителни  продукти  в  сравнение  с  познатите  копия  на  Хеопсовата  пирамида. 
Достатъчно е да поставите такава пирамида върху панерка с плодове или зеленчуци за 
час – два и ще бъдете сигурни в тяхното пречистване. За подобна процедура преди бяха 
необходими 7 – 8 часа. При това не само реакцията на махалото е показателна в това 
отношение. Промяната на вкусовите качества при сравнение на престояли под пирамида 
продукти и необработени е осезаема. Тестовете с реактив за нитрати например също 
потвърждават казаното дотук. При лабораторни изследвания в Украйна пирамида № 22 
показа отлични резултати – доказано бе, че разгражда повече от 40 вида химически и 
отровни вещества, натрупващи се в плодовете, зеленчуците и зърнените храни!  При 
това нитратите се разпадат до такава степен, че е невъзможно да се проследят след 
въздействието с пирамидата.

Специално внимание заслужава и малката пирамида ВВ, която е предназначена 
за  чистене  на  човешкото  тяло  от  натрупани  в  него  вредни  вълни.  Допустимо  е 
едновременното действие с няколко такива пирамиди (3, 5 или 7) по предния и задния 
среден меридиан или зоново в местата с най-силно изразени отклонения от функциите. 
Тази  терапия  е  особено  полезна,  когато  човек  извършва  цялостно  почистване  на 
организма  от  паразити,  инфекции  и  патогенни  микроорганизми,  при  почистване  на 
чревния  тракт  или  на  черен  дроб  и  жлъчка.  Отделянето  на  вредните  за  нас 
микроорганизми  и  токсини  става  осезаемо  по-бързо  на  фона  на  съхранени  добро 
самочувствие и жизнени сили.

Защитните пирамиди са цяла поредица и едва ли е необходимо да ги изброявам 
по номера. Ще спомена само, че това, което правех с 10 – 15 пирамиди номера 6 и 8 , 
като ефект и покрита площ може да се постигне с 3 – 4 от новите пирамиди. Новите 
защити  като  цяло  покриват  и  по-голям  брой  вредни  лъчения  –  екранират  освен 
подземните  водни  течения  и  геомагнитната  мрежа,  електромагнитни  излъчвания, 
радиоактивност до 2 – 3 пъти над фоновата, сугестивни въздействия и др.

Оказа се например, че с пирамида №18 могат да се защитят жилища и офиси 
от сугестивни и кодирани въздействия (магии). Тя така променя вибрационното поле в 
защитената зона, че не позволява в него да се „загнездят” кодираните или изпратените 
чрез какъвто ѝ да било носител „лошотии”. Неведнъж с тази пирамида съм успявал да 
върна равновесието на изпаднали в тежко житейско и професионално положение хора.

Често  срещан  проблем  са  пристрастията  и  зависимостите  от  разрушаващи 
здравето навици – тютюнопушене, алкохолизъм, наркомании, токсикомании, хазарт. При 
това  в  повечето  случаи  изпадналите  в  подобни  зависимости  трудно  се  решават  да 
потърсят помощ, от което страдат не само те самите, но и техните близки, приятели и 
колеги.  В  търсене на решение за подобни случаи стигнахме до създаването на така 
наречената  пирамида  на  пороците  -  „ПП”.  Тя  е  предназначена  за  дистанционно 
въздействие и под една пирамида може едновременно да се поставят лични свидетели 
на девет души. 

Въздействието на пирамидата  ПП е меко и в период от няколко месеца оказва 
стабилизиращ ефект върху здравето и психиката на потърсилия помощ. Така на „свежа 
глава” той получава възможност да се съсредоточи върху проблема си и да намери сили 
да  го  реши.  Поставянето  на  билки,  съобразени  с  конкретния  проблем,  при  личните 
свидетели, ускорява процеса на оздравяване и освобождаване от зависимостта. Ефектът 
на тази процедура е по-добър, когато лицето, на което се помага, знае за нея. В редки 
случаи, когато човек загива, но няма волята сам да потърси помощ, може да се пристъпи 
към  подобно  дистанционно  подпомагане  на  личността  и  без  неговото  формално 
съгласие. Резултатите при такава практика обаче са колебливи.

Много са новите образци и при пирамидите за зонова терапия. Голяма част от тях 
обаче  са  индивидуални  и  се  препоръчват  след  личен  радиестезичен  диагностичен 
анализ. Бих могъл да кажа, че всеки човек има своята индивидуална пирамида, която 
съответства на неговата вибрационна същност. За конкретната личност тя може да бъде 
прекрасно  профилактично  средство  за  поддържане  на  здравето,  за  концентрация  и 
медитация, за освобождаване от напрежението и суетата на деня. Тези пирамиди са 



най-разнообразни по форма и размери, но се изработват по индивидуална поръчка.
Интересни наблюдения имам при работа с  контурни пирамиди,  изработени от 

дърво.  Те  могат  да  бъдат  поставяни  над  леглото  на  хора  с  тежки  заболявания  и 
хронични проблеми. Ефектът от „енергийния душ”, който получава пребиваващият под 
такава пирамида, е общо укрепващ. И тук има случаи, граничещи с чудесата. Като цяло 
възстановителните и оздравителните процеси протичат многократно по-бързо. Особено 
благотворно е това въздействие при проблеми с костно-ставната, нервната, имунната, 
ендокринната, отделителната и сърдечно-съдовата система. 

Островърхите контурни пирамиди са с удвоена височина на последователно 
вписвани сфери във вътрешното им пространство. При тях също са спазени пропорциите 
на златното сечение. Те действат като мощен енергиен ускорител на благоприятните за 
човека биологични процеси. Поставянето на вода, храни, хранителни добавки, лечебни 
растения и  медикаменти  за  определено време под такива пирамиди,  ги  изчиства от 
вредни  вещества,  подобрява  качеството  им  и  повишава  полезния  ефект  от  тяхната 
употреба. Резултатите от изследванията на подобни пирамиди в някои научни институти 
по  света  доказват  мощното  им  хармонизиращо  действие  върху  околната  среда  и 
благоприятния терапевтичен ефект при редица сложни проблеми на човешкото здраве.

Времето за пербиваване в пространството на островърхи контурни пирамиди се 
определя  индивидуално  по  радиестезичен  път  за  всеки  конкретен  случай.  Като 
„профилактична доза” може да се приеме времето от 10 – 15 минути един или два 
пъти на ден. Максималният еднократен престой е 30 минути. Енергийните лъчи, които се 
пречупват  в  пространството  на  пирамидата,  ще  ви  разтоварят  от  натрупаното 
напрежение и осезаемо ще повишат жизнения ви тонус. 

На височина 90 см. под островърха пирамида с основа 110 см. например могат да 
се  поставят  личните  свидетели  на  90  човека  едновременно  за  дистанционно 
въздействие. Единственото условие е те да бъдат разположени така върху специална 
разграфена поставка, че да не се допират помежду си.

Консумирането  на  вода,  храни  и  напитки,  обработени  в  пространството  на 
пирамидата, повишава жизнеността на клетките, активира процесите на възобновяване 
на тъканите и позволява на организма ви да се  освободи от натрупаните токсини с 
много  по-голяма  лекота.  Направените  експерименти  с  опитни  животни,  които  са 
консумирали  вода,  заредена  под  пирамида,  показват,  че  тяхната  жизненост  и 
устойчивост  на  заболявания  се  повишава  повече  от  десет  пъти  в  сравнение  с 
контролната група, която е на естествен режим на прием на вода.

Защо е така? Колкото и да е странно, отговорът се крие в атомния строеж на 
молекулата  на  водата…  Ъгълът  на  свързване  на  двата  атома  водород  и  атома  на 
кислорода е  точно  530,08’  –  ъгълът,  под който са  наклонени стените  на Хеопсовата 
пирамида!!! Пирамидите и водата, като основен агент на живота на Земята, са пряко 
свързани. Затова живителното им въздействие върху Човека е неоспорим факт.

В кабинета си имам контурна Хеопсова пирамида с размер 230 см на основата, 
изработена от ентусиаста Георги Герин от Костенец. Лично на мен тя ми помогна само 
за  няколко  дни  да  почистя  бъбреците  си  от  песъчинки.  Пребиваването  в  нейното 
пространство има невероятен релаксиращ и медитативен ефект. Този размер позволява 
под такава пирамида да се постави цяла спалня. Във Варна дори имам позната, която до 
такава степен се вдъхнови от лечебния ефект на това средство, че имаше идеята да 
направим профилакториум за лечение с пирамиди. Идеята наистина е примамлива, но 
на този етап е трудно осъществима. 

Искам пак да напомня, че пирамидите са добро средство за профилактика и в 
много случаи могат по подходящ начин да допълнят основните лечебни схеми. Разбира 
се, има случаи, когато тяхното приложение не е необходимо. Затова, когато решите да 
си закупите пирамида, добре е да проверите дали тя е добра за вас и ако отговорът е 
да, да уточните как все пак да я ползвате. Има универсални пирамиди, които могат да се 
окажат  подходящи  за  вас.  Но  може  би  индивидуално  изработена  пирамида  ще  ви 
свърши много повече работа. 



Ето някои от пирамидите, които по моя препоръка и параметри изработва Георги 
Герин от Костенец.

Пирамида №5Д е малка пирамида от плътно дърво, предназначена за защита на 
работното място и за защита на леки автомобили. Може да се поставя за неутрализиране на 
електромагнитните излъчвания  на компютри и  телевизори.  Обхват  на защитното  поле  4 
метра в диаметър.

Пирамида №7Д е изработена от плътно дърво. Употребява се за зонова терапия 
при неврози и главоболия. Поставя се на челото, на темето и на тила, а така също в зоната 
на болката за 7 – 8  мин. При безсъние се поставя на челото и на тила за по 3 мин., а след 
това в зоната зад лявото ухо за 7 мин. Може да се постави на нощното шкафче, обърната 
със страна към лежащия.  Показва добър ефект  при въздействие върху абцеси и трудно 
заздравяващи  рани.  Става  също  за  защита  на  работното  място  от  излъчванията  на 
геомагнитните мрежи и на подземните течащи води. Обхват на защитното поле 5 метра в 
диаметър.

Пирамида № 8Д е познатата ни пирамида № 8,  само че изработена от плътно 
дърво.  Употребява  се  за  укрепване  на  сърдечните  и  кръвоносни  съдове,  общо  укрепва 
сърдечносъдова система. Поставя се на вътрешната страна на китката на лявата ръка за 
баланс на сърдечния меридиан общо 15 мин. За общ тонус може да се постави на слънчевия 
сплит, на тимуса (центъра на гърдите) по 10-15 мин. Може да се използва като защитна 
пирамида  -  4  пирамиди  в  ъглите  на  помещението.  Отделно  защитното  поле  на  една 
пирамида е 7 метра в диаметър. 

Добра  е  за  защита  на  автомобили,  бусове,  автобуси  и  товарни  коли.  В  това 
отношение имам благодарностите на много приятели шофьори, включително и постоянно 
пътуващи по вътрешни и международни автобусни линии. Ефектът върху водачите на МПС е 
много  по-голяма  работоспособност,  добра  концентрация  на  пътя  и  значително  по-малка 
умора! Както се казва, коментарът тук е излишен.

Пирамида № 10Д се изработва в два варианта - от плътно дърво и с вградена в нея 
резонансна спирала. Плътната пирамида е с обхват на защитното поле 7 метра, а тази със 
спиралата - 20 метра. Първата се използва за защита на малки площи, втората - за защита 
на по-големи площи. Тези пирамиди могат да бъдат вграждани в стените на новостроящи се 
сгради. Изработени от елша, те прекрасно се вписват и в интериора на обзаведени вече 
жилища.

Освен това пирамидата с вградена спирала може да се използва за зонова терапия. В 
практиката тя даказа себе си като добър хармонизатор на центрове и зони с  нарушена 
функция в човешкото тяло. Има добър ефект при възпаления на горните дихателни пътища. 
В такива случаи се поставя върху зоните на синусите, гърлото, тимуса и слънчевия сплит. 
Показва добри резултати при стимулиране на вътрешни органи – черен дроб,  панкреас, 
далак и др. Регистриран е случай на възстановяване функциите на далака и нормализиране 
на кръвната картина при левкимия. 

Важно!  При  поставяне  върху  човешкото  тяло  пирамидите  трябва  да  бъдат 
ориентирани със стените по оста на тялото.

Пирамидите  № 31 и  № 39 се  изработват  от  картон.  Те  са  кухи  и  могат  да  се 
използват за поставяне на личен свидетел под тях на 1/3 от вътрешната височина. Могат да 
се  поставят  върху  главата  при  главоболие.  Оцветените  в  лилаво  успокояват  нервната 
система. Времето за въздействие е от 10 до 30 мин.

Тези пирамиди могат да бъдат оцветени в седемте цвята на дъгата. Според цвета те 
могат да имат различно въздействие:

1.  Червен  цвят  -  съответства  на  първа  чарка,  основата  на  енергиите  в  човека. 
Действа  стимулиращо  на  либидото.  Използва  се  за  зонова  терапия  при  проблеми  с 
простатата и обща слабост в полова система.

2. Оранжев цвят - стимулира функцията на втора чакра и свързаните с нея системи - 
полова, детеродна.

3. Жълт цвят - хармонизира дейността на слънчевия сплит и трета чакра, спомага за 
правилното разпределение на праната в организма на човека. Профилактика при проблеми 



с панкреас, черен дроб и жлъчка. Балансира храносмилането.
4. Зелен цвят - балансира сърдечна чарка. Прилага се при сърдечно съдови проблеми 

от всякакъв порядък. За балансиране на чувствено-емоционалния свят и хармонизиране на 
душевните проблеми. Зеленият цвят е цветът на материалния успех и благополучие.

5.  Небесно  син  цвят  -  хармонизира  пета  чакра.  Балансира  вписването  в  реалния 
живот.  Действа  благотворно  върху  дихателна  и  имунна  система.  Има  релаксиращо 
въздействие върху нервната система.

6.  Аквамарин -  морско синьо-зелено,  -  активира функцията на тимусната жлеза и 
дейността на имунната система. Подпомага за усилването на защитните сили на организма 
на физическо и на по-фините нива - етерно, астрално, ментално.

7.  Индиго  -  балансира  връзката  с  Духовния  План.  Действа  релаксиращо  и 
успокояващо при неврози и депресии. Пирамидата е изключително добра за медитация и 
възстановяване на духовните сили в човека.

8.  Виолетов  цвят  -  полет  на  душата.  Ако  искате  да  освободите  душата  си  от 
натрупаната умора и суета, използвайте този цвят. Пирамида с такъв цвят действа еднакво 
добре на разстояние и при пряко въздействие.

 Всички картонени пирамиди могат да се използват като пирамидони - поставят се на 
върха  на  дървени контурни пирамиди.  Така силата  на  дървената  контурна пирамида се 
увеличава многократно, а цветът на картонената пирамида внася допълнителна вибрация, 
която придава лечебен ефект в определена посока.

Картонените пирамиди № 31 и 39 могат да бъдат изработени пресечени по образец 
на мексиканките пирамиди. Те могат да се залепят (да се поставят) под седалката на стола, 
на който седим, като при това формират енергиен стълб с височина 2 метра над седалката.  

Лилавата пресечена пирамида има силен обезболяващ и лечебен ефект при всички 
видове проблеми с дебелото черво и отделителната система.

Червената  пресечена  пирамида,  поставена  под  стола,  влияе  благотворно  върху 
половата  система  и  желанието  за  близост  с  интимния  партньор  значително  нараства! 
Въздействието на тези пирамиди е леко и не може да има странични ефекти.

 При изработването на различните модели и при работата с тях установихме, че ако 
една островърха пирамида се отдели от основата (от пода, масата или мястото, където е 
поставена)  и  се  повдигне на трупчета  независимо на каква височина,  то  в  нея изчезва 
отрицателното поле от долната 1/3 на вътрешната височина.

Пирамида № 62 е предназначена за поставяне над спално легло, като основата ѝ 
трябва да е на височина 140 - 150 см над спящия. Тя има общо укрепващ ефект и влияе 
върху голяма група заболявания от общ характер. Добър помощник е при хронични и вяло 
протичащи заболявания. С помощта на такава пирамида блокирахме развитието на гангрена 
на долните крайници при възрастна жена, болна от диабет и прикована на легло повече от 
две години. Краката се поставяха вътре в пирамидата и развитието на некротичния процес 
бе спряно на едно определено ниво.  Болки въобще не се появиха, въпреки прогнозата 
на лекарите и въпреки настоятелната им препоръка за ампутация на краката до колената. 
След около седем месеца терапия жената си отиде в мир и покой от този свят със спокойна 
душа.

Пирамида № 72 е предназначена за поставяне над легло или над място за отдих 
(фотьойл).  Тя  трябва  да  бъде  окачена  на  височина  150  см  над  нивото  на  легналия 
(седналия) човек. Задължително страните ѝ трябва да са ориентирани по посоките 
на  света!  В  полето  под  пирамидата  може  да  се  престоява  без  проблеми  8  –  9  часа. 
Действието е общоукрепващо  и тонизиращо за организма. Пространството в диаметър 10 
метра около нея се изчиства от вредни вълни и геопатогенни излъчвания.

Пирамидата може да се използва и за пречистване на хранителни продукти, напитки, 
вода,  билки,  чайове  и  лекарствени  средства,  които  трябва  да  се  поставят  в  нейното 
вътрешно пространство за няколко часа (от 3 до 24). Многократно проверена в практиката, 
тя ще бъде ваш добър помощник и приятел. 

Пирамида № 94 е  предназначена  за  подобряване  на  хранителните  и  вкусовите 
качества на храни и напитки. Ориентира се задължително по четирите географски посоки 



със страните и се повдига леко на трупчета от основата. В нейното пространство можете да 
обработвате големи количества продукти, преди да ги приготвяте за зимнина. След няколко 
часов  престой  под  пирамидата  техните  вкусови  качества  значително  се  подобряват,  а 
приготвените зимнини са трайни и не се развалят.

Престоят под пирамида се определя най-добре с радиестезично махало, но за тези, 
които още не са се научили да боравят с него, ще предложа някои неща от личния опит на 
Георги Герин.

Най-добре е да поставите продуктите под пирамидата вечерта към 18 - 19 часа и на 
сутринта към 7 - 9 часа те ще са готови за употреба или приготвяне. Ето и някои други 
данни:

Домати, краставици, патладжани, тиквички, бамя, яйца и праскови се обработват по 3 
часа.

Грозде,  карфиол, лимони, портокали и грейпфрути - по 3,5 - 4 часа.
Картофи, зеле, зелен фасул и всякакви чушки - от 6 до 8 часа.
Олио всякакви видове - 3,5 часа
Пушени гърди, бекон, сухи колбаси - 2,5 - 3 часа
Прясно сирене и бяло саламурено сирене - 14 часа
Сухи супи - 16 часа
Всички видове ядки - 7 - 8 часа
Вафли и сухи пасти - 2 часа
Кафе на зърна и мляно - 2 - 3 часа
Вина - 8 часа
Ракии, коняци и други концентрати - 5 - 6 часа.
Този списък може да бъде продължен, но мисля, че всеки от вас ще го допълни от 

собствен опит, затова спирам дотук.
Пирамида № 196 е за общо лечение и медитация.

В такава пирамида Анастасия Цветкова от град Добрич престоя в течение на три дни по 30 
минути 3 пъти на ден. Сутрин в 8 часа, на обед в 13 часа и вечер в 18 часа.  В 10.30, в 15.30 
и в 20.00 часа освен това слагаше лилава картонена пирамида №31 на главата си по 15 - 20 
минути. През първата нощ получи лечебна криза с усилване на болките в цялото тяло, но на 
сутринта  нямаше ѝ  помен от  болка.  Ръцете,  краката и  гръбначният  стълб,  страдащи от 
артритни болки и шипове, се повлияха много добре и за дълго време.

Пирамида № 230 също е предназначена за общо лечение и медитация. За обща 
профилактика престоят под пирамидата е 30 минути, а при по-тежки заболявания до 8 - 9 
часа на ден.

Пирамида 282 е пирамидата на Дон Аугусто , описана в книгата на г-н Б. Герасимов. 
В  продължение  на  3  месеца  този  човек  престоявал  по  1,5  часа  под  пирамидата  и  се 
излекувал от левкемия.

Има  много  болести  и  проблеми,  които  човек  изтърпява.  Тези  от  вас,  които  се 
интересуват от пирамидите, могат да намерят чрез тях един неочаквано добър помощник. 
Убеден съм, че за всеки проблем малко или много има решение.

За съжаление се появяват и много пирамиди, изработени по произволно взети 
размери,  което  може  сериозно  да  компрометира  тяхното  приложение.  Нека  не 
забравяме,  че  пирамидата  „работи”  преди  всичко  чрез  своята  чиста  форма. 
Натруфените за красота с различни знаци, символи и цветове пирамиди винаги са ме 
поставяли  нащрек.  Защото  всеки  символ,  цвят  и  знак  има  свое  самостоятелно 
излъчване, което наслагва свой отпечатък върху формираното от пирамидата поле. И 
ако  нещо  такова  е  използвано,  просто  за  да  изглежда  пирамидата  по-интригуващо, 
трябва да проявите повишено внимание. Наличието на цвят, знаци и символи трябва да 
е обяснено съвестно, за да можете да бъдете наясно с техния смисъл и предназначение. 
Сумарният ефект от такава пирамида може да бъде благоприятен, но може да 
бъде  и  хаотичен,  ако  комбинацията  е  направена  произволно,  без  
необходимото знание! 

Произведените  от  мен  пирамиди,  които  можете  да  намерите  в 



езотеричните книжарници из страната, или при мен в кабинета, са изработени 
от материал, енергетизиран и активиран по специален начин. С подписа си 
отговарям за тяхното качество. Същото се отнася и за пирамидите, изработени 
по мои параметри от Георги Герин.

Пирамиди с номера 5, 8, 11, 15, 18, 21, 23, 31, 39, 62, 72, 94, 196, 230, 
282 и 5Д, 7Д, 8Д, 10Д, 23Д са копия на Хеопсовата пирамида и техните номера 
съответстват на размера на основата им в сантиметри, с изключение на № 8, 
чиято  основа  е  8,2  см.  До  избора  на  тези  параметри  съм  стигнал  след 
многогодишна  информационна  и  експериментална  практическа  дейност. 
Пирамиди номера 10, 22, ПП, РАВ, 110, 123 и някои други са изработени при 
съотношение на основата към апотемата 1:2.  Индивидуалните пирамиди се 
изработват по поръчка след обстоен радиестезичен анализ.

Горещо препоръчвам на онези,  които са свикнали просто да  копират 
наготово нещо утвърдено в практиката за комерсиални цели, да се запознаят 
по-подробно със Закона за авторското право и сродните му права.

Новост представляват табуретките и столовете, които изработихме с Георги по 
параметри на островърхите пирамиди.  Всъщност те са пресечени пирамиди с  мощно 
профилактично  и  лечебно  действие  върху  органите  на  отделителната  и  половата 
системи.  Могат  да  се  използват  както  отделно  за  сядане,  така  и  в  комбинация  с 
отровърхи пирамиди. Балансиращото вихрово поле се издига на около 3 метра над тези 
пресечени пирамиди. Въздействието е общо-укрепващо и стимулиращо защитните сили 
на организма. Комбинираното действие на стол и пирамида е определено по-мощно и 
цялостно.  Енергията  преминава  и  балансира  Сефиротите  в  духовния,  астралния  и 
физическия план на човека,  чакрите от линия Хара в астралното тяло и чакрите от 
линия Кундалини в етерното тяло. А когато се балансират фините ни тела и структури, 
проблемите на физически план сякаш се решават от самосебе си. 

Не  са  един  и  двама  хората,  които  почувстваха  действието  на  контурните 
пирамиди по време на изложенията в Националния музей „Земята и хората” и в Руския 
културно-информационен  център.  Там  бе  демонстрирана  и  островърха  пирамида  с 
височина  470  сантиметра,  която  има  балансиращо  действие  върху  околната  среда 
сферично на разстояние 500 метра около себе си. Такава пирамида може спокойно да 
бъде разположена в дворовете на офиси или на покривите на обществени сгради, които 
са построени в непосредствена близост до солидни замърсители на околната среда или 
до далекопроводи с високо напрежение.

По  отношение  на  елеминирането  на  силни  електромагнитни  полета  (от 
трафопостове край жилищни сгради например) прекрасни параметри показва дървена 
пирамида  № 23Д  с вградени медни спирали в кралската крипта. Нейното защитно и 
балансиращо  действие  се  простира  на  50  метра  в  диаметър  около  пирамидата. 
Присъствието на една или няколко такива пирамиди в компютърни и апаратни зали 
намалява значително въздействието на сложните електромагнитни и торсионни полета 
върху хората в тяхното пространство. 

Когато  излезете  извън  едропанелните  квартали,  вгледайте  се  в  покривите  на 
традиционните български къщи. Какво открихте? Повечето от тях са четирискатни и при 
това са  твърде близо до контура на Хеопсовата пирамида в Гиза.  Мерил съм много 
такива  къщи,  но  рядко съм откривал каквито  и  да  било  вредни вълни в  тях.  Нещо 
повече, техните стопани се радват на добро здраве и солидно самочувствие.

Спомням  си  такъв  интересен  случай  в  Тетевен.   Проверявах  къщата  на  мои 
познати за наличие на геопатогенни зони и лъчения. Те знаеха, че под къщата им тече 
силен подземен воден поток. При пълна тишина тътенът от подземната вода дори се 
чуваше с невъоръжено ухо. Обиколих къщата и багетите ми моментално регистрираха 
потока с широчина около 3 метра. От долната страна в двора също долових силното 
излъчване.  Влязох в къщата и за моя най-голяма изненада багетите не помръдваха. 
Излязох  на  двора  и  те  веднаха  разпознаха  потока.  Тогава  влязох  в  къщата  откъм 
улицата, през другия вход. Отново никаква реакция на уредите! Попитах домакините 



дали не са поставяли някаква радиестезична защита в дома си, но отговорът им беше 
отрицателен.  Тогава  излязох  навън  и  погледнах  покрива  на  къщата  –  той  имаше 
формата на пирамида с наклон на стените около 40 градуса…

Опитвал  съм  се  да  разгадая  механизма  на  действие  на  различните  видове 
пирамиди. Въпреки това и до днес нямам еднозначен отговор на този въпрос. Винаги 
когато ми се налага да давам обяснения на тази тема, се сещам за гениалния учен 
Едисон и създадената от него електрическа крушка. Когато го запитали как свети това 
чудо, той се позамислил и отговорил:  „Не знам, но свети. Използвайте я!“  Ще се 
огранича засега със същия съвет по отношение на пирамидите.

Има  и  много  други  геометрични  фигури,  които  хармонизират  пространството 
около  човека  и  допринасят  за  доброто  му  здраве,  тук  трябва  да  спомена  петте 
платонови  тела  –  куб,  икосаедър,  тетраедър,  откаедър  и  додекаедър,  конусите  и 
полусферите.  Особено  внимание  от  тях  заслужава  пентагон додекаедърът,  който 
действа като своеобразна прахосмукачка, почистваща околното порстранство от вредни 
вълни и отрицателни психически вълни. Додекаедри със страна 5 – 7 см. са достатъчни, 
за да почистят едно голямо помещение или малък апартамент от такива натрупвания. 
Фигури със стени от 9, 11 и 14 см. покриват площи от порядъка на 100 до 200 кв. метра. 
Малък додекаедър, изработен от дърво, кристал или полускъпоценни камъни може да се 
превърне  в  истинско  бижу,  гарантиращо  ви  спокойствие  и  понижаване  на  нервното 
напрежение около вас.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАДИЕСТЕЗИЯТА

Едва  ли  има  област  в  нашия  живот,  която  да  остане  извън  обсега  на 
радиестезичните замервания. През 30-те години на нашия век физикалната радиестезия 
добива такава популярност сред научните среди, че мнозина я определят като наука на 
науките.  Показателен  е  фактът,  че  три  години  преди  Енрико  Ферми  да  получи  на 
практика „тежка вода” – основната суровина за производството на атомната бомба, Луи 
Тюрен по радиестезичен път е извел нейната формула и е доказал възможността тя да 
съществува  в  устойчив  вид.  Направените  по  този  начин измервания  се  отличават  с 
широк  обхват,  голяма  точност  и  висока  степен  на  достоверност.  Радиестезията  е 
приложима практически във всяка област на човешкото познание. Множество физици, 
математици, химици, инженери, строители, геолози, рудари, металурзи, петролотърсачи, 
биолози, агрономи, археолози, хидролози, лекари, метеоролози, навигатори, астролози, 
дефектоскопи,  реставратори,  криминалисти,  ловци,  рибари  и  представители  на  още 
много други професии са установили практически и експериментално, че радиестезията 
е достатъчно универсално помощно средство, ключ за всяка една наука и професия. 
Всеки,  който  е  усвоил  добре  нейните  средства  и  методи,  получава  в  своята  област 
прецизни, точни и бързи резултати.

И все пак къде най-често се използва радиестезията?
Безспорен неин приоритет е издирването на подпочвени питейни, промишлени, 

термални  и  минерални  води.  При  това  радиестезичното  замерване  позволява  да  се 
прецизират редица параметри:

– наличие и брой на водните течения на проверявания терен,
– посока на водните течения,
– дълбочина до водата и височина на водния стълб,
– състав на почвените слоеве до водата (камъни, глина, пясък, мергел, варовик, 

льос и др.) и височина на земния пласт,
– дебит на водата – в литри на час или литри в секунда,
– качества на водата – питейна, за битови нужди и т. н.,
– чистота на водата, степен и вид на замърсеност, ако има такава,
– препоръчителен начин за достигане и добиване на водата – кладенец, сонда и 

др.
Фактът, че почти във всеки двор по села и градчета в България има помпи и 



кладенци, е достатъчно показателен за уменията на нашенските водари, багетисти и 
радиестезисти отколе и досега.

От векове в откриването на полезни изкопаеми – полиметални руди, минерали, 
въглища,  нефт,  газ  и  др.,  дейно  участие  вземат  така  наречените  „чувствувачи”. 
Повечето от тях използвали различен вид вилки, жезли, махала и багети, но в момента 
на  откриване  на търсеното  находище изпадали в  особен  вид  транс.  Те  чувствали и 
чували ехото и вибрациите,  идващи от дълбините на земните недра,  и безпогрешно 
посочвали къде да се правят сонди, къде мини и рудници. Радиестезичното замерване 
обаче разширило тези възможности.  То позволява с  голяма точност да се  определи 
мощността на подземните пластове в кубически метри или километри, да се определи 
съдържанието и съотношението на различните компоненти в полиметалните руди, да се 
посочи най-благоприятното място за добив.

Радиестезичният качествен и количествен анализ за съдържанието на отделните 
елементи в различни полиметални руди, сплави и конгломерати, извършен от добър 
специалист, дава резултати с точност до 3 - 4 знака след нулата.

Археологията също дължи много от своите открития на уменията на хора, които 
могат  да  „сканират”  земните  недра  с  по-голяма  степен  на  достоверност  и  от  най-
съвършените  металотърсачи.  При  това  повечето  от  съществуващите  съвременни 
измервателни уреди са ограничени в търсенето си само на определен тип предмети под 
земята – метални, керамични, и то в рамките само на определена дълбочина от няколко 
метра. За опитния радиестезист такива ограничения не съществуват. Той може да търси 
с еднакъв успех всякакви предмети – метални, керамични, глинени, стъклени, дървени, 
съдържащи  ценни  и  полускъпоценни  метали  и  камъни,  при  това  на  неограничена 
дълбочина.

Търсенията ни обаче често ни отвеждат и на повърхността на земята. Много пъти 
са идвали при мен за издирване на изчезнали хора и домашни любимци, на откраднати 
коли  и  ценни  вещи.  И  докато  при  хората  и  домашните  любимци  шансовете  да  се 
установи истината са доста големи, при откраднатите лични вещи успехът е свързан със 
светкавични и безкомпромисни действия на компетентните органи на властта. Всеки ден 
закъснение намалява многократно възможностите за възстановяване на загубите. Защо? 
Ами просто защото крадените вещи много бързо сменят своето местонахождение, вид и 
нови собственици... Въпреки това криминалистите и специалните служби по цял свят 
високо ценят и търсят помощта на менталните и физикалните радиестезисти.

Ще споделя един неотдавнашен случай от моята практика, който бе поредното 
потвърждение за ползата от радиестезичните ми занимания. Бивша колежка от БТА ми 
се обади с молба да се включа в издирването на нейна леля, която от десет дни беше в 
неизвестност. Видели я за последен път да излиза от дома си недалеч от Ихтиман, след 
което дирите ѝ се  загубили.  Издирването в  околностите на селището и в  съседните 
населени места не бе дало още резултат. Извърших замерване по снимка, при което с 
голяма  сигурност  може да  се  установи дали  човек  е  жив  или не.  Първоначално  не 
улавях никаква жизнена вълна, но нещо вътрешно ме накара да продължа изследването 
и в други обхвати на радиестезичния вълномер. Включих и други познати в издирването, 
които поработиха по свой ментален начин. На един от обхватите (vita) долових много 
слаб  сигнал,  който  ту  затихваше,  ту  се  появяваше  отново.  Очевидно  жената,  която 
търсехме,  бе в критично положение,  на границата на своите жизнени сили. Някаква 
невидима нишка я държеше все още в нашия свят, а друга, тъмна и неясна сила, се 
стремеше да я удържи в своята власт.

Познатите  ми  споделиха,  че  виждат  жената  жива  в  гориста  местност,  но  в 
странно, вцепенено състояние. Това ме накара да премина от физикални към ментални 
методи. Чрез ментална визуализация описах мястото, където се намира издирваната и 
се  опитах  да  установя  с  нея  мисловен  контакт.  Предадох  ѝ  мисловно  тревогата  и 
загрижеността, която изпитват нейните близки, и се постарах да я убедя, че мястото ѝ 
не е в гората, а е сред нас, живите хора, сред нейните близки, които я обичат и ще се 
радват да е отново при тях. През цялото това време виждах и силуета на млад мъж, 



който се сливаше с този на жената – сякаш две души се бореха в едно тяло. На въпроса 
за нейното психическо здраве, получих отговор, че от млада страда от раздвоение на 
личността. Дългите години лечение не дали резултат и периодично за по няколко дни тя 
изчезвала  от  дома,  но  винаги  се  връщала  сама.  Обикновено  казвала,  че  е  била  на 
екскурзия.

Дадохме надежда на нашата колежка и съпруга ѝ, че тяхната близка е жива и се 
надяваме много скоро да я открият, въпреки че други мои колеги - радиестезисти бяха 
убедени, че тя вече си е отишла от нашия свят. Все пак вече десет дни никой не я беше 
виждал...

На другия ден привечер звънна телефонът. Получих радостната вест, че жената 
сама се е появила чак в Долна баня. Била крайно изтощена, на прага на жизнените си 
сили, но много се зарадвала, че отново е сред близките си хора.

Тази  драма  е  показателна  в  много  отношения.  Първо,  тя  доказва,  че  няма 
„безнадеждни”  случаи.  Второ,  очевидно  подчертава  колко  е  важно  човек  да  владее 
различни методи и техники в рамките на своите занимания. Трето, и не на последно 
място, дава ни да разберем, че в сложни ситуации е добре да се консултираме и с други 
колеги.  Не защото се съмняваме в себе си, а защото проверената по няколко посоки 
информация дава възможност  за  бързи  и  адекватни на  момента действия. Понякога 
прозрението  на  един  член  от  групата,  с  която  работите,  може  да  се  окаже 
животоспасяващо, както бе в нашия случай.

Друг  несъмнен  приоритет  на  радиестезията  е  геопатологията.  Тя  прави 
възможно  откриването  на  всички  видове  геопатогенни  зони  на  открит  терен  или  в 
обществени и жилищни сгради. Нещо повече, предлага сигурни защити срещу вредното 
им  влияние  върху  здравето  на  хората,  домашните  животни  и  културните  растения. 
Посочих не един пример за пагубното въздействие на коварните лъчения от геомрежите 
на Хартман и Кюри, на подземните течащи води, повишената радиация и заразените 
зони.

Нека  не  забравяме  и  вредните  излъчвания  от  битовите  и  промишлени 
електромагнитни  ретранслатори,  компютрите,  мобилните  комуникационни  системи, 
битовата и медицинска електроника, промишлените и медицински системи, боравещи с 
радиоактивни  материали,  и  т.  н.  Радиестезията  в  това  отношение  се  доближава  до 
традиционното китайско изкуство Фън шуй, което се стреми да направи средата, в която 
живее човек, хармонична, безопасна и здравословна.

За съжаление много голям процент от заболяванията, които съпътстват човека, 
освен че са наследствено обусловени, твърде често се „събуждат” и изявяват вследствие 
на  облъчване  с  вредни вълни.  От  собствен  опит  съм се  убедил,  че  в  над 90  % от 
случаите на тежки и упорити заболявания сред причините за състоянието на болния 
присъстват  и  различен  вид  вредни  излъчвания.  Тук  освен  геопатогенните  зони  и 
радиацията изрично трябва да спомена сугестивните влияния и внушения – различни 
видове магии, уроки, кодиране на чувства, клетви между близки и роднини и др.

За магиите е писано толкова много и от толкова различни автори, че едва ли си 
заслужава да им отделям специално място тук. Все пак доколкото това е проблем, който 
много точно и ясно се открива чрез радиестезична диагностика, ще спомена следното. 
Следва да разграничаваме две понятия – Висша магия и магия в опростенчески смисъл. 
Висшата магия е сложен синтез от 22 окултни науки, от които е произлязло познанието 
за Човека, за Бога и за мястото ни във Вселената. Приема се, че неин родоначалник е 
Триждивеликият  Хермес.  Оттам  водят  началото  си  и  религиите  по  света,  и  точните 
науки, и хуманитарните дисциплини, и философията, и правните науки...  Цялостното 
познаване на Висшата магия винаги през историята на човечеството е било достъпно 
само за ограничен кръг хора посветени и магове. Такива са били и Мойсей, и Питагор, и 
Орфей, а съвсем близо до нас във времето и духовното ни пространство е Учителят 
Петър  Дънов.  Днес  синът  на  българската  биоцелителка  Иванка  и  на  руския  поет 
Александър  Руденко  –  Анатолий,  е  носител  на  нови  познания  от  висш  порядък  в 
окултната материя. Зор Алеф, както е неговото име на посветен, е автор на книгите 



„Кръстът  на  посветения”,  „Бог  и  сатана”,  „Практика  на  самостоятелното  окултно 
лечение”, „Свещена терапия”, „Отговори за непосветения”, „Възвание към светлината”, 
„Да  бъдеш”  и  др.,  в  които  представя  в  достъпна  за  по-широка  аудитория  форма 
методите на Висшата магия. Мисията на тези просветени умове на Земята е постепенно 
да  направят  това  универсално  знание  достъпно  за  всички  нас,  според  степента  на 
духовното ни развитие.

Под  широко  разпространеното  понятие  „магия”  следва  да  разбираме  окултно, 
мисловно  или  друг  вид  въздействие  върху  отделен  човек  или  група  хора,  което 
нарушава тяхната воля или насочва в определена посока техните действия. И в двата 
случая  става  въпрос  за  странична  намеса  в  личната  съдба  и  за  нарушаване  на 
свещеното право на личен избор. Какъвто и вид да е това странично въздействие – 
„професионална” магия, селска магия, магия за любов, магия срещу дома и домашните 
животни  и  т.  н.,  по  същината  си  то  представлява  кодиране  на  определен  тип 
информация, която чрез материален или мисловен носител се внася в информационното 
поле  (астрала)  на  избрания  обект.  За  съжаление  в  повечето  случаи  се  кодира 
информация с отрицателен заряд – да се отстрани съперник в любовта или в бизнеса, да 
се  пречупи късмета и благополучието на преуспяващия съсед,  да  получим само ние 
наследството, полагащо се и на другите ни роднини и т. н. Кодират се и неща, които на 
пръв поглед са положителни – да спечеля любовта на избрания от мен момък (въпреки 
че той не ми обръща никакво внимание); да стана милионер по възможно най-бързия 
начин (но за сметка на работещите с мен колеги) и т. н.

Както и да е. Веднъж създаден и въведен в действие, такъв информационен пакет 
е в състояние да обърка сериозно съдбата на набелязания обект, защото очевидно е в 
противоречие с неговата собствена програма за развитие. Резултатите са известни – 
човек започва да боледува, да върши неща, за които никога преди не би и помислил, 
свързва се с хора, които по никакъв начин не би си пожелал за спътници в живота. 
Понякога, осъзнал трагичното пречупване на собствената си воля, човек си отива рано 
от живота в знак на протест срещу извършената по отношение на него несправедливост. 
Други хукват да си отмъщават по подобен начин, трети изпадат в безволево и болезнено 
състояние,  от  което е почти невъзможно да бъдат извадени.  За беда съществуват и 
въздействия,  които  директно  са  насочени  към  погубването  на  определен  човек.  За 
щастие  обаче  „професионалните”  злодеи,  които  могат  да  доведат  до  край  подобна 
програма, не са чак толкова много на света.

Трябва да кажа, че от неколкостотин души, с които съм работил, само при около 
тридесет съм установил със сигурност наличие на сугестивно или окултно въздействие. 
Далеч повече бяха случаите на така наречената автомагия, които също никак не са за 
подценяване. Здравословното и психическото състояние на човек са в пряка зависимост 
от неговите мисли. Каквито сме днес в собствените си мисли, такива ще бъдем утре в 
нашето ежедневие. Ако сме нещастни и неудовлетворени в мислите си, такива ще бъдем 
и  в  живота.  Ако  се  самонавиваме,  че  някой  ни  е  „омагьосал”,  нищо  няма  да  е  в 
състояние  да ни  разубеди,  че не е  така.  Без да съзнаваме,  ние  ще внасяме хаос  и 
неблагополучия в битието и живота си, докато не се научим да мислим позитивно и 
доброжелателно не само за себе си, а и за всички около нас! Не случайно един 
от основните постулати на Новото време гласи: Ако не можеш да мислиш с добро,  
по-добре хич не мисли!

Да де, ама българинът все още предпочита да живее според шопската поговорка 
„Язе не сакам на мен да ми е добре, сакам на Вуте да му е зле...” Ще приведа и един 
шокиращ пример за това колко силни и разрушаващи могат да бъдат клетвите между 
близки и роднини, нещо, с което също се нареждаме на едно от първите места в света.

Моя позната бизнесдама от години върви с много сложности и премеждия по 
житейския си път. Помага ѝ да оцелее стремежът към духовно просветление и развитие, 
който сама е  избрала.  От  ранна възраст отношенията  с  родната ѝ  майка са  твърде 
сложни. Майчината любов често се сменя с агресивни състояния и най-люти клетви по 
неин адрес.  И така в  продължение на години трудностите от живота на майката се 



пренасят и в живота на дъщерята. По-нагледен случай за кармична обвързаност едва ли 
можеше да се намери.

При една от много ни срещи се опитах да обясня на дамата, че отношенията с 
нейната майка тежат като воденичен камък на шията ѝ. Посъветвах я да намери начин 
да си простят взаимно обидите, да си простят за клетвите и лошите думи, защото те 
вече придобиват такава разрушителна сила, че могат да погубят една от тях...

– Не виждам как – беше отговорът, който получих.
Няколко дни по-късно с потрес разбрах от медиите, че майката била зверски 

изнасилена и убита... Лошите думи и клетви бяха взели своята ритуална жертва.
Най-често ме затрупват с въпроси как да разберем кой и как ни е направил магия 

или уроки. Какво да направим, за да му се върне на него. Това са въпроси, на които по 
принцип не отговарям. Първо, защото и аз съм човек и мога да сгреша като набедя 
някого за извършител на зло дело. Второ, никога не мога да предвидя реакцията на 
човека, който е дошъл при мен, по отношение на набедения виновник. Предпочитам да 
извърша астрално декодиране, чрез което да елиминирам съществуващата вредителска 
програма и да приключа дотук, защото...

Спомням си една случка, за която често ни разказваше бай Георги. Веднъж при 
него във Варна дошла млада жена, на която очевидно била направена магия. В процеса 
на работата той описал по-възрастна жена,  която отишла при магьосница в Сливен, 
занесла черна кокошка и други разни работи и заръчала да направят магия за болест, та 
да остави снахата сина ѝ намира. Без да се усети, по този начин той посочил конкретния 
поръчител  и  извършител  на  пъкленото  дело.  След  около  седмица  го  потърсили  от 
милицията. Предявили му обвинение в подбудителство за извършен опит за убийство.

Оказало се, че след няколко дни размисъл снахата решила веднъж завинаги да си 
разчисти сметките със свекървата. След поредния скандал тя грабнала кухненския нож и 
нанесла няколко удара на своето „съкровище”. За щастие не се стигнало до убийство. 
Бай Георги обаче отишъл на съд за подбудителство. Наложило му се спешно да търси 
спасение.  Открил  по  радиестезичен  път  къде  точно  живее  онази,  която  направила 
магията,  и  тя  била  доведена  пред  съда.  При  очната  ставка  със  свекървата  тя  я 
разпознала категорично и разказала подробно какво точно ѝ е било донесено и какво ѝ 
било поръчано да извърши. Така присъдата и посещението на затвора му се разминали, 
но за цял живот случката му останала като обеца на ухото...

Ще ви предложа един „бабешки” метод, чрез който можете сами да проверите 
дали сте обект на окултно въздействие, дали имате магия или са ви урочасали. Вечер 
преди  лягане  налейте  в  съд,  който  след  това  можете  да  изхвърлите  (купичка  от 
маргарин или кофичка от кисело мляко), студена вода и чукнете в нея едно сурово яйце. 
Разгледайте  го  внимателно.  След това  поставете  съда  под леглото си  на  нивото на 
гърдите ви, когато сте в легнало положение. Мислено се помолете на Бог, или на онова 
разумно и творческо начало, в което вярвате, това, което е направено да ви вреди, 
волно  или  неволно,  да  изтече  от  вас  и  да  се  концентрира  в  яйцето.  Повторете 
формулираната от вас молитва за помощ три пъти. На сутринта извадете внимателно 
съдинката  и  я  разгледайте  отново.  Ако  по  яйцето  има  петна,  ако  е  забулено  или 
белтъкът се е пресякъл – това е сигурен сигнал, че във вас има натрупана вредна вълна 
в резултат на някакъв вид сугестивно въздействие. Виждал съм на няколко пъти дори 
капчици живак, изтеглени от яйцето. Изхвърлете водата с яйцето в тоалетната. Можете 
да повторите процедурата толкова вечери поред, докато яйцето остане такова, каквото 
е  било,  когато  сте  го  сложили.  Това  ще  бъде  признак,  че  вредните  вибрации  са 
изчистени от вас.

Какво да правим, ако още първият ден яйцето си остане чисто, ще попитат някои. 
Не бих  ви  посъветвал да направите  същото като една  моя  колежка,  която изпържи 
„разваляча на магии” за закуска на мъжа си, но в днешните трудни времена оставям на 
вас да изберете как да постъпите.

Ако въпреки всичко имате усещането, че бедите продължават и не можете да се 
справите сами с положението, потърсете помощ при опитен радиестезист или посветен в 



окултните науки, които ще могат да ви окажат компетентна помощ. Невярващите в тези 
методи  ще  посъветвам  да  се  обърнат  за  помощ  към  психолог,  психотерапевт  или 
свещенослужител, които си разбират от работата.

Проблемът магия съществува и не е за подценяване. Не се доверявайте обаче на 
„развалячи на магии”, каквито се срещат под път и над път, дават обяви по вестниците и 
които ви предлагат да развалят магията и да я върнат на този, който я е направил. 
Защо? Ами този вид действия прилича на играта на тенис.  Противникът ви е забил 
топката във вашето поле напълно съзнателно и с цялата сила, на която е способен. Вие 
му отвръщате със същата сила и злоба, но ако той е по-опитен „играч” от вас, отново ще 
ви  върне  топката,  и  то  с  още  по-голяма  сила  и  злоба.  Тази  размяна  на  удари  ще 
продължи  до  момента,  в  който  единият  от  двамата  не  успее  да  отрази  поредното 
забиване.  Последиците  от  умноженото  многократно  и  усилено  зло  са  наистина 
разрушителни и не бих завидял на онзи, който попадне в подобна ситуация под неговия 
удар.

Ако осъзнаете, че сте обект на сугестивно въздействие, намерете сили в себе си 
да простите на този, който волно или неволно се е опитал да ви навреди. Отговорете на 
агресията с разбиране и любов и излезте с достойнство от „игрището”. Така насоченото 
срещу вас действие ще се разгради и няма да постигне своите цели. Не съдете другите и 
не ги наказвайте, защото има Висш съдник, който за всеки от нас ще отсъди и ще даде 
справедливо възнаграждение за действията ни на Земята тук и сега.

Много  полезна  е  радиестезията  в  областта  на  диагностиката.  Тя  е  един  от 
универсалните  методи,  чрез  които  може  да  се  извърши  вярна,  точна  и  експресна 
диагностика на моментното психическо и физическо състояние на всеки отделен човек. 
При това радиестезията позволява да се вземат под внимание и да се открият някои 
комплексни  причини  за  здравословното  състояние  на  пациента,  които  все  още 
традиционната  медицинска  диагностика  не  отчита  –  наличие  на  вредни  вълни  в 
организма,  наличие  на  сугестивни  въздействия,  наследствени  обременености  до  три 
поколения назад, наличие на латентни, скрити инфекции и др. Чрез такъв диагностичен 
метод може да се установи още кога дадено наследствено предопределено заболяване 
може да се развие и да се вземат превантивни мерки, които да не позволят то да се 
прояви. Могат да се установят появяващи се на клетъчно ниво доброкачествени или 
злокачествени  образувания  и  да  се  даде  ранен  шанс на  човека  да  се  пребори  с 
надвисналата опасност. Предимствата на радиестезичната диагностика са и в това, че с 
нея  много  точно  се  установяват  причините  за  заболяването  и  с  максимално 
приближение се локализират местата на неговата изява.

Методът позволява също така да се уточнят най-добрите начини и средства за 
провеждане  на  лечението,  да  се  прецизира  съвместимостта  между  отделните 
медикаменти и да се оптимизира по часове техният прием, така че да дадат максимума 
от своите целебни способности, без да вредят на организма. Много често е възможно 
към основната  схема  на  лечение  да  се  добавят  някои допълнителни  нетрадиционни 
средства – пирамиди, конуси, катализатори и т. н., които да дадат липсващите проценти 
за  цялостно  оздравяване  на  пациента.  Пак  ще  повторя  –  ако  вие  спите  на  място, 
пронизвано  от  вредни  вълни,  вашите  здравословни  проблеми  се  усложняват  и 
задълбочават. Премахването на тази вълнова заплаха е задължителна, ако искате 100 % 
да  се  справите  с  проблема.  Ето  защо  съм  твърдо  убеден,  че  бъдещите  медици-
диагностици трябва да познават и радиестезичния метод за диагностика. Той може да  
им помогне да разширят своите възможности и многократно да повишат ефикасността в  
своята работа.

Да де, ама лекар с махало в ръка било смешна работа, ще възразят повечето 
медици, и с право... Интересно защо не смятат така във Франция, Австрия, Германия и 
САЩ например, където радиестезичният метод на диагностика се изучава факултативно 
в медицинските институти...

Друга област, в която радиестезията дава интересни резултати, е проверката за 
наличие  и  степен  на  развитие  на  екстрасензорни  качества  и  парапсихологични 



възможности. Правил съм много замервания в тази област и имам наистина интересни 
резултати. Ще ви дам само един пример.

Преди години се запознах с Вера Матраджи, хирург по професия и праналечител 
по призвание. От няколко години тя работи в Италия в екип с няколко медици и постига 
невероятни  резултати  в  биоцелителството.  Институтът  по  пранотерапия  в  Милано  е 
правил пълни изследвания на излъчвана от нея енергия и е стигнал до извода, че тя е 
уникално  явление  в  света.  При  няколко  от  нашите  срещи  извърших  радиестезични 
замервания за нейните качества и възможности като лечител. Сред много неща, които 
ме впечатлиха, се откроиха две – способността ѝ да извършва микролазерни операции 
на клетъчно ниво и уникалната ѝ възможност за дистанционно лечение независимо от 
каквито и да било разстояния. И двете неща бяха новост за нея, а и при цялостните 
изследвания в Милано не бяха ѝ казвали нищо подобно.

Посъветвах Вера да направи изследвания с най-прецизна ехографска апаратура в 
момент на лечебен сеанс и доплерова фотография на излъчваната от нея енергия в 
процеса на работа. След няколко месеца, когато се срещнахме отново, тя бе горда и 
щастлива. „Имам лазер в ръцете си – каза ми тя – и на доплеровата фотография се 
вижда как лъчът се излъчва от пръстите ми! А с възможностите си за дистанционно 
въздействие сериозно озадачих американците” – добави скромно Вера...

Впрочем проверката за наличие на екстрасензорни умения пряко кореспондира и 
с възможността да се проверят качествата и сферите на професионална изява на дадена 
личност, да се погледне в скритите заложби и таланти, да се потърси онази област, в 
която  този  човек  може  да  бъде  дори  гениален.  По  времето  на  задължителното 
образование  и  разпределение  на  кадрите  се  нароиха  толкова  хора-недоразумения  в 
различните сфери на живота, че никак не е за учудване, когато срещаме днес лекари – 
продавачи в бакалия, зъболекари – шофьори на такси и т. н. Такива хора, погрешно 
насочени от амбициите на своите родители и близки, страдат цял живот и прекарват в 
безкрайни  лутания,  докато  намерят  своето  място  в  живота.  Радиестезията  дава 
възможност още от рано да открием талантите на нашите деца, да разберем техните 
стремежи  и  да  подпомогнем  творчески  и  професионално  тяхното  израстване  като 
личности.

Няма да ходя далеч за пример в това отношение. Синът ми Олег, който скоро ще 
навърши  11  години,  имаше  проблем  точно  от  такъв  характер.  Той  е  безкрайно 
любознателен  –  още  в  първи  клас  имаше  над  60  енциклопедии  в  собствената  си 
библиотека и няма сфера на човешкото познание, която да не го интересува – като се 
започне от динозаврите, мине се през историята на човешките цивилизации и се стигне 
до Космоса и Вселената. Впрочем това е характерно не само за него, а и за повечето 
деца  от  неговото  поколение.  Те  просто  идват  при  нас  с  много  по-голям 
енергоинформационен потенциал,  защото им предстои да живеят в много по-сложен 
свят от сегашния. В трети клас в училището, което бяхме избрали с голямо желание и в 
което  отиде,  защото  се  изучаваше  разширено  изобразително  изкуство,  възникна 
проблем с оценките на неговите знания. Като всяко момче и той е палав и немирен, а 
като всяка творческа личност е в по-голяма степен разсеян. За първия срок, след като 
изписа целия му бележник със забележки, класната ръководителка започна да му пише 
двойки и тройки на общо основание за всяко негово „провинение”.  Така тя превърна 
системата за оценка на знания в система за наказания. В резултат на това синът ми 
разви колит на нервна основа и през ден се прибираше от училище превит от болки в 
коремната област. Един ден след поредната двойка хвърли чантата вкъщи и ми заяви, че 
повече не му се ходи на училище. Беше средата на годината. Помислих дали да не го 
преместя в друго училище, но решихме семейно да стиснем зъби и да завърши годината 
тук. Към края на учебната година всички вкъщи бяхме с неврози, а за последния учебен 
ден синът ми реши да подари на „любимата“ си учителка... букет увехнали цветя.

Сърцето ми се сви от болка до каква степен това недоразумение, което имаше за 
класен ръководител, беше накърнило душата му. Посъветвах го да не постъпва така и 
дори му дадох пари да купи нормален букет цветя, защото важно е, че все пак завършва 



успешно  класа,  въпреки  целия  тормоз,  на  който  беше  подложен.  Той  постъпи 
соломоновски – не купи цветя, но не подари и увехнал букет на класната си. Просто й 
прости...

А аз, след направени неколкократни радиестезични замервания, го преместих в 
ново училище, където попадна на прекрасен педагог, във фантастичен клас, в който 
ходеше с радост и настроение...

Много опит съм насъбрал и в това колко полезна може да бъде радиестезията за 
проверка  на  биологична,  психична,  физическа,  нравствена,  духовна,  професионална, 
сексуална и др. съвместимост между партньори в бизнеса, между бъдещи и настоящи 
съпрузи, между хора, свързани по един или друг начин в общо дело.

И до днес си спомням с горчивина за съдбата на мои близки познати, които след 
пламенна  любов  сключиха  брак.  Имаха  идеална  съвместимост  помежду  си  и  големи 
перспективи като семейна двойка в живота. За жалост и двамата бяха податливи на 
странични внушения. При радиестезично замерване им казах, че двамата заедно могат 
да стигнат на края на света и планини да преместят от пътя си, но допуснат ли роднини 
и близки да им се месят в брака, перспективите не са никак розови.

Заминаха  в  чужбина,  където  живееше  майката  на  мъжа.  Там  им  се  роди 
прекрасна дъщеря. Няколко месеца по-късно обаче се прибраха в България. Съпругата 
по женски се ожали колко властна била свекървата и как непрекъснато се месела в 
делата им и едва ли не обсебила внучето си... Няколко месеца по-късно съпругът ми се 
ожали по мъжки, че тъщата до такава степен се самозабравила, че само дето не влизала 
нощем в спалнята да завива дъщеря си да не настине...

Посъветвах  ги  и  двамата  да  оставят  майките  си  намира,  да  седнат  и  да  се 
разберат помежду си, да отидат в самостоятелно жилище (можеха да си го позволят) и 
да сложат край на взаимните обвинения. Повторих им, че те просто са създадени един 
за друг и не трябва да допускат никого друг помежду си...

Е,  да,  ама не!,  както обича да казва колегата ми Петко Бочаров.  Взаимните 
престрелки и обвинения продължиха да се сипят. Всеки се окопа на собствената си кула, 
а имената на двете майки се развяваха непрекъснато като бойни знамена. Пътят до 
развода след това беше кратък и изпълнен с обиди и горчилка. А всичко това можеше да 
бъде спестено при малко повече Вяра, взаимна търпимост и уважение. Знам, че всеки от 
вас може да посочи не един подобен пример около себе си, но ме боли. Стига толкова 
човешки трагедии, пречупени съдби и ограбено детство.  Време е да се научим да 
обичаме истински, да прощаваме погрешките на околните и да бъдем искрени 
и добри един към друг. Толкова малко е нужно, за да стане това...

Тук му е мястото на един анекдот, защото чувствам, че взех да ставам много 
сериозен.

„Един рибар винаги имал слука. Нямало ден, в който да не напълни живарника за  
жива завист на колегите си.

Какво ли не правили неговите приятели, та да разберат къде се крие тайната на 
успеха му. Крали от стръвта му, ходели по същите места, на които предния ден той 
ловял. Ходели в църквата даже да видят на кой светия се моли и по какъв начин се 
кръсти, та белким разберат каква е работата. Уморили се накрая да го дебнат и решили 
направо да го попитат, дано се смили, па да им каже.

– О, това ли ви била болката – рекъл им той. Слушайте, работата е много проста,  
но мъжки ми обещайте, че няма да я разгласявате!

– Иска ли дума! – зарекли се приятелите му.
–  Сутрин  преди  да  стана  поглеждам  под  одеялото  на  коя  страна  ми  е  

„инструментът”. Ако е наляво, отивам на левия бряг на реката. Ако е надясно, то е ясно 
– отивам на десния – открехнал ги зевзекът.

– Ами ако ти е направо, бе – креснали ядосани приятелите му, разбрали, че ги  
будалка.

– Абе, ако е направо, кой ти ходи за риба! – кротко им се усмихнал той.“



За да не изпаднете в  подобно положение,  можете изцяло да  се  доверите  на 
уменията  си  в  областта  на  радиестезията.  Така  безпогрешно  ще  установите  на  кой 
водоем  и  на  кое  точно  място  да  отидете  за  риба.  Ако  продължите  по-нататък,  ще 
разберете кои часове са най-подходящи за улов и каква стръв да използвате за деня. И 
още нещо. Преди да тръгнете, пожелайте си „На слука!”

Същото  се  отнася  и  за  ловджиите.  Чрез  замерване  по  карта,  те  могат  да 
установят къде точно има струпване на дивеч в района, къде се движи и кога е най-
подходящото време за улов. Не бива да превръщаме обаче тези си знания в средство за 
безогледно изтребване на дивеча.  Нека не забравяме, че трябва да се отнасяме 
разумно към заобикалящата ни природа, за да ни има и днес, но да ни има и  
утре.

Голяма  полза  можете  да  имате  от  махалото  и  багетите  в  градинарството, 
овощарството, цветарството, билкарството и въобще в общуването с културните и диви 
представители на фитоцивилизацията. Често когато някое цвете не върви в къщи, го 
взимам, слагам го на масата пред себе си и започвам с махало в ръка да си „разговарям” 
с него. Питам го защо не върви. Добра ли е почвата, в която съм го посадил. Достатъчно 
ли са хранителните вещества и минералните съставки в почвата, за да се развива добре. 
Понасят  ли му  торовете,  с  които съм го  наторил,  или  са  му в  повече.  Стига  ли  му 
количеството светлина на мястото, на което съм го сложил. Обича ли да е на директно 
слънце или не.  Понася ли се с  другите цветя,  които го заобикалят.  Каква влажност 
обича и колко често да го поливам... Въпросите, които мога да задам и да уточня, са 
безкрайно  множество.  Най-интересното  е,  че  цветето  отговаря  на  всичките  тях 
добросъвестно  и  търпеливо.  Срещал  съм и  такива  растения  обаче,  които  проявяват 
своенравен характер и по никакъв начин не желаят да си общуват с мен.  Така или 
иначе, уверен съм, че си заслужава да опитате да поговорите с растенията около вас по 
този начин.

Искам да обърна сериозно внимание на читателите, че радиестезията предоставя 
уникална  възможност  за проверка  на  диворастящите  и  култивирани  гъби  за 
наличие на токсични вещества в тях. Отровените от гъби през 1997 година бяха 
няколкостотин, а 80 от тях се простиха с живота. Тези трагедии биха могли да бъдат 
избегнати, ако хората имаха поне малко желание за повече просвета и знание!

Още  Луи  Тюрен  е  конструирал  достатъчно  точен  и  компактен  радиестезичен 
линеал – L 80 (виж сх. №14). Той е включен като съставна част в универсалния линеал 
„Тюрен” и има обхват 0 – 80 сантиметра. Важни са стойностите 13, 19, 25, 50, 55, 60 и 65 
сантиметра. Всеки сам би могъл да си конструира такъв линеал, стига да разполага с 
метална линийка, дълга 80 сантиметра и един радиестезичен радий. Радият се поставя 
върху нулата на линийката, а върху него се поставя парченце от гъбата (или цялата 
гъба, ако е малка), която ще проверявате. С махало тръгвате от ниските към високите 
цифри, като внимавате около споменатите по-горе стойности.

ВНИМАНИЕ!
Гъби,  които  показват  стойности  13  и  19  сантиметра, са  силно  отровни!!! 

Отравянията  с  тях  най-често  завършват  трагично.  Тук  мога  да  спомена  зелената 
мухоморка,  карболовата  печурка,  бясната  гъба,  червената  и  бялата  мухоморка  и 
дяволската гъба. Тревожен факт е обаче, че поради голямата замърсеност на околната 
среда много хора се изпонатровиха напоследък и с ядливи гъби. За съжаление мицелът, 
който се развива в почвения слой, е като сюнгер и акумулира в себе си всякакъв вид 
химикали,  торове,  хербициди,  тежки  метали,  радиация,  отрови,  разпръснати  от 
селскостопанска техника и срещу хищници и вредители от ловци. Така че желателно е 
да  се  замерват  всички  гъби,  които  сте  набрали,  дори и  да  сте  100  % убедени,  че 
отлично знаете какво правите. Нека не забравяме, че един от най-добрите познавачи на 
гъбите в България, удостоен дори с професорска титла, също си отиде от нашия свят 
след отравяне с мутирала гъба.

Диворастящи или питомни гъби със стойност 25 сантиметра не се препоръчват за 



консумация,  защото  могат  да  ви  докарат  сериозно  стомашно-чревно  разстройство. 
Понякога такива стойности дават и консервирани гъби, престояли по-дълго време по 
рафтовете  в  магазина  или  домашния  зимник.  Ако  нямате  под  ръка  радиестезичен 
линеал, можете да проверите дали гъбите са ядливи и по ментален начин. Поставете 
парченце или цялата гъба върху горната част на дланта на лявата си ръка. Задвижете 
махалото над нея и задайте въпрос ядлива ли е тази гъба. Ако не получите отговор или 
получите отрицателен такъв – изхвърлете гъбата и не рискувайте. При положителен 
отговор продължете с въпросите – попитайте вие лично имате ли поносимост към тази 
гъба като храна.  Попитайте и за начина, по който е най-добре да я приготвите и т. н. 
Получавате ли колебливи и неустойчиви отговори,  накарайте още някой да провери 
гъбите.  Никога  не  ги  гответе  и  яжте,  ако  почувствате  дори  и  най-малкото 
вътрешно противоречие. Коварното е,  че когато човек усети отравянето от гъби, 
обикновено вече пораженията са доста сериозни.

Гъби със стойност 50 и 55 сантиметра са годни за консумация при специална 
обработка – изкисване в марината, преваряване и др. С тях също трябва да се внимава, 
защото съдържат в соковете си вещества, които дразнят стомашната лигавица и хора с 
капризни  стомаси  ще  имат  неприятности.  Тук  се  групират  рижките,  масловките, 
млечките, лютивките и др.

Гъбите  с  високи  хранителни  и  вкусови  качества  имат  стойности  от  60,  65 
сантиметра. Тук са булката гъба, кафявата манатарка, сърнелата, горската и ливадната 
печурка, майската гъба и челядинката, колкото и чудно да е това.

Ще завърша с няколко съвета. Не берете гъби на замърсени места, в близост до 
стопански  и  промишлени  сгради,  в  землища,  обработвани  с  химически  торове  и 
хербициди, в близост до ловджийски капани и хранилки. Не консумирайте стари гъби, 
сурови или консервирани.  Проверявайте на линеал или ментално всичко, което 
сте  набрали,  за  да  не  станете  пациент  на  бърза  помощ  или  клиент  на 
погребално бюро!!!

Радиестезичната  дефектоскопия  също  е  интересно  и  полезно  занимание. 
Спомням си един колега, който за няколко мига извършваше безпогрешна диагностика 
на двигателите и ходовата част на автомобили от всякакви марки. Можеше да проникне 
и в най-затънтените кътчета на машинариите и без проблеми да установи къде какво 
куца. Известно време даже работи в автосервиз, но от няколко години съм му загубил 
дирите.

Самият  аз,  въпреки  че  рядко  се  занимавам  с  подобни  изследвания,  имах 
достатъчно  показателен  случай.  Веднъж  в  работата  се  беше  развалил  ксероксът  в 
справочна  редакция.  Техникът,  който  е  невероятен  факир  и  обикновено  за  няколко 
минути  успяваше  да  се  справи  с  всякакви  проблеми,  няколко  пъти  разглобяваше  и 
сглобяваше машината, но тя все се инатеше и не искаше да върви както трябва. След 
около час вече се беше доста изпотил и изнервил. На шега му предложих да проверя с 
махалото разглобените модули. Той ми даде възможност да се проявя, докато изпуши 
една цигара. Посочих му като дефектна една платка с няколко интеграла на нея. При 
това като цяло през нея минаваше сигнал, но при втория от елементите периодично 
заглъхваше. Техникът ме изгледа скептично, тъй като до момента поне няколко пъти 
беше преглеждал платката. Все пак си направи труда още веднъж. С изненада установи, 
че имало някаква студена спойка и оттам идвал проблемът. Докато оправяше спойката, 
аз прегледах и останалата част от машината. Казах му, че в долната част има и някакъв 
друг  дефект,  който  пречи  на  нормалната  ѝ  работа.  Отново  ме  погледна  скептично. 
Искаше му се по-скоро да се отърве и от машината, и от мен, но все пак прегледа 
посочения като дефектен сектор. Единият от валяците, които транспортират хартията, 
се оказа с износен край и вече беше започнал да мачка всеки трети лист.

Техникът ме поизгледа още веднъж учуден и заинтригуван.
– Дай едно махало – беше първото, което произнесе.
Наложи се да му обясня, че не е само до махалото и трябва малко да понаучи 

някои неща, но той ми отвърна, че от работа не му оставало никакво време. Оставих го 



премисля и да ми се обади по-нататък. Очевидно не беше разбрал урока от случайната 
ни среща – за цял час не беше успял да направи това, което аз направих, докато изпуши 
една цигара. Мисля си, че ако знаеше да борави с махало, щеше да му остава доста 
повече време и за лично развитие. Но всеки сам избира своя път и своите занимания...

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Има още много области, в които съм прилагал радиестезичните си умения, но 
нека да остане нещичко неказано и за следваща книга. Надявам се моята тетрадка да 
бъде  от  полза  за  всички  онези  от  вас,  които  все  още  виждат,  че  нощем  небето  е 
обсипано със звезди. Които чуват как птиците пеят и дърветата си шептят. Които искат 
да  разберат  какво  ли  билките  и  тревите  си  казват  и  защо кристалите  и  каменните 
върхари така ни зоват...

Несъмнено радиестезията е занимание за дръзновените и упоритите. Това обаче 
не пречи на повечето от вас, уважаеми читатели, да се научите да използвате махалото 
или багетите във вашето всекидневие.  Ще се изненадате колко много можете да си 
помогнете, колко време, разочарования и нерви можете да си спестите. Знам също, че 
малцина от вас ще станат професионални радиестезисти и ще се посветят на болките и 
на проблемите на другите хора.  Малцина ще са  онези,  които ще дръзнат  да станат 
диагностици и лечители, защото да се занимаваш с проблемите на човешкото здраве е 
необходимо  много,  много  да  знаеш,  да  смееш  и  да  умееш.  Освен  това  нека  не 
забравяме,  че  днес  по  закон  в  България  могат  да  лекуват  само  лица,  завършили 
медицина.  Другите  подлежат  на  прокурорско  преследване,  така  както  преследваха 
Георги Атанасов... Така, както обвиняваха Лидия Ковачева, че моряла пациентите си с 
глад и т.н.

Впрочем, за годините, откакто преподавам радиестезия, съм имал не един медик 
за ученик. Би било нескромно от моя страна, да не се поклоня пред множеството добри 
специалисти  в  лекарската  гилдия  и  пред  високия  им  професионализъм,  който  те 
продължават да отстояват с невероятен стоицизъм в условията на нескончаемия преход 
на  милата  ни  татковина.  Убеден  съм,  че  не  е  чак  толкова  далеч  времето,  когато 
медицината ще се върне към системния, цялостен подход към човека и неговото здраве. 
Неизбежно  е  успоредното  приложение  на  всички  диагностични  и  лечебни  методи  – 
традиционни и нетрадиционни, народни и свръхмодерни, за да се стигне до цялостен 
поглед  върху  сложната  система  човек.  И  колкото  по-рано  официалната  и 
„неофициалната” медицина си подадат ръка и престанат да воюват помежду си, толкова 
по-добре за обруления ни от промените народец…

След  продължителна  преподавателска  дейност  в  Дружеството  по  физикална 
радиестезия  „Георги  Атанасов”  преминах  към  самостоятелна  лекторска  практика. 
Курсовете,  които  периодично  организирам,  са  с  практическа  насоченост  и  включват 
следните модули:

1. Начална радиестезия, работа с махало, таблици и схеми.
2. Радиестезична диагностика, работа с вълномери и свидетели. Съставяне на 

общ алгоритъм на човешкото здраве.
3. Окултна анатомия на човека, фини тела и структури, диагностика.
4. Основи  на  многомерната  медицина.  Съставяне  на  вибрационни  редове 

(Питагорейска система за работа със символите). Съставяне на алгоритми за 
изчистване на човека от външни въздействия (родови проклятия, сугестивни 
въздействия…)  и  вътрешни  неприятели  –  бактерии,  вируси,  патогенни 
микроорганизми, паразити и др. 

5. Радиестезия – майсторски клас. (Обучението в този модул е индивидуално.)
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	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАХАЛА
	Пирамида № 15 балансира функциите на жлези с вътрешна секреция и органи в коремната кухина – панкреас, черен дроб, слезка, стомах и др. Поставя се последователно в зоните над пъпа, вдясно и вляво на нивото на пъпа по 15 мин. за всяка точка. Възможно е въздействие два или три пъти на ден в зависимост от дълбочината на проблема. В случаи на диабет въздействието трябва да бъде съпроводено задължително с контрол за нивото на кръвната захар всеки ден.



