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ЗА АВТОРА

Сан Лайт има класическо образование по 
философия и психология, работи в областта 
на информационните технологии и транспер-
соналната психология. През 1978 г. започва да 
изследва влиянието на различни религиозни 
конфесии, тайни съюзи и ордени върху иконо-
мическото и нравственото развитие на обще-
ството. В древността в Египет, Китай и Индия 
са съществували различни традиции, които 
разработвали действени методи на такова 
влияние чрез взаимодействие с колективното 
съзнание. Знанията на древните традиции 
са дошли и до наше време благодарение на 
непрекъсващата нишка на приемственост на 
посветените и могат да се открият в учени-
ята на някои източни и западни езотерични 
школи.

Сан Лайт, обучавайки се в такива школи и 
получавайки инициации в различни техники, 
става един от малкото, които са упълномо-
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щени за широко разпространяване на техно-
логии, насочени към постигане на самореа-
лизация, процъфтяване, успех и интегрално 
изобилие. Той успешно реализира мисията 
си: провежда тренинги, издава книги, създава 
центрове.

Основната задача, която си поставя Сан 
Лайт, се състои в това да помогне на колкото 
може повече хора да преодолеят деструктив-
ните програми и отрицателните установки, 
които им пречат да получат това, към което 
действително се стремят  любов, радост, 
вдъхновение, творчество, богатство, мир и 
хармония. Благодарение на курса „Алхимия 
на Изобилието“, състоящ се от няколко сте-
пени, хиляди хора, намиращи се в състояние 
на тревога и смущение, са придобили сила 
и идеали, които да им помагат да постигнат 
съвършенство, щастие и преобразяване.

„Алхимия на Изобилието“ е път на приро-
дата и Вселената, път на естествената реал-
ност, тренинг на тялото, ума и духа, насочени 
към процъфтяване, успех и изцеляване. „Алхи-
мия на Изобилието“ включва много практи-
чески дисциплини, които могат да възстано-
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вят вашата загубена младост и сила и даже да 
променят съдбата ви, като пробудят във вас 
най-дълбоките духовни възможности. Мето-
дите на „Алхимия на Изобилието“ помагат да 
се придобие финансова свобода, а това озна-
чава че не вие ще работите за пари, а парите 
ще започнат да работят за вас.

„Алхимия на Изобилието“ може да се раз-
глежда като технология, която помага да се 
реализират най-дълбоките стремежи, съот-
ветстващи на изходното ниво на състоянието 
на човека. В същото време тази технология 
разширява съзнанието до безкрай. „Алхимия 
на Изобилието“ се базира на единно метафи-
зично учение, основано на дълбокото осъзна-
ване на законите на макрокосмоса и микро-
космоса.

В „Алхимия на Изобилието“ няма крайна 
цел, тъй като тя е свързана с безкрайното 
съзнание, но както във всяка мистерия, има 
междинни цели. Една от тях е формирането 
на тялото като източник на изобилие и про-
цъфтяване за целия свят. Практическото уче-
ние „Алхимия на Изобилието“ е подобно на 
универсален ключ, отключващ всички врати. 
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Неговата основа е практическото признание и 
разбиране на безпределната щедрост на Все-
лената, Бога, битието и духа.

Чрез курса „Алхимия на Изобилието“ уче-
никът навлиза постепенно в Мистерията 
на Изобилието. Учението на Мистерията се 
отнася до саморазвиващата се екзистенци-
ална истина и помага самостоятелно да се 
влезе в нея. Ние може да се придържаме към 
всякаква религия или духовен път и в същото 
време да използваме методите на Мистери-
ята на Изобилието, тъй като те помагат да се 
постигне самоусъвършенст ване в най-ши-
рокия смисъл на това понятие. Скоростта на 
преминаване на различните етапи на тази 
мистерия зависи само от желанието на човека 
да претворява в живота практическите прин-
ципи на учението и от това, как енергията 
на изобилието се проявява чрез него. Човек 
овладява себе си дотолкова, че свободата се 
превръща в негова съдба. 



9

ВЪВЕДЕНИЕ

Поведенческите програми на човека в 
много отношения са сходни с компютърните 
програми. За съжаление, неврокомпютърът 
на човека, превъзхождащ по сложност всички 
телекомуникационни мрежи на планетата, 
е заплашен от разрушаване. Инфектирани с 
вирусите на съзнанието програми на пове-
дението, мисленето, възприятието, лиша-
ват хората от хармония, радост и осъзнатост. 
Следствие от работата на такива програми 
са чувство на изоставеност, неувереност, са 
мота, саморазрушение, бедност на интере-
сите и желанията, интелектуално израждане, 
агресивност, апатия, безволие и ти. Виру-
сите са способни да изменят поведението на 
човека без негово знание. Приспособяемостта 
на вирусната популация е поразителна. Вли-
янието на психическите вируси се разпрос-
транява до най-дълбоките сфери на несъзна-
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телното, те нарушават взаимодействието на 
основните същностни архетипи.

Най-ужасното е това, че инфектирането 
на съзнанието става още в млада възраст. 
Податливостта на вирусите на съзнанието, 
уязвимостта и незащитеността се влагат в 
дородовия стадий на развитие на човеш-
кото същество. Да се бориш със занемарения 
механизъм на деградация в зряла възраст 
е изключително сложно. Вирусите копират 
себе си в „програмната защита“ на съзнанието 
и изкривяват практически всички биопро-
грами, с които човек идва на Земята, в това 
число и програмата за еволюция на съзна-
нието. Някои вируси се разпространяват на 
генетично ниво. Прониквайки в генома на 
човека, те се проявяват като родови вируси. 
Пророците от древността са свързвали това 
явление с родови проклятия.

Вирусът е форма на живот, паразитираща 
върху други жизнени форми. Вирусите на 
съзнанието са най- опасните сред вирусите. 
Понятието „вируси на съзнанието“ се е заро-
дило много отдавна, но то най-често се е 
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трансформирало в религиозни или философ-
ско езотерични категории. Далеч не всички 
хора са склонни да се обръщат към метафи-
зическата, езотеричната или религиозната 
литература, но необходимостта от борба на 
съзнанието с инфекциите остава при всички. 
Претоварвайки своите изследвания с терми-
нология, понятна само на тесен кръг специа-
листи, други автори отделят голяма армия от 
читатели, сред които би могло да се намерят 
немалко талантливи пълководци, способни 
да хвърлят силата на своя разум против виру-
сите на съзнанието.

Практически цялата литература, описваща 
явленията обладаване от бесове, уроки, лоши 
очи, обучаваща на прийомите за манипули-
ране на общественото съзнание, НЛП [Невро-
лингвистично програмиране] и тн., съдържа 
различни по форма и дълбочина методоло-
гични подходи към проблема за враждебното 
на човечеството друго битие под формата на 
вирусите на съзнанието. Понастоящем се раз-
вива науката меметика  наука за въздействи-
ето на информационните вируси върху обще-
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ството, но за съжаление и тази технология се 
използва не за очистване, разширяване или 
освобождаване на съзнанието от негативни 
теми, психически вируси, а за насочено мани-
пулиране на масовото съзнание.

Затова предлаганият материал трябва да 
се изучи много внимателно: в него са дадени 
основните ключове за избавяне от опасните 
вируси, които ни пречат да се наслаждаваме 
на пълнотата на живота; той ще помогне да се 
попречи на разсейването на енергията на изо-
билието, успеха и любовта. Психотехниките, 
посочени в книгата, позволяват нормализи-
рането на живота и постигането на щастие.
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БИОЛОГИЧНИ ВИРУСИ

Голямото мнозинство от живеещите днес 
на Земята организми се състои от клетки  
само вирусите нямат клетъчен строеж.

По този най-важен признак понастоящем 
всичко живо се дели от учените на две сфери:

• доклетъчни (вируси и фаги);
• клетъчни (всички останали организми: бак-
терии и близки на тях групи, гъби, зелени рас-
тения, животни и човека).

Вирусите са най-малките организми  тех-
ните размери варират от 12 до 500 нанометра. 
Не могат да се видят с оптически микроскоп, 
тъй като по размери са с по-малка дължина от 
тази на светлинната вълна. Те могат да бъдат 
разглеждани само с електронен микроскоп. 
Малките вируси са сравними с големите моле-
кули на белтъка.

Ето най-важните отличителни особености 
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на вирусите:
 Те съдържат в състава си само едни тип 

нуклеинови киселини: или рибонуклеинова 
киселина (РНК), или дезоксирибонуклеинова 
(ДНК), а всички клетъчни организми, в това 
число и най-примитивните бактерии, съдър-
жат и ДНК, и РНК едновременно.

 Те не притежават собствен обмен на 
вещества, имат много ограничен брой фер-
менти. За размножаване използват обмена на 
веществата на клетките на стопанина, него-
вите ферменти и енергия. Вирусите, по думите 
на Сатпрема, „използват разума на клетките“.

 Те могат да съществуват само като вътре-
клетъчни паразити и не се размножават извън 
клетките на организмите, в които паразити-
рат.

Най-примитивните вируси се състоят от 
молекули на РНК (или ДНК), обкръжени от 
белтъчните молекули, създаващи обвив-
ката на вируса. Някои вируси имат още една 
или вторична обвивка; по-сложните вируси 
съдържат редица ферменти.

Нуклеиновата киселина е носителка на 
наследствените свойства на вируса. Белтъ-
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ците на вътрешната и външната обвивка слу-
жат за нейна защита.

Тъй като вирусите не притежават свой 
собствен обмен на веществата, извън клет-
ките те съществуват като „неживи“ частици. 
В този случай може да се каже, че вирусите 
представляват инертни кристали. При попа-
дане в клетката те отново „оживяват“.

При размножаване за създаване на компо-
нентите на своите частици вирусите използ-
ват хранителни вещества, информационната 
среда и енергийнометаболитните системи 
на инфектираните от тях клетки. След про-
никване в клетката вирусът се разпада на 
съставящите го части  нуклеинова киселина 
и белтъчни обвивки. От този момент био-
синтетичните процеси на клетките стопани 
започват да управляват генетичната инфор-
мация, закодирана в нуклеиновата киселина 
на вируса.

В клетката стопанин се осъществява раз-
делен синтез на обвивката и нуклеиновата 
киселина на вируса. Впоследствие те се обе-
диняват и образуват нов вирион (напълно 
формиран зрял вирус).




