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ПРОСТО ЗА СЛОЖНОТО

Понякога се случва така, че сутрин зад про-
зореца ви яростно изстържат спирачки, по 
стените на стаята ви сенките от нахлуващата 
отвън светлина са сиви и вие с мъка отваряте 
очи с усещането, че нещо неприятно и против 
волята ви нахлува във вашия живот. В нача-
лото този тласък ще ви се стори толкова слаб 
и неуловим, че ще ви заприлича на сън, който 
само след секунди ще се разсее. Но с всеки след-
ващ ден чувството ви за тревожност ще расте и 
ще расте, запълвайки живота ви…  И изведнъж 
ще забележите, че вече не можете да изпитвате 
дори най-простите радости от живота, той се е 
обезцветил, а хората около вас се усмихват все 
по-малко.

И когато над главата ви като сняг започнат 
да валят една след друга критични, екстремни 
ситуации, които вие не само че не сте искали, но 
дори напротив – опитвали сте се да ги избегнете 
по всякакъв начин, дали не е време да спрете и 
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да си зададете трудните, но неизбежни въпроси: 
„Кой съм аз?“, „Какво правя в този живот?“, „Към 
какво се стремя?“. 

Надявам се тази книга да ви помогне в 
най-голяма степен в търсенето ви на отгово-
рите. Тя може да е полезна за всеки, който иска 
да постигне хармония във физическото и пси-
хичното си развитие, да обогати живота си с 
нови усещания, да разбере всичко за себе си и 
своето биополе и да се научи да очиства и упра-
влява енергийните си сили.

Пространството в холографското (триизмер-
ното) поле около нас е населено с безброй висо-
коразвити създания, доброжелателни и светли, 
които могат да ни помогнат и които са призвани 
да ни помагат. Но, уви, има и такива, които са 
агресивно настроени…

Тези същности паразитират върху човешкото 
биополе и имат разрушителна програма. Те така 
и се наричат – енергийни паразити. Атакувайки 
волята на индивида, те се опитват да го изва-
дят от равновесие, наслаждавайки се на своята 
власт, и му натрапват мрачни мисли, депресия 
и тъга. Подсъзнателно такива хора като че ли 
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усещат, че се движат към някаква „мъртва зона“. 
Най-уязвимите изпадат в апатия, енергийният 
им енергообмен се нарушава почти моментално.

Можем, разбира се, да се запитаме: а същест-
вуват ли наистина енергийни паразити? Може 
би това са само отгласи от стари легенди или 
са просто някакви измислици? За съжаление 
те съществуват в живота ни и се срещат много 
по-често, отколкото си мислим.
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ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ

Здравето и душевното равновесие са необхо-
дими на всеки човек, без значение кой и какъв е 
той и към какво се стреми. А това е невъзможно 
без енергийна независимост. Разбира се, поня-
кога не можем да влияем на външните обстоя-
телства. В същото време тревогата за собст-
веното ни благоденствие, за спокойствието и 
здравето на близките ни никога не изчезва. И 
ние се опитваме да разберем защо все пак се 
случва това.

Във Вселената действа законът за съхране-
ние на информацията: никакво събитие не може 
да се случи, ако за него няма информация (тоест, 
ако не знаем, че е нещо е станало, за нас това 
нещо всъщност не е станало). От научна гледна 
точка доказателство за реалността на каквото 
и да е събитие е неговата повторяемост, а също 
така и свидетелствата на очевидците. Това се 
отнася и до областта на непознатите енергии, в 
това число и на феномена „разрушаване на био-
полето“

 В трактата си „За влиянието на планетите 
върху човешкото тяло“ виенският лекар Франц 
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Антон Месмер (1734 – 1815) пише за същест-
вуващите във всичко флуиди, които по своята 
финост не могат да бъдат сравнени с нищо 
друго, и за способността им да приемат, да 
съхраняват и да препредават всички „отпеча-
тъци“ от Вселенското движение. Времето вече 
потвърди верността на идеята на руския учен К. 
Е. Циолковски, че заедно с нас живеят невидими 
ефирни същества. Така например изследвания, 
извършени от италианския учен Лучано Боконе, 
показват зашеметяващи резултати. По време 
на експериментите му уреди с инфрачервено и 
ултравиолетово излъчване фиксирали в тъм-
ните часове на денонощието реално съществу-
ващи, но невидими за очите ни, живи субекти. 
Оказва се, че ние живеем рамо до рамо с мно-
жество невидими форми, наречени от Боконе 
„критери“ (същества). Човешките енергийни 
полета са изследвани и от академик Анатолий 
Охатрин. На направените от него фотоснимки се 
виждат отделяните от хора с натрапчиви мисли 
и силни преживявания снопове енергия, наре-
чени „клъстери“ (от англ. cluster – грозд, чепка, 
кичур, китка, храст). На снимките могат да се 
видят и финоенергийните паразити, привле-
чени от енергийните спадове и стремящи се да 
се внедрят в човешкото тяло. 
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Тези явления днес са предмет на специал-
ни изследвания.

Ениологията – науката за енергоинфор-
мационен обмен в природата – се занимава с 
изучаването на носителите на информация за 
всяко живо същество. Според изследователи, 
енергообменът не е мистика и вече е доказано, 
че човекът е биоелектрическа система. Сега уче-
ните наблюдават излъчванията (светенето) на 
човешкото тяло, на животните и растенията, 
както и информационните взаимодействия 
между хората и между хората и природата. Това 
светене се изменя в зависимост от нивото на 
развитие и от психичното състояние на инди-
вида.

Нашето биополе, енергийният ни запас е 
нещо, което интересува същности от ниско 
ниво – енергийни паразити. Поглъщайки енер-
гия през дупки и пробиви в биополето, те ни 
натрапват чужди мисли, манипулират ни с емо-
ции, предлагат ни да решим проблемите си в 
общуването с околния свят за сметка на „мними 
любими“ ни хора. Те нахлуват в нечий енергиен 
свят, без да се интересуват дали го желае или не 
притежателят му.

Или може би не вярвате, че има енергийна 
връзка между света на хората и царството на 
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тъмнината? Ако е така, би било жалко. Защото 
мисията на енергийните паразити е да получа-
ват, да се хранят с енергия „за чужда сметка“. И 
не е случайно, че самото словосъчетание носи в 
себе си емоционално негативна оценка.

Енергийните паразити (енергопаразитите) 
не са абстрактно понятие, откъснато от живота, 
и съвсем не са някаква мистична разрушаваща 
сила, която преследва неудачниците и слабите 
духом. Едва ли единствената мисия на „тъмните 
сенки“ е да нарушават енергийното поле на 
човека и да провалят живота му. Но обикновено 
те наистина присъстват в живота на човек в не 
особено добри за него периоди. Тогава по биопо-
лето на човека се появяват „тъмни петна“.

Съществува освен това мнение, че енерго-
паразитите са особени биоенергийни фунии, 
през които по един особен начин енергията ви 
се сгъстява и изтича в тях. Има още една любо-
питна парапсихологична теория, според която 
енергопаразитът на финото ниво на тялото ни 
е сивият кардинал, който може да превърне 
човека в свой роб, в своя лична енергийна бате-
рия, дори в свой слуга, който му доставя енер-
гия, източвайки я от други хора. В този случай 
подвластният на енергопаразита може да при-
чини болка на околните или да стане за тях 
източник на необясними страхове.
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Пътят към освобождението

Езотериците твърдят, че единственият 
начин „да се изтрият тъмните петна“ е осъзна-
тото вътрешно очистване. Освобождаването от 
всичко, което ни лишава от радостта да живеем.

Като начало трябва да направим всичко 
възможно финото ни тяло да спре да бъде гос-
топриемник на „неканени гости“. Настанилите 
се на „яслата ни“ същности не само живеят за 
сметка на енергията ни, но и тровят биополето 
ни с вредните остатъци от собствената си жиз-
нена дейност. Така че, спасявайки се от тях, ние 
решаваме проблема с екологичната чистота на 
тялото и душата си.

Тук трябва да спазваме едно просто правило 
– не нахлувайте в чуждото психично простран-
ство и не допускайте други да навлизат във 
вашето.

Има още един начин – да се настроите на 
максимално висока честота и тогава за пара-
зита ще бъде изключително трудно да влезе в 
енергиен контакт с вас, той няма да може да се 
възползва от енергията ви, защото тя просто ще 
го отблъсква. Ако успеете да направите това, ще 
можете да се докоснете и до други канали във 
висшето тяло на същността ви, откъдето ще 
получите нова, допълнителна защита, както и 
очистваща енергия.
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ВАШИЯТ ЛИЧНОСТЕН ПАРАЗИТ

Няма да го видите в огледалото. Можете да 
го откриете само в инфрачервените и ултра-
виолетовите излъчвания. Той няма сянка и за 
него е важно да остане незабележим, неусещан 
и невидим за вас. Можем да го кажем и така – да 
откриете ловеца на енергията ви е доста трудна 
работа…

И все пак паранормалните явления, които са 
успели да намерят ключа към енергийните ви 
запаси и да ги използват за своя собствена полза, 
са преди всичко следствие на някакъв сериозен 
и скрит дълбоко във вас вътрешен конфликт. 
Най-вероятното е, че вие дълги години живеете 
в несъгласие със собственото си „Аз“ и във вас се 
борят две противопоставящи се едно на друго 
начала.

Ако си мислите, че винаги можете да просле-
дите енергийните движения в себе си, дълбоко 
се лъжете. Ние често не забелязваме външните 
енергийни ужилвания и леки отщипвания, 
защото биополето ни се адаптира към тях, опит-
вайки се да компенсира нормалните енергийни 
загуби. Тук се проявява уникалният феномен на 
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паразитите да се слеят с психиката ни и да ни 
накарат да се отречем от собствения си харак-
тер. Ние дотолкова свикваме и се приспособя-
ваме към „пришълеца“, че не забелязваме как 
той започва да ни манипулира.

Паразитите хитро и умно използват слабо-
стите ни, които са като пробиви в биополето 
ни. Всички наши отстъпления от принципите 
ни могат всъщност да са предизвикани от био-
паразитите и, ако се погледнат по-отблизо и 
по-внимателно, ще се окаже, че те са свързани 
с най-обикновените човешки качества, които 
никога не са напълно съвършени.

Как става това

Механизмите на действие на енергийния 
нападател не се поддават на анализ, на логи-
ката и на здравия смисъл и не е случайно, че 
в теософията е прието да се смята, че „чер-
ните мушици“ във финото ниво на материята 
са пряко свързани с хаоса и безпорядъка. Но 
всички ние отлично знаем, че мислите и чув-
ствата са материални: добрата дума отваря вра-
тите към здравето и успеха не само за този, към 
когото е отправена, но и за този, който я е изре-
къл. И обратното – лошата дума, проклятието, 
влече след себе си загуба на надеждите, неус-
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пехи и всякакви други нещастия.
Предаването на енергията ни на „чужденеца“ 

почти винаги е неосъзнато. Често за описване 
на този процес се използва познатата метафора 
за „енергийните пиявици“, които се залепват с 
хоботчетата си в областта на слънчевия сплит 
и в най-прекия смисъл изсмукват енергията ни 
от там.

Много често енергопаразитите биват привли-
чани от тежкоболни хора, от стари хора, които 
се страхуват да останат сами, и деца, лишени от 
родителска любов и грижи. Но има и други вари-
анти – изкушени или надарени хора. Например 
надареният човек е обкръжен от хора, които 
очакват от него непременно да свърши нещо 
изключително. Но ако примерно до вечерта 
той не се е справил с поставените от самия него 
задачи, неизразходваната от него енергия ще се 
обърне към самия него, ще го лиши от покой и 
той ще трябва да търси начин да свали напреже-
нието. И за да избегне напрежението, на такъв 
човек ще му се наложи да се бори с личните си 
паразити, с личните си демони.


