
 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящи събития 
 

Брой 2, април 2009 

В БРОЯ: 

 

 Предстоящи събития: 

Лекция за водата 

 Дестилираната вода 

 Сребърната вода 

 Топлата вода 

 Вдъхновения: Жива вода 

 Историята на Аничка 

(продължение) 

 За Душата 

 

Скъпи приятели и симпатизанти на нашето едва проходило начинание 

- вестник О(м)съзнаване!  

Благодаря ви от сърце за подкрепата, милите думи и искрените 

поздрави и пожелания! 

Лично за мен това е изключително мотивиращо! 

След изпращането на пилотния ни брой се чувствах малко изморена, 

нямах енергия. Достатъчно ми беше да прочета само две от вашите 

писма, в които ни изпращате своите благодарности и получих 

невероятен заряд и ентусиазъм. 

Нещата при нас започнаха да се развиват с неочаквана за мен скорост 

и веднага усещаме  обратния ефект от активираната групова енергия. 

Виждам, че резултатът от едно мое малко усилие да даря нещо от 

себе си на другите, се възнаграждава с много повече, отколкото си 

бях представяла. Благодаря ви, че ми давате стимул!  Това е много  

показателно какво можем да постигнем. Ако всеки от нас вложи по 

малко от силите си  в полза на другите, имаме шанс да направим 

живота си толкова по-красив! Трябва да разберем, че всички сме 

зависими едни от други. Моят живот няма да се подобри, ако 

положението в града, в държавата и на планета, на която живея, не се 

подобрява! Много хора ме питаха кое точно ме накара да започна 

проекта за вестничето и аз им разказах как, когато се върнахме с 

партньора ми  от коледна ваканция в Хърватска, бяхме депресирани 

от ситуацията у нас. Разговаряхме си с моите ученици в една обедна 

група и аз казах: „ Хубаво, вместо само да се оплакваме и да се 

обвиняваме взаимно, какво да направим?” Една много мила 

възрастна дама простичко каза: „Ами всеки да си гледа работата по 

най-добрия начин.” И тогава се замислих каква е моята работа и 

гледам ли си я по най-добрия начин. Така всичко, което имах в 

представите си, започна да се появява на бял свят. Благодаря на 

Зорница за нейните мъдри думи. Но не ми стигат силите и времето, а 

и колко мога да направя сама...? Както казваше моята бивша шефка:  

„ Имам само две ръце и една глава!” Затова мога единствено да се 

обърна към всеки от вас със същото: „Хайде да си вършим както 

трябва работата!” 

Поздравявам ви и ви изпращам цялата си светлина и любов! Още 

веднъж благодаря!  

Теменуга Стайкова - Teджомая 

 

Снимка: Лина Цветанова 
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Предстоящи 
събития 

 
 

Скъпи приятели, 
 

Каним ви на лекция, посветена на 
ВОДАТА. 

Лекцията включва следните теми: 
 
 

 
 
 

 Паметта на водата и водните кристали - как и защо водата оформя нашето бъдеще 

 Какви храни обича водата в нашето тяло 

 Водата – универсално лекарство 

 Топлата, сребърната, дестилираната и морската вода 

 Да предадем знанието за кристалите на децата си 

 Оформяне и поддържане на хармонични кристали в тялото ни и възстановяване на 

нарушената им структура 

 Водна медитация 

        
Лекцията ще се проведе 

на един от най-хубавите народни празници – Лазаровден, 
11. 04.2009 г 

от 17.00 до 19.30 ч. 
в залата на йога студио ОМ - ул. „Иван Вазов” 18, София 

Цена: 8 лв. 
Средствата от лекцията ще се използват за наем на залата 

и за подпомагане бъдещите проекти на 
ВЕСТНИК ОМСЪЗНАВАНЕ 

 
 

Поради ограничението на места в залата, моля да потвърдите присъствието си на тел. 
0888 18 80 39 

 
или на някой от следните e-mail адреси: 

osaznavane@gmail.com; bovchik@abv.bg; yogainside@gmail.com  
 

 

 

 

Снимка: Лина Цветанова 

mailto:osaznavane@gmail.com
mailto:bovchik@abv.bg
mailto:yogainside@gmail.com
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Изложба  

„Ом – Мани – 

Падме – Хум” 

София, 08.04.2009 г., от 18 часа, в галерия “Ал-Ди”, бул. “Ал.Стамболийски” № 55 ще се 

открие благотворителна изложба от Тибет на тема: “ Ом – Мани – Падме – Хум “. Тя ще 

бъде представена от Ма Прем Диана. В изложбата са включени картините “Златната 

Тара”, “Бялата Тара”, “Медицински Буда” и др. През последните няколко седмици 

изложбата е гостувала в градовете Бургас и Варна, след София тя се връща в Тибет. 

Изложбата се посвещава на професионалния празник на медиците и Световния ден на 

здравето, който за пръв път е честван на 07.04.1948 г., когато ООН създава Световната 

здравна организация. 

Седми април е добър ден за равносметка и начин да променим себе си по посока на 

действен хуманизъм, за да се получи една хармония, правейки ни по-добри и по-мъдри. 

 

         Фондация “За хората” 

         Галерия “Ал-Ди” 

        

За допълнителна информация: 0885 904 901 – Теодора Захариева

Снимка: Емил Минев 
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Дестилираната 

вода 
Даниела Събева 

 

Въздействието на дестилираната вода върху 

човешкия организъм е неколкократно по-

голямо от това на „обикновената" вода. Тя прониква до всяка клетка на човешкото тяло и  

влияе буквално на целия организъм. Подобрява всички обслужващи системи в тялото и 

предизвика всеобщо ободряване, подмладяване и „подновяване” на организма.  

 

Дестилираната вода действа тонизиращо и жизнеукрепващо. Укрепва нервната система, 

премахва чувството на умора, повлиява всякакви неразположения, стабилизира апетита. 

Регулира храносмилателната система, изчезва запекът („поощряват се” така наречените 

лениви черва да не задържат остатъците от храната - нещо, което е от изключително 

значение за здравето жизнеността на човека). 

 

Пиенето на дестилирана вода помага за нормализиране на теглото. Излишните мазнини се 

стопяват „от само себе си” без да се спазва специална диета. Това е важно доказателство 

за коригиращите и лечебни свойства на дестилираната вода: премахва се по естествен 

начин онова, което не е нужно на организма. 

 

Дестилираната вода се получава в специални приспособления от стъкло с вместилище за 

водата, където тя е нагрявана със спираловидна стъклена тръба, през която парите 

минават и се охлаждат, за да изтекат в друг съд като дестилирана вода. 

 

Използването на други апарати, в които има гумени елементи, влияе на крайния продукт и 

получената вода всъщност не е достатъчно дестилирана. Такава е например водата, която 

се продава за доливане в акумулаторите. 

 

Главен принцип за действие на дестилираната вода е да се приема винаги преди ядене и 

на гладен стомах. На гладно тя се влива по-пряко в организма.  

 

Лекуване на някои болести с дестилирана вода 

Големият народен лечител Петър Димков нарича дестилираната вода вълшебна и твърди, 

че тя е в състояние да се пребори с всички болести. Изчиства кръвта от натрупаните 

токсини, които, казва той, „попарват” човек, правят го сънлив, омърлушен, причина са да 

страда от главоболие, да не може да спи, да сънува кошмари, да се изнервя. „Измива” 

всички причини за боледувания и укрепва здравето на човека, като го дарява с 

подходящо настроение - бодро, весело, радостно. Човек успява да стане господар на себе 

Снимка: Мелко Рашица 
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си, владее се, има самочувствие и съзнание за правота, здраве, сила, оптимизъм. 

Ето какво пише Николай Антонов в книгата „Сто години за всеки (Рецептите на Петър 

Димков)”:  

„Повишеното кръвно налягане особено добре се повлиява от нея. То е бич за 

човечеството, защото от година на година напада все по-млади и млади хора, разрушава 

нервната им система, разбива кръвоносните съдове и  сърцата. Вълшебната вода спира 

този процес, стига той да не е довел до непоправими увреждания на кръвоносните съдове 

(както е при атеросклерозата, следствие на хипертония или хипертония, „следствие” от 

атеросклероза). Лечебният ефект се получава бързо - за няколко месеца и обикновено 

трае до края на живота.  

Много добре се повлияват всички 

нервни страдания: депресии, 

меланхолии, потиснатост, 

отчаяние, изобщо всички духовни 

сътресения, атакувани с 

вълшебната вода, постепенно и 

завинаги изчезват. Стомашно-

чревните заболявания също се 

повлияват много добре, тъй като в 

известен смисъл водата 

въздейства непосредствено - 

всмуква се от власинките на 

червата, за да попадне в кръвта. А 

тъй като причината за едно 

заболяване далеч невинаги е локална, а по-често всеобща - ясно е, че движещата се с 

кръвта вълшебна вода действа навред. Така е и с черния дроб, жлъчните пътища, дори 

със сърцето и по-специално с неговите коронарни съдове, които са незначителни наглед, 

но така или иначе се повлияват от нея и основателно може да се каже, че сърца, 

„поливани” с вълшебна вода, избягват ударите на инфаркта, исхемиите и ред други 

произшествия.  

 

От един век насам немската лекарска школа прогласи спасителното въздействие на 

дестилираната вода върху туморите и новообразуванията на рака. По кръвен път водата 

стига до туморите и макар „храненето” и кръвоснабдяването на здравата и нездравата 

тъкани да не е едно и също, присъствието й дава ефект. Зависи много, разбира се, и от 

местоположението на тумора. 

 

А как въздейства вълшебната вода на рака? „Схваща” го като огромна токсична система, 

като буца отрови, които трябва да се отнесат. Но опитът подсказва и друго: в това 

отнасяне „механичният момент” не е решаващият, тъй като водата въздейства не само 

върху „буцата”, но и върху целия организъм и без съмнение активизира ред процеси, 

поначало присъщи на човека в борбата му с напастите на заболяването. Ракът е 

страдание, изразяващо се в разрастване на тъкан. Но може да се допусне, че вълшебната 

вода, като се съприкосновява с въпросната тъкан, я „изгаря” или стопява. Тя амбицира, 

„въодушевява”, насърчава белите кръвни клетки и всички останали бранители на 

Снимка: Лина Цветанова 
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човешкото тяло да се нахвърлят непримиримо върху опасната тъкан и да я унищожат.”  

 

Пол Брег също препоръчва пиене на дестилирана вода в прочутата си книга „Чудото на 

гладуването”, издадена на повече от 25 езика в над 20-милионен тираж. 

 

Лечението с дестилирана вода се прилага след осемгодишна възраст. Деца до осем 

години могат да се лекуват с дестилирана вода по изключение и под наблюдение на 

специалист. 

 

Единствените противопоказания за лекуване с дестилирана вода са за хора със 

заболявания, водещи до задържане на течности в организма: асцити, оттичане на краката, 

задържане на вода в организма, които са следствие на сърдечна слабост, хипертония - 

като следствие на атеросклероза. 

 

Основно изискване при провеждането на лечението е да не се употребява никаква друга 

напитка, включително и обикновена вода. 

 

Петър Димков 

препоръчва да се пие 

дестилирана вода един 

месец в годината. Най 

добре е това да е през 

зимата. Зимата е тежък 

сезон за човешкия 

организъм и помощта, 

която той получава чрез 

пиене на дестилирана 

вода през този период, е 

много резултатна и 

жизнеукрепваща. 

 

Пиенето на дестилирана 

вода може да се въведе 

и целогодишно. Тогава човек може да я използва при правене на чай или да пие всеки ден 

по две-три чаши. Билка, приготвена в дестилирана вода, въздейства с 25 процента по-

силно от сварената (запарена) в обикновена вода. 

 

Петър Димков е установил в своята практика, че въздействието на дестилираната вода се 

усилва, като се прибави сода бикарбонат към нея. За целта в чашата се слага една чаена 

лъжичка сода бикарбонат, разбърква се с две-три супени лъжици студена дестилирана 

вода, която се съхранява в идеално измито шише на хладно място, след това се долива 

още 200 мл вода, сварена в чист емайлиран съд. Тази чаша се изпива наведнъж или на два 

пъти, все едно дали бързо, или бавно, на глътки. Получената напитка е непривична, но 

човек свиква с нея особено когато съзнава колко е нужно и полезно това. 

Снимка: Лина Цветанова Снимка: Лина Цветанова 
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Всичко това се прави на гладно сутрин веднага след ставане от сън. 

 

В случаите, когато не се препоръчва сода бикарбонат (при някои хронични 

ентероколити), тя не се употребява. Содата може да се избегне при непоносимост или 

неприятно усещане. 

 

Освен първото поемане на дестилирана вода със сода бикарбонат сутрин, веднага след 

ставане, Лечителят препоръчва да се пие вода още поне три пъти дневно - преди закуска, 

обяд и вечеря - на гладно, 10 мин преди ядене. Тъкмо тогава стомахът е освободен 

напълно от поетата храна, тя е отишла в червата и дестилираната вода се смесва с най-

малко вещества, които могат да я променят, казва той. 

 

Тези три дози - преди закуска, обед и вечеря, са по-големи от първата - 250 - 300 - 350 мл, с 

оглед общото дневно количество да постигне 1200-1500 мл. 

 

За подобряване вкуса на водата могат да се капнат две-три капки лимонов сок. 

Онова, което се яде по време на лечението, е от голямо значение за въздействието на 

дестилираната вода. Петър Димков препоръчва през този период храната да бъде 

вегетарианска. Солта в нея да се сведе до минимум. За подкиселяване на храната може да 

се използва лимон или слаб оцет. Необходимо е да се увеличи количеството на 

зеленчуците и плодовете. 

 

 

Снимка: Лина Цветанова 
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След поемане на дестилираната вода и преди да изтече интервалът от 10 мин до 

започване на яденето, е добре да се употребява като аперитив една глава кромид лук, 

изпечен като ябълка, без подправки. Препоръчва се и всякаква прясна салата - зеле, 

моркови и др. 

 

Да се избягват трудносмилаеми варива - боб, леща (или да се сведат до минимум). 

Избягват се храни, които се задържат повече в храносмилателната система, предизвикват 

по-голямо напрежение в нея, създават натовареност и като цяло потискат въздействието 

на дестилираната вода. В храната трябва да преобладават картофи, ориз, зеленчуци, 

плодове. 

 

Възможно е да се изяждат едно до три яйца на ден - те по принцип добре допълват 

лечението, но довеждат до образуване на по-големи количества пикочна киселина, която 

намалява въздействието на дестилираната вода. 

 

Всички ограничения в храната през периода на лечението засягат нейното качество (вид), 

а не количество. 

 

Не се предвиждат никакви други ограничения в храненето! И въпреки това след 

едномесечно лечение с дестилирана вода, казва Димков, човек неизбежно загубва 

излишните си килограми, без да е вземал особени мерки и без да се тормози с тежки 

диети. 

 

Това е едно от най-ярките и ползотворни въздействия на дестилираната вода. 

Отстраняването на излишната мастна тъкан привежда отделните органи в оптимално 

съотношение. Това се изразява най-ясно с намаляването на теглото, но като общ резултат 

засяга целия организъм. 

 

Особена част от лечението представлява краят на 

деня, заключителната част. Тя е обща за всички 

случаи и включва две процедури: поемане на 

последната доза дестилирана вода за деня и 

клизма. 

 

Последната чаша дестилирана вода е добре да се 

изпие два часа след вечеря и непосредствено 

преди лягане. Към нея може да се прибавят 

няколко капки лимонов сок. После лекуващият се 

трябва да легне и по възможност да полежи на 

дясната страна двадесетина минути. 

 

Малко преди това трябва да се направи клизма. 

Лечителя препоръчва клизма с отвара от лайка (3 

супени лъжици от билката, запарени в 1 л кипяща 

вода, престоява 20 мин и се прецежда). За Снимка: Теменуга Стайкова 
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възрастен се употребява 500 мл от отварата, за деца - 200 мл. 

 

Дестилираната вода се приема добре от организма. Много рядко се предизвиква тежест в 

стомаха или напън за повръщане и тогава трябва да се мисли дали водата не е 

„компрометирана”. Организмът бързо свиква с дестилираната вода и тя му става 

приятна. 

 

И така Програмата за лечение с дестилирана вода, препоръчвана от Петър Димков  или 

използването й за тонизиране и подмладяване на организма, за превантивно укрепване на 

здравето е следната: 

 

1. Ставане в 6 часа, изпиване на чаша дестилирана вода (250 мл) със сода бикарбонат. 

 

2. Изпиване на хладка дестилирана вода (250 мл) 10 мин. преди закуска. 

 

3. Изпиване на чаша хладка дестилирана вода в 12 часа, 10 мин. преди обяд. „Ордьовър“ - 

глава печен лук. Вегетарианска храна. 

 

4. Изпиване на чаша хладка дестилирана вода в 18 часа. 

 

5. Клизма с отвара от лайка. 

 

6. Изпиване на чаша хладка дестилирана вода 2 ч. след вечеря (20-21 часа). Лежане 

(надясно) в продължение на 20 минути. Сън. 

 

Посоченият режим може да продължи един месец, когато се провежда за общо 

укрепване. Организмът сам ще покаже докога това му е нужно. 

 

При всеки случай на непоносимост към дестилираната вода трябва да се преосмисли 

цялото лечение. Възможно е неприятното чувство да се появи изолирано - след поемане 

на сутрешната чаша със сода бикарбонат. Тогава се изпиват допълнително една-две 

супени лъжици хладка дестилирана вода. 

 

Като вкусова подправка се допуска единствено лимонов сок. 

 

Тази схема на лечение претърпява целесъобразни промени в случаите, когато освен 

общото укрепване на организма и повишаване на неговата устойчивост, се лекува и 

конкретно заболяване. 

Участието на мисълта в лечението с дестилирана вода се изразява в гласно изявената 

готовност да се постигне целта и увереност, че тази цел непременно ще се постигне. 

Използват се самовнушителни формули, които трябва да изразяват пълната солидарност 

на боледуващия със самия себе си - стремежът му да надделее болестта. Сутрин - при 

събуждане тя е: „Чувствам се добре, по-добре от вчера, по-добре от всеки друг път 

досега, лечението дава добри резултати, вървя към подобрение, ще се излекувам 

напълно.” 

Снимка: Лина Цветанова 
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Цитираната формула, която всеки може да редактира съобразно конкретния случай, е 

приложима, когато с дестилирана вода се лекува определено заболяване и когато се 

използва веднъж в годината, за да се тонизира организма. 

 

Дестилирана вода се продава в аптеките на цена между 1,50 до 2,00 лв. за 1 литър.  

Уреди за дестилирана вода открихме, че предлагат следните фирми: 

- http://www.market.bg/item4173_399.html 

- http://labora.hifort.net/monodestilators-bul.pdf 

- http://fonik-water.com/products_other.htm.HTM 

- http://www.nicol-n.com 

 

 
 

 

Сребърната 

вода 
Даниела Събева 

 

Среброто е мощно природно 

антимикробно средство, познато и 

използвано от близо 6 хиляди 

години. За лечебните свойства на 

сребърната вода свидетелствуват 

трудовете на авторите на древната 

медицина, написани на санскрит. 

Среброто е прилагано с лечебна цел, още в древна Гърция, Китай и Египет.  

 

В древността няма прочуто светилище, което да е без щерна с вода, в която са поставяли 

сребърни съдове и след благословенията от Бога чрез светкавица, водата се раздава на 

вярващите за лечение. 

 

В старинните индийски книги се споменава, че древните индийци са дезинфекцирали 

водата, като са потапяли в нея за кратко време нагорещено сребро или са държали дълго 

време сребърни съдове в нея. При освещаване на кладенци, в тях са хвърляли сребърни 

монети, съхранявали са водата в сребърни съдове и т.н.  

Преди много години, често хората слагали по една сребърна монета в млякото, за да го 

предпазят от бързо разваляне. Лечебните свойства на среброто са били известни още на 

Снимка: Лина Цветанова 

http://www.market.bg/item4173_399.html
http://labora.hifort.net/monodestilators-bul.pdf
http://www.nicol-n.com/
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древните гърци и много отдавна хората забелязали, че тези, които използват и се хранят 

със сребърни прибори, се разболяват по рядко и почти не страдат от инфекции. 

Използвани били и сребърни пластинки, които слагали върху раните за да избегнат 

инфекцията и да ускорят заздравяването.  

 

Това ценно познание се предавало от поколение на поколение, главно в семействата и 

дворовете на крале, императори, султани и други владетели. Те можели да си позволят да 

се хранят със сребърни прибори, да пият от сребърни чаши и да държат храната си в 

сребърни съдове. В резултат на това, минимални количества сребро непрекъснато се 

отделяли от повърхността на съдовете и преминавали в храната и питиетата на тези хора. 

Така с времето организмът им се насищал достатъчно със сребро, което ефективно ги 

предпазвало от всякакви инфекции. 

 

Именно активното използване на среброто от тези височайши персони е източник на 

нарицателното за благородник – някой със "синя кръв". Това е така, защото много-

продължителното и активно приемане на сребро водело до леко посребряване на кожата 

и придавало лилаво-синкав цвят на кръвта. И тъй като само най-богатите (т.е. 

управлявщите) са можели да си позволят да бъдат в редовен контакт със среброто, така 

се родил митът за хората със "синя кръв" - благородниците, които поради това считат, че 

са много по-различни от останалите хора.    

 

Няма християнин, който да не е чувал и да не знае за чудните свойства на "светената 

вода" - вода, която става такава, едва след като престои известно време в сребърен съд, 

на специално място в черквата.  

 

Съвременната ера в използването му започва в края на XIX в. когато се доказва 

способността на среброто да унищожава патогенни микроорганизми. Вниманието на 

изследователите било привлечено от дезинфекциращите свойства на някои метали. 

Опитите показали, че бацилите на дифтерита, поставени на сребърна пластина, загиват за 

2 дни, върху медна – за 3 дни, върху златна – за 9 дни. Бацилите на тифа, поставени върху 

сребърна и медна пластина загиват само за 18 часа. 

 

Изследванията показали още, че бактерицидният ефект на среброто e по-силно изразен, 

отколкото при другите метали, защото среброто прониква по-бързо в клетките. 

Клетъчната обвивка абсорбира среброто, то блокира ферментита на бактериите, затова 

микробните клетки умират. Препаратите на база на сребро притежават много силно 

изразен ефект на унищожаване на бактериите. Среброто действува 1750 пъти по-силно от 

карболова киселина при еднаква концентрация, а сребърната вода има по висока 

активност от хлора, хлорната вар, натриевия хипохлорид и други оксиданти при равна 

концентрация.  

 

Преди появата на антибиотиците, среброто е било едно от малкото познати средства за 

борба с инфекциите. И до днес средството на избор за предотвратяване на 

стафилококовите инфекции при новородените е накапването на разтвор от сребърен 
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нитрат в очите. В много болници по света различни сребърни съединения са 

предпочитаното средство при изгаряния и уврежданият по кожата. 

 

Среброто и действието му в момента се изследва от над 30 института по среброто в света 

и всяка година се докладва полезното му действие върху повече от 80 заболявания. 

 

През месец март 1994 г. списанието Newsweek обяви края на антибиотичната ера. 

Антибиотиците просто вече не действат. А среброто продължава да е все така 

високоефективно срещу над 650 патогенни бактерии, гъбички, вируси, както и преди 

хиляди години. Освен това среброто унищожава и тези бактерии, които имат имунитет 

към антибиотици и медикаменти.  

Срещу него не може да се 

изгради резистентност. 

Нещо повече, според 

нобеловия лауреат проф 

Зейнер, приемането на 

оптимални количества 

сребро може да се сравни 

с включването на втора 

имунна система. То е 

естествена съставка на 

нашите тъкани и е един от 

деветте елемента, от 

които е изградено 

човешкото тяло. 

Недостигът му би могло 

да се сравнява с недостига на селен, мед, цинк, хром, което определено влияе 

отрицателно върху здравето. 

 

Дневната нужда от сребро като хранителна добавка е 0,088 мг. Освен макроелемент, 

среброто се държи и като микроелемент. То е фактор, регулиращ тъканното дишане и 

борбата с инфекциите, чрез участието си в продуктите на имунната система. Има 

публикации, че колоидното сребро усилва тъканното дишане до 200% и активира 

имунната система до 100%. Във възпалените тъкани има до 10 пъти по-високо съдържание 

на сребро, а в туморите до 15-20 пъти повече, отколкото в нормалните клетки. 

 

Среброто е и силен антиоксидант. То свързва окислителите в организма и през 

отделителната система ги изхвърля. Регистрирано е пълно очистване на организма от 

токсини след цикъл от 30-40 дни прием на колоидно сребро в препоръчваните от 

производителите и специалистите дози. 

 

С напредването на науката и технологиите стана възможно производството на колоидно 

сребро, което е с още по- висока ефективност. Това са всъщност микрочастици от 

металическо сребро, които не се утаяват, защото отрицателните им металически обвивки 

ги поддържат в равновесно състояние. Металическото сребро не е токсично за разлика от 

Снимка: Лина Цветанова 
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сребърните соли и подлежи на очистване по механизмите на естествения му кръговрат в 

организма. 

 

В подкрепа на неговата висока ефективност и безвредност може да се посочи и факта на 

използването му за пречистване на питейната вода за космонавтите и на Русия и на САЩ, 

като между 23 предложени варианта в американската космическа програма изборът е 

паднал именно върху среброто. 

 

Действието на среброто зависи от концентрация му, която се измерва в мг/л (милиграма 

на литър). Колкото по-висока е концентрацията, толкова по-бързо и силно е действието. 

Например сребърна вода с концентрация 0,05 мг/л унищожава микробите за 5 минути, с 

концентрация 0,2 мг/л – за 2 минути, с концентрация 1,0 мг/л – почти веднага.  

 

Как може да се приготви сребърна вода в домашни условия?  

Това става много бързо, ако имате батерия или акумулатор с постоянно напрежение на 

тока 3-12 V (може и токоизправител със същото напрежение) и парче чисто сребро. 

Среброто чрез проводник се съединява с положителния полюс на батерията (респ. 

акумулатора или токоизправителя) и се потапя в чаша с вода. Трябва да внимавате 

проводникът да бъде над водата. Към отрицателния полюс свързвате друг проводник на 

разстояние 5 -12 мм и го потапяте във водата. Сребърна вода с концентрация 20 мг/л се 

получава за 30 минути. Съхранявайте я на тъмно (на светлина тя се разлага) и преди 

употреба я разклащайте.  

 

Как действува среброто на организма?  

Най-широко сребърната вода се използува за целите на дезинфекцията и консервацията 

на питейната вода. За разлика от филтрите, които намаляват физическата и химическата 

замърсеност на водата, сребърната вода унищожава микробите и бактериите в нея и по 

този начин водата става биологически чиста. 

Тя консервира добре и различни плодови сокове, които дори и без допълнителна 

термична обработка се съхраняват цяла година. За тази цел е достатъчна сребърна вода с 

концентрация 0,5 мг/л сребро. Йоните на среброто ускоряват процеса на стареене на 

виното, подобряват вкуса му. Сребърната вода дезинфекцира съдове, стабилизира 

млякото, маслото, обеззаразява ефективно черупките на яйцата, бързо и надеждно 

дезинфекцита тръбопроводите в пивоварните. Ако поставите плодове в сребърна 

фруктиера, те ще запазят свежестта си много дълго време. 

 

Според астрологията среброто е свързано с планетата Луна и лекува редица болести: 

унищожава паразитите и вирусите, предпазва от инфекциозни заболявания. Трябва да 

имате предвид, че не всеки организъм понася среброто — ако носите сребърни бижута и 

кожата под тях започне да потъмнява, по-добре се откажете за известно време от този 

метал. Тя е идеалното средство за дезинфекция на рани, също така и за изплакване на 

устната кухина при стоматит и гингивит; за промивки на очите при блефарит, 

конюнктивит, кератит. Помага и при обилна менструация, климакс, изтощение. 

Гаргарите със сребърна вода са много ефикасни при фарингит, ларингит, синузит, 

тонзилит, ринит, ангина, грип.  
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Сребърна вода с концентрация 20 мг/л се препоръчва при язва на стомаха и 

дванадесетопръстника, хроничен хиперациден гастрит, колит, ентерит с повишено 

отделяне на стомашен сок, невроза, захарен диабет — пие се по 2 с. л. З пъти дневно 15-20 

минути преди хранене. Лечението продължава от 1 до 3 месеца. 

 

Естествено, прекалената употреба на такава вода може да доведе до неприятни 

последици: главоболие, световъртеж, конвулсии, болки в дясното подребрие, лицето 

може да придобие сиво-зеленикав оттенък. Тези симптоми сигнализират, че в кожата и 

лигавицата се е натрупало по-голямо количество сребро. При появата на подобни 

оплаквания спрете да носите сребро и да пиете сребърна вода за известно време. 

 

Ако страдате от сърдечна недостатъчност, носете сребърна гривна на лявата ръка. 

Смята се, че сребърните украшения потъмняват много бързо, ако се носят от егоистични, 

безчувствени, духовно бедни хора. 

 

В книгата си “Всичко за водата” А.Маловичко привежда много данни за използуването на 

сребърната вода в медицината. По-долу са подбрани основните, достъпни за всеки 

съвети: 

- 100 – 200 мг/л разтвор на сребро в лимонена киселина е отличен препарат за лечение на 

рани, а марля, напоена със сребърна вода – добро антисептично средство в бита и полеви 

условия. 

- Сребърна пудра с лабилин лекува много добре повърхностни рани. 

- Сребърната вода ефективно лекува 

заболявания на стомашно-чревния тракт, 

възпаления на очите, хранопровода, 

повърхностни рани и язви. 

- Сребърна вода с концентрация 5-10 мг/л 

лекува изострена пневмония. В този случай по-

добре действуват аерозолите на водата. 

- Много ефективно сребърната вода заличава 

изгаряния. 

- Електрофореза със сребърна вода е отлично 

противовъзпалително и обезболяващо 

средство при лечение на артрити, 

следоперационни възпалителни процеси, рани, 

абцеси. Това е особено важно в случаите, 

когато организмът е алергичен към 

антибиотиците. 

- При изплакване на гърлото няколко пъти на 

ден, сребърната вода санира ефективно 

тонзилити, унищожава чревните стрептококи и 

стафилококи в устната кунина. Концентрацията 

е 20 мг/л. Снимка: Калина Богданова 
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- При приодично намокряне със сребърна вода зарастват по-бързо язви, гъбичен и 

внезапен стоматит, пародонтоза. Устата трябва да се плакне дълго, след ядене. 

Концентрация на водата – 22 – 25 мг/л. 

- Сребърната вода може да се използува при компреси, вани, при лечение на вирусни, 

гъбични и трофически дерматози. 

 

Производители на сребърна вода: 

http://www.armax.hit.bg 

http://arcol.hit.bg 

http://verbena-m.com 

 

Сребърна вода при домашни условия: 

 

-   http://www.samozdrav-bg.com/silver_water.phtml 

- http://www.argomfilters.com - апаратче на българска фирма, джобен формат   

-   Уред Сребърна вода Др.Силвер - с малки размери колкото 2 мобилни телефона, прави 

20 000 л. вода, със сребърни йони и структуриране на водата, с гаранция 1 година. Тел. 

0878310096   

- чисто сребро на малки кюлчета и монетки се продават в офиси на Първа инвестиционна 

банка, висока проба 999 

 

В Бояна има един извор, който се нарича "Светената вода" и част от която е прокарана до 

чешмата в градинката срещу "Боянското Ханче". Водата извира от много дълбоко - 

стотици метри и минава през Сребърни пластове Помага особено при зачервени очи и 

конюнктивит. 

 

Източници на информация: 

http://www.who.int/medicines/publications/newsletter/PN_No5_2007.pdf 

http://rais.ornl.gov/tox/profiles/silver_f_V1.shtml 

 http://www.clspress.com/tox.html 

„Природота лекува всичко”, Е. Мирошникова С. Мирошников 

"Сребърна вода. Методът на Таранов", Л.Таранов и И.Филипова (Санкт Петербург, 2002) 

"Активирана и сребърна вода", Петрас Шибилскис 

"Сребърна вода", Л.Кулски (Киев, 1977) 

“Всичко за водата”, А.Маловичко(Каунас, 1996) 

 

 

http://www.samozdrav-bg.com/silver_water.phtml
http://www.argomfilters.com/
http://www.who.int/medicines/publications/newsletter/PN_No5_2007.pdf
http://rais.ornl.gov/tox/profiles/silver_f_V1.shtml
http://www.clspress.com/tox.html
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Топлата       

вода 
От книгата на ОМРААМ 

(Михаил Иванов) „Храни – йога” 

 

„За да помагате на организма в 

неговата работа вие можете да 

пиете много топла, преварена 

вода. Ако имате температура, 

изпийте една след друга 

няколко големи чаши топла 

вода и температурата веднага ще спадне. Така всички канали се освобождават и кръвта 

може свободно да тече и да отнася отпадъците към естествените изходни пътища и 

порите. 

 

Да се пие топла вода по време на пост е много добре. Преварявайте водата няколко 

минути, след което я оставяйте да се утаи варовикът. Вие знаете, че мазни съдове не 

могат да се измият добре със студена вода. Студената вода оставя непокътнати в 

организма много частици и вещества, докато горещата ги разтваря и отнася навън през 

порите, бъбреците и т.н. От това вие се чувствате пречистени и подмладени. Вие можете 

да пиете топла вода през всичките дни на гладуване. Топлата вода не само прочиства 

всички канали, тя е отлично средство срещу артеросклерозата и ревматизма.  

 

Поначало да се пие топла вода не е много приятно, но постепенно човекът се чувства 

много по-добре и този навик се превръща в истинско удоволствие. Топлата вода е най-

естественото и безвредно лекарство, но понеже е толкова обикновена и евтина, никой не 

я взема насериозно. Един наш брат се излекува с топла вода от болест, от която неговия 

лекар, а също така и приятел, с какви ли не лекарства не успя да излекува. Като отишъл, 

вече оздравял на преглед при лекаря, братът му разказал как се е излекувал. „ Аз зная за 

чудесата, които в много случаи може да извърши топлата вода – признал лекарят, - но как 

бих могъл да искам хонорар от пациенти, на които съм предписал единствено да пият 

топла вода.”                                                       

 

 

Снимка: Лина Цветанова 
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Вдъхновения: Жива вода 
Разковникъ 

Онази зима бе най-топлата през моя досегашен живот. Слънцето дори и през декември не 

спря нито за ден да грее и да стопля копнеещата за покой земя горе на хълма в планината, 

където живеех с родителите ми и малкото ми братче. Сутрин се миех на чешмата навън 

под трептящото в слънчеви искри небе и се радвах на живителните пръски вода. Знаех, че 

тя идва някъде оттам. От буковата гора по стръмните склонове, до които все още не бях 

стигал. През деня баща ми водеше на паша конете, които отглеждахме за разплод и 

продан, а аз скитах из моравите, все още носещи дъхавия аромат на есенни треви и се 

губех с часове из дъбравата под къщата, където откривах чудни, прастари светове на 

мистични същества и отдавна изчезнали предци. Вечер заедно пояхме конете, 

прежаднели от обилната храна и с интерес наблюдавах как тези силни животни 

демонстрират старшинството и ранга си в стадото посредством реда за пиене на вода. 

Планината ме учеше на живот. Предлагаше ми идилия и спокойствие. 

И така до деня, в които водата спря. Или по-точно свърши. Резервоарът, който се 

пълнеше от тръбата, отведена от буковата гора, просто пресъхна. След цялото горещо 

лято и  безводна есен гората ни остави без своя най-благ дар. Първоначално безводието 

ми се стори повече от ужасно. Дори не си представях живота без удобството на течащата 

от чешмата ледена струя бистра вода. Но в още по-затруднено положение се оказаха 

моите родители, които освен всичко друго трябваше да се грижат и за животните. Баща 

ми трябваше да води конете рано сутрин и вечер след паша на рекичката, която 

пресичаше пътя за селото долу в дерето. Водата й беше студена и бистра, но все пак не 

беше подходяща за хората. Затова ме пращаше за питейна вода на Гаджов кладенец – 

скрит от очите на всички стубел в самото начало 

на гората под къщата, пълен с най-вкусната и 

сладка вода на земята. Само глътка от нея 

можеше да изпълни цялото ми същество с 

аромата на живота на вечно раждащата се пролет 

и вкуса на сластта на натежалата от спомени есен. 

Водата беше приказно бистра и в нея живееха 

ларви на дъждовници, което за нас беше знак, че 

не е замърсена нито от природна умисъл нито от 

човешко нехайство. Баща ми ме беше 

предупредил да съм много внимателен, когато 

пълня вода от извора, за да не вдигна тинята 

отложена на дъното и да не превърна райската 

течност в мътен жабуняк.  

Задачата по снабдяване с питейна вода от стубела 

не беше лесна, особено за малко момче като мен. 

Ежедневно имахме нужда от литри и литри вода, 

които аз носех близо половин километър на гръб в 

Снимка: Емил Минев 
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туби или бутилки натъпкани в раницата ми и често изплезвах език по склоновете на хълма, 

които курс след курс ставаха все по-стръмни. За моя радост близо седмица след като 

водата свърши, получих разрешение във водоносното си начинание да ползвам помощ – 

моят любим кон Буда. Той беше скопено животно на почтена възраст, което приемаше 

моите капризи и закачки със спокойствие и блажено снизхождение. Позволяваше да го 

яхам и товаря, колкото си поискам, пък и често се опитвах да имитирам дресурите на 

коне, които веднъж бях гледал в цирка. Той не се сърдеше, не ме и хвърляше. Знаеше, че 

съм дете и правя всичко от чисто сърце, а още повече винаги получаваше вечер най-

голямата порция овес и специални грижи за гривата му. Заедно с него аз успявах бързо да 

снабдя къщата с необходимата вода за пиене, готвене и миене на съдове и хора и след 

това имах време да се упражнявам в клоунските си каскади и с усърдието на хлапак да  се 

опитвам да си разбия носа в острите камъни по билото. 

Така изминаха още 10 дни безводие. Аз свикнах със задължението си на водоносец, а и 

ритъмът на живот на хората и животните на хълма се приспособи към новата ситуация. Не 

беше лесно, но пък беше предизвикателство. През деня използвах моя другар за тежкия 

превоз, а вечер го награждавах с храна и специални грижи. Една от тях беше свободата. 

Баща ми обикновено връзваше конете за през нощта. Така му бяха в полезрението и 

кучетата можеха спокойно да обхождат стадото и да го пазят. Но аз знаех, че Буда не 

обича това. Въпреки, че никога не го показваше агресивно или шумно, аз виждах в очите 

му тъгата на бегача, чийто порив остава спънат в единия край на въжето. Тънко, но 

същевременно много здраво. Затова вечер, след като баща ми се прибереше в къщата, аз 

излизах и отвързвах Буда. Оставях го така цяла нощ, а сутринта ставах рано и го връзвах 

преди баща ми да забележи това мое, макар и подтикнато от най-добри намерения, 

своеволие. Не знам къде ходеше и какво правеше, но всяка сутрин точно след изгрев 

слънце Буда ме чакаше близо до въжето си и както винаги безропотно даваше шия, за да 

го привържа за юлара. Онази сутрин обаче той не беше там. Беше една от утрините, в 

които тъмночервеният изгрев предизвиква онова особено безпокойство в гърдите, както, 

когато наблюдаваме как буреносните облаци на талази запушват златното небе. Аз се 

стрелнах по околните поляни, обиколих ливадите по които знаех, че Буда обича да пасе, 

влязох и в гората, като не спирах да викам името му. От коня нямаше и следа. Чувството 

на мъка и вина се смеси с чудовищна сила с чувството на страх от това, което предстоеше 

да се случи, щом баща ми разбере за неразумната ми постъпка довела до бягството на 

коня. Затова, воден 

единствено от чувството си за 

самосъхранение, аз отидох 

при въжето, което до скоро 

служеше за връзка на Буда 

със сигурността и 

ограничението и го прерязах 

между два остри камъка, така 

че да изглежда като претрито.  

Баща ми нищо не каза. Нито 

ме попита нещо за Буда. 

Погледна въжето, огледа 
Снимка: Емил Минев 
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снощните следи оставени от животното и впи поглед в мен в продължение на няколко 

секунди. Сториха ми се часове. Макар и да пазех достойнство и гордо да бях преглътнал 

вината си, имах чувството, че очите ми крещят – аз бях, аз погубих Буда. Защото макар и 

да си бях обещал цял ден да търся моя изчезнал другар, аз някак знаех, че няма да го 

намеря. Баща ми пое с останалите коне към реката за водопой, а аз с натежала глава и 

рана в сърцето се отправих към Гаджов кладенец, за да осигуря водата за къщата. Бях 

сам, бях излъгал и бях станал причина за нещо страшно. Но всъщност страшното едва 

предстоеше. Когато стигнах до кладенеца и както винаги, вдигнах дъсчения капак, който 

го пазеше от шума и заблудени гадинки, силна миризма на тиня ме блъсна като удар по 

носа и аз вцепенено се втренчих в дъното с невярващ поглед. От винаги прозрачната вода 

не бе останал и помен. Вместо това стубелът беше пълен с мътна тинеста течност, която 

не исках да пипам, камо ли да пия. Моето нещастие се бе удвоило и придоби 

неподозирани размери. Събрах цялото си останало хлапашко мъжество и вместо да 

отида при майка и да й изплача мъката си, нарамих съдовете и се отправих към 

планината, където - на няколко километра по-нагоре знаех, че има чешма, която 

дърварите са прихванали от един ручей. 

Баща ми беше строг и мълчалив човек. Може би не толкова мълчалив, колкото пестелив 

на думи и се обръщаше към нас домашните само когато остра  обективна необходимост 

налагаше неговата словесна намеса. Мислех си дори, че той разговаря повече с кучетата и 

конете отколкото с нас, при все че никога не би си признал това. През деня той повече и 

дума не обели за изчезването на Буда, а и моето търсене излезе безрезултатно. Конят не 

се отзова нито на плачливите ми призиви, нито на острите ми закани, нито на 

безнадеждния ми шепот. Вечерта на масата баща ми пи от водата, която бях донесъл от 

чешмата в планината и въпреки да бях сигурен, че усети разликата, той отново не каза 

нищо. 

Минаха още няколко безводни дни, а зимното слънце вече беше загубило своя блясък и 

някак уморено надничаше иззад стоманено сивото небе. Въпреки всичко все още нямаше 

изгледи да завали сняг и да дари земята с жадуваната влага. Аз все така ходех за вода до 

чешмата горе в планината, но пътьом винаги се отбивах до Гаджов кладенец за да 

проверя дали водата не е станала отново бистра. Тя обаче беше все така мътна и с 

отблъскващ мирис и аз не можех да си обясня причината. Така че сам и вече без 

чувството за пълноценен принос към семейството и оцеляването ни, аз изминавах 

километри с тежкия товар на рамо, за да снабдя къщата с вода.  

Един ден баща ми привърза конете на ясла и остана край къщата да върши нещо. Заедно с 

него при нас останаха и кучетата и аз ги взех на редовния си водоносен курс. За пръв път 

от доста време насам имах компания в тъжния си преход и това донякъде разведри 

задачата, която изпълнявах вече само по задължение. Както винаги реших да се отбия до 

кладенеца и да проверя дали тинята не се е утаила и водата избистрила но отново останах 

разочарован от вида и миризмата на толкова прекрасната доскоро течност. Тъкмо когато 

поставях отново капака върху отвора на кладенеца, кучетата залаяха и стръвно се 

впуснаха в бяг надолу в дерето под кладенеца. Аз се затичах след тях викайки ги, като си 

помислих, че най-вероятно са надушили дирята на сърна, която също е решила да утоли 

жаждата си на извора. Кучетата тичаха стремглаво, дори се търкаляха по стръмния сипей 
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и аз не можах да ги стигна. Виках ги и 

им се карах сърдито. Върнах се назад 

към кладенеца. След малко те 

пристигнаха тичешком, но едното беше 

стиснало нещо в здравите си зъби. 

Погледнах го и ми прималя. Това беше 

копито с подкова. Подковата на Буда. 

Аз се строполих на земята, зарових 

лицето си в шумата и заплаках. 

Риданията ми огласяваха гората и 

дълбокото, кой знае докъде, дере и 

вещаеха толкова скръб и страдание, че 

дори кучетата, мълчаливо приседнали 

до мен, не смееха да прошават. Не знам 

колко време съм лежал в шумата до 

кладенеца, но в един момент усетих 

присъствие край мен и сепнато се 

изправих. Там стоеше баща ми, който 

ласкаво ме помилва по главата. „Защо 

вече не носиш вода от кладенеца”, 

попита ме той. „Мътна е” едва успях да 

отвърна, задавен в отшумяващите 

ридания. „Не е” каза той и гребна с 

шепа в стубела. После поднесе шепа 

към устните ми и ми даде да отпия. 

Съществото ми се изпълни с оная 

блажена радост от чистотата и благодатта, която може да разбере само жадният, когато 

след дълъг път през пустинята отново отпие глътка вода. Жива вода. 

 

 Снимка: Емил Минев 
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Да помогнем:  

Исторята на 

Аничка 
През погледа на Дани 

 

Разказваме за Аничка още веднъж, за 

да послужи за вдъхновение на всеки, 

който е забравил, че всичко може да 

усмивка! 

 

Ако видите Аничка, никога не бихте предположили, че тя има някакви физически, битови 

или душевни терзания.  

Никога не бихте предположили, че гладните й дни са доста повече от ситите, че 

чистичките и спретнати дрехи, с които е облечена, са същите, които е носила вчера, 

миналата седмица и предния месец.  

Никога не бихте предположили, че вместо на легло, спи направо на пода и че 

единствените мебели в иначе чистичката й стая са няколкото кашона, в които грижливо е 

подредила цялата си покъщнина.  

Никога не бихте предположили това, защото Аничка е едно слънчево и винаги усмихнато 

момиче. 

Въпреки своите 95% инвалидност поради церебралната парализа на краката си, въпреки 

глада и нямането, въпреки ежедневните трудности, с които се сблъсква, тя не престава да 

се усмихва. Аничка има топла, искрена и заразителна усмивка. 

За 6-те години, в които я познавам, не съм я видяла сърдита, недоволна и критикуваща. 

Вместо да се оплаква, ще те попита как си, ще изслуша търпеливо и разбиращо 

проблемите ти, ще се опита да те успокои, ще предложи помощта си. 

Тя, която най-много има нужда от помощ и подкрепа, не само че не споменава за тях, а 

внимателно и ненатрапчиво предлага своята помощ. И е на върха на щастието, когато я 

приемеш. Не защото така се чувства ангажирана, а защото иска да е полезна и помагаща. 

И най-голямото й желание е да се занимава с благотворителност, за да може да помага на 

нуждаещите се. 

Въпреки че не работи, нито ходи на училище – много иска, но болестта не и позволява – тя 

не живее изолирано от света. Всеки ден е навън - сред хората от квартала, в които 

живеее, а неизменната и усмивка не я напуска. 

Такава е Аничка – един чист, светъл лъч, готов да стопли всеки, който протегне ръце. 

Снимка: Мелко Рашица 
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Благодарна съм, че я познавам, защото тя ми е безценен учител. От тези, които те 

напътстват без думи и те променят завинаги. 

P.S. Сега усмивката на Аничка грее по-ярко от всякога, защото скромната й стайчка е 

неузнаваема – с нови тапети по стените и чистичък балатум на пода, с мекичко легло и 

топли завивки, с дрехи за всички сезони и мебели, в които да ги прибира.  

И моята усмивка грее, защото Аничка ни даде възможност – на мен и на всички приятели, 

които и помогнаха – да дадем израз на доброто в себе си, да се почувстваме полезни и да 

спечелим един искрен приятел. 

 

 

 

 

 

 

 

За Душата 
Ако темата за водата ви е докоснала, провокирала или заинтересувала и желаете да се 

задълбочите в нея с някои от книгите, които сме подбрали, ние можем да ви съдействаме 

те да стигнат до вас бързо, лесно и удобно. Необходимо е само да ни изпратите името и 

автора на книгата, адрес на който желаете да я/ги получите, вашите имена и телефон за 

обратна връзка. Доставката ще бъде при вас  на втория работен ден след деня, в който 

сте направили поръчката. Засега сме в състояние да приемаме заявки само за гр. София. 

Те ще извършват от специализирана куриерска фирма, като стойността на доставката е 

1,00 лв. Книгата се заплаща на самия куриер. 

  Тайните послания на водата -  Масару Емото  

  Корична цена - 10.00 лв. 

   Отстъпка - 10% 

   Спестявате - 1.00 лв. 

   Крайна цена - 9.00 лв 

 

 

   Водни кристали - оракул - Масару Емото 

   Корична цена - 22.00 лв. 

   Отстъпка - 10%      

   Спестявате - 2.20 лв. 

   Крайна цена - 19.80 лв. 
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   Космическата тайна на водата - Борис Бурдикин 
 

   Корична цена - 9.00 лв. 

    Отстъпка - 10% 

    Спестявате - 0.90 лв. 

    Крайна цена - 8.10 лв. 

 

   
  
    Водата на дълголетието - Николай Друзяк 
 

   Корична цена - 9.00 лв. 

    Отстъпка - 10% 

    Спестявате - 0.90 лв. 

    Крайна цена - 8.10 лв. 

 

    

    Духът на водата - Лорънс Елиърд 

   Корична цена - 12.00 лв. 

    Отстъпка - 10% 

    Спестявате - 1.20 лв. 

    Крайна цена - 10.80 лв. 

 

 

 

Ти не си болен, а просто си жаден  - Д-р Ф. Батманджелидж 

Корична цена - 12.00 лв. 

Отстъпка - 10% 

Спестявате - 1.20 лв. 

Крайна цена - 10.80 лв. 

 

Водата лекува, лекарствата убиват - Д-р Батманжелидж 

Корична цена - 12.00 лв. 

Отстъпка - 10% 

Спестявате - 1.20 лв. 

Крайна цена - 10.80 лв. 
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Водата – шокиращата истина, която може да спаси живота ви –  

Пол и Патриша Брег 

На вниманието на читателя са изложени шокиращи факти за 

смъртоносната опасност от флуорираната вода, която може да стане 

причина за много тежки болестни състояния (рак, туберкулоза, 

хемофилия, анемия и мн. др.) и дори да отнеме човешки живот. 

Наред с черната статистика на биохимиците и анализите на замърсена с олово, арсен, 

цинк и живак вода Пол и Патриша Брег предлагат разумно решение за защита на здравето 

и живота. Срещу токсичния ефект от флуоридите съществува само едно спасение – пийте 

чиста, дестилирана вода! Тази книга ви дава възможност да разберете коя е най-добрата 

вода за вашето здраве и кой вид е безопасен. 

Корична цена - 10.00 лв. 

Отстъпка - 10% 

Спестявате - 1.00 лв. 

Крайна цена - 9.00 лв. 

 

Чудото на гладуването - Пол и Патриша Брег 

Книгата cъдържа ocнoвни принципи на гладoлечениетo, научнo-

медицинcкo oбяcнение, практичеcки наcoки. Гладуванетo е най-дoбрият 

начин за детoкcикация на тялoтo. C пoмoщта на гладуванетo, 

здравocлoвнoтo xранене и физичеcката активнocт ще забавите прoцеcите 

на ocтаряване и ще пocтигнете cъвършенo здраве и xармoния на 

физичеcкoтo, умcтвенo, емoциoналнo и дуxoвнo нивo. 

 

Корична цена - 14.00 лв. 

Отстъпка - 10% 

Спестявате - 1.40 лв. 

Крайна цена - 12.60 лв. 

  

Рeцeптитe нa Пeтър Димкoв: Стo гoдини зa всeки - Никoлaй Aнтoнoв  

„Съзнанието, че разполагате със сто години живот ще засили вярата ви 

в смисъла на живота и той ще протече разумно, полезно и в цъфтящо 

здраве”.  

Тези думи на знаменития лечител Петър Димков са в основата на 

книгата. Тя ви запознава със съветите и правилата на нашия знаменит 

лечител, които трябва да спазвате, за да осъзнаете живота като 

върховно благо, за да постигнете физическа и духовна хармония...  
Цена: 5.90 лв.   /Изчерпана в момента/ 
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Ако искате да научите още интересни неща за водата и да се срещнете лично с нас, ще ви 

очакваме на лекцията за водата, която организараме на 11.04. (събота) от 17.00 часа в йога 

студио  ОМ! 

 

В следващия брой ще завършим темата за водата с материали за  златната, живата и 

мъртвата вода. Ще включим и идеи за това как да пестим водата и как да използваме 

знанието за паметта на водата в ежедневието си. 

Ако имате красиви и вдъхновяващи снимки на вода и искате да ги споделите с другите, 

можете да ги изпратите на нашия e-mail: osazavane@gmail.com 

 

Благодарим за вниманието! 

Теменуга Стайкова – Теджомая 

Даниела Събева 

Нина Косева – Парватимудра 

Калина Богданова 

 

Снимка: Теменуга Стайкова 

mailto:osazavane@gmail.com

