ДРЕВНИТЕ И НИЕ

СЕЙКЕМ /египетски произход/ – сила, мощ;
сила или същността на енергията, която е
разположена във Вселената. Индийците наричат тази сила „прана”,
китайците – „чи”. (Универсална енергия)

СЕЙКИМ / ИЗИС СЕЙКИМ / СКХМ – Древноегипетска система за
хармонизиране и лечение на тялото и душата; за духовно израстване,
вътрешна алхимия и енергийно издигане. Мощна система за лечение и
мъдрост, използвана в Древен Египет, в културата на маите, в Индия,
Тибет и Китай.
СКХМ – преводи: Сила на силите, Божествена сила, Върховна сила
(мощ), Този, който е и т.н.

Йероглифът, чието произношение е Sekhem = skhm, се свързва с
Имхотеп, върховен жрец на фараона Зосер. Смята се, че Имхотеп е имал
изключителни способности като лечител, жрец, маг, философ и архитект и е създал
специален метод за лечение, свързан с енергията Сейкем – Сила на силите. След смъртта
на Имхотеп, чието име се превежда като „Този, който идва в мир”, той бил обожествен и за
древните египтяни се превърнал в синоним на божествено лечение.

Всяка част от Универсалния енергиен източник въздейства върху
нашето същество /физическото тяло и останалите фини (леки) тела/,
балансира движещите се в спирали небесни и земни енергии и ги
обединява в сърдечната чакра, уеднаквява всички полярности,
включително мъжката и женската (ян и ин) енергия.
СКХМ достига до най-високите вибрации от нашия свят (от
будическо ниво нагоре) и дава възможност за канализиране на
високочестотни енергии за лечение и хармонизиране на човешкото
същество във всичките му тела (физическо, емоционално, ментално, духовно,
будично, атмично и монадно). Чрез системата СНХМ е възможен директен контакт
с нашия Върховен Аз и изцеление на ниво Душа и Монада.
При влизане във връзка с нашия Върховен (Висш) Аз, получаваме
достъп и до нашето дълбоко знание (истината). Ние сами създаваме
нашата реалност, защото всеки човек е това, което мисли. Нашите
мисли, чувства и действия имат много по-голяма сила, отколкото
можем да си представим.
„Ние живеем за Любовта, която произтича от Него – Великия
универсален дух, умираме за тази Любов” (Петър Дънов)
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В продължение на целия ни живот всяка наша стъпка и действие
имат по-голямо или по-малко значение, в зависимост от количеството
любов, което носим в себе си. Ако не обичаме себе си, не можем да
обичаме нито Бога, нито ближния си. Всъщност трите същности са
едно.
В трите божества Озирис, Изида и Хор е заложена идеята за
Свещената троица.
Смята се, че Изида е пазителка на свещената енергия и е била
почитана като богиня на магията и медицината, на ефирното царство и
Господарка на Земята; тя е връзката между материалния свят на
хората и света на боговете. В произхода си Изида не се различава от
същността на Слънцето и е проява на Божественото състрадание; тя е
надежда и мъдрост.

*

Енергията е същността на Света. Всичко е изградено от нея и тя
присъства навсякъде в неограничени количества. Материята е
кондензирана енергия (E=mc 2 ). Животът е проявление на енергията.
Както всичко в Космоса, така и човекът е нейно проявление.
В Н АТ РУ П В А Н ЕТО НА ЕНЕРГИЯ С Е КРИЕ П РИЧИНАТ А З А Б ОЛ ЕСТ Т А .

Дийпак Чопра – медитация, наречена „Прониквайки през маската на материята”:
… Размислете върху следните твърдения.
▲ Триизмерното тяло, описано от петте ни сетива е мираж.
▲ Всяка твърда частица е изградена от повече от 99,999% празно
пространство.
▲
Празното пространство между два електрона, разгледано
пропорционално, е толкова празно, колкото пространството между
две галактики.
▲ Ако проникнете достатъчно дълбоко в материята и енергията,
ще достигнете до началото на света. Всички случаи във времепространството имат общ произход, извън реалността, която
усещаме.
▲ Отвъд квантовото пространство вашето тяло съществува
като
творяща
сила,
многослоен
процес,
контролиран
от
интелигентния разум.

Болест – холистично схващане
Съвременната медицина, която наричаме традиционна, разглежда човека като
съвкупност от тяло, разум (мисъл) и чувства (емоции). Древната медицина, която
днес наричаме холистична – holos (от гръцки) означава цяло, разглежда човешкото
същество като едно цяло. При холистичното лечение се лекуват едновременно
Тялото, Душата (чувствата) и Духът (разумът). В този смисъл казваме, че няма
болести, има болни и всеки болен има своите лични характеристики и
2
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индивидуалност. Единствено той е виновен за здравето си. Понятието „болест”
съществува единствено поради това, че съществува понятието „здраве”. Тези две
понятия са неразделни и са съставни части на една и съща неразделна илюзия.

Няма нелечими болести.
Има нелечими болни.
Болестта е състояние на дисхармония на нашето същество.
Здравето е състояние на цялостна хармония.
Природата е изпълнена с хармония, тоест със здраве. Човекът е единственото
същество, което се е отклонило от природните хармонични закони.
Ние сме ментални същества и първата стъпка към процеса на
оздравяване или самоизлекуване е да изчистим мисълта си от минали
преживявания, от чувството за вина, страх и да навлезем в състояние
на мир, спокойствие и хармония със себе си, с хората около нас, с
Природата, с Космоса, с Бога.

*

Човешката енергийна система
Аура. Енергийното поле, наречено аура, обвива цялото тяло от няколко
сантиметра до три-четири метра и има различно оцветяване. Аурата, също като
чакрите, може да бъде „пропукана”, дисхармонизирана и „нападната” от негативни
енергии, което води до болести и нарушения на здравето.

Чакри. Енергийни центрове, разположени по човешката тяло и чрез които
енергийното ни тяло (жизненото тяло) обменя енергия с външния свят. Проблеми в
чакрите – запушване, намаляване скоростта на въртене или прекомерно
увеличаване. Дейността на чакрите може да бъде възстановена чрез техники като
медитация, радиестезия, цветотерапия, Рейки, Сейким и др.
Според източните схващания за лечебното изкуство основният
енергиен канал е сушумна, а най-важните второстепенни канали – ида
и пингала.
Енергията
Сейким
прочиства,
възстановява
и
хармонизира
меридианите и чакрите; провежда безпрепятствено природната енергия
от светлина, въздух, вода, земя, от хора и от цялата обкръжаваща ни
среда.
Системата Кунделини е от седем главни чакри; при системата Хара
чакрите са десет (с транс персонална точка над главата – Звезда на
Душата); системата Марчиняк е от 12 чакри.
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Мантрата на Душата или Монадната мантра е дадена на
човечеството от Джуал Кул (тибетска философия). Предполага се, че
това е една от най-силните мантри, познати на човечеството.
Препоръчва се да започваме и завършваме деня с нея.
Аз
Аз
Аз
Аз
Аз
Аз

съм
съм
съм
съм
съм
съм

Душата.
Монадата.
Божествената Светлина.
Любов.
Воля.
Съвършено Творение.

Централен светлинен стълб или Централният канал, е термин, който се
отнася до светлинната колона, която се намира между основата на гръбначния
стълб и върха на главата. Понякога го наричат чакра на гръбначния стълб или
сушумна. Чрез нея ние обединяваме в едно нашите четири нисши тела (физическо,
ефирно, емоционално, ментално). Светлинният стълб може да почва от стъпалата
(звезда Земя) и да завършва над главата (звезда Душа).
Прочистването от негативни психични натрупвания и построяването на
Антакарана са изключително важни предпоставки за развитието ни.

ИЗМЕРЕНИЕ
В нашия свят присъстват различни измерения, преплетени едно в друго.
Разликата между световете е в дължината на вълната. Всяко измерение е
отделено от другите, като е обърнато спрямо тях на 90 градуса.
Ако можете да смените дължината на вълната и да се обърнете на 90 градуса,
вие ще изчезнете от този свят и ще се появите отново в измерението, към което сте
се настроили. Ключът към разбирането на начина на преминаване от едно в друго
измерение започва от намирането на мястото на електромагнитното поле, което
има формата на звезден тетраедър. (По Друнвало Мелхиседек)

Седемте измерения.
Първото измерение е на минералите; второто е измерението на
растителното и животинското царство (липсва съзнанието за личност и
чувството за его); третото измерение се основава на материята и е
състояние на съзнанието за обемност и осмисляне на егото, където
вибрацията създава илюзията за разделяне и индивидуалност;
четвъртото измерение е състоянието на висшето съзнание и
груповото
реинтегриране
на
личността,
без
да
се
губи
индивидуалността.
Петото измерение е състоянието на експерименталното съзнание
на Аза, докато се намира в групова общност и не е ограничено от
линейното време. Измерение на светлината, в което всички са
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съзнателни учители, отдадени изключително на духовността и
Божествената воля. Шестото е измерение на Христовото, или
Будичното, съзнание и седмото измерение е чиста Светлина…

Седемте тела.
Физическо – най-плътното от четирите нисши тела; реагираме на света чрез
петте сетива (взаимна връзка с първата чакра).
Ефирно (етерно) – прониква и се преплита с физическото, служейки му за
матрица. (Обикновено се използва за лечебни техники.)
Астрално (емоционално) – усеща емоционалния и чувствен свят на съществото и
в същото време прониква и в двете по-нисши тела.
Ментално – прониква в по-нисшите тела, но има по-висока вибрация, отколкото
първите три тела. Олицетворява мислите, чрез които създаваме реалността във
физическо ниво.
Будично (интуитивно) – съответства на Душата или на Върховния Аз. В това тяло
са записани причините и следствията на нашето сегашно съществуване.
Атмично – осъществява връзката с Монадата или Присъствието Аз Съм. Това е
тялото на съвършеното единение.
Монадно – най-извисеното тяло на съществото. Това е Духът, или Монадата.
Монадата е нашата божествена искра или индивидуализираната ни духовна
искра.. позната е още като Присъствието Аз Съм. Тя е нашата първична разумност
– частица от Бога, която е част от Цялото, но има индивидуалност. Монадата или
Духът е нашата истинска същност. /
НИВОТО ЛОГОС е последното от нивата на Слънчевата система –
нивото на реализация на Монадата, нивото на пълно единение. Тук се
осъществява връзка с Божествената същност и безкрайността.

*
СВЕЩЕНИТЕ СИМВОЛИ на енергиите Секхем / Сейким / Изис Сейким се
използват за активиране на различни (вибрационни) честоти на лечебната енергия
по време на сеанс или при иницииране (синтонизиране). Всички те са многоизмерни
и се намират н непрекъснато движение. Не би трябвало да си ги представяме чисто
ментално с разума, а по-скоро да ги усещаме с интуицията си.

Чо Ку Рей – активиращ, мантра: Чо Ку Рей; цвят виолетово; три, седем и девет
спирали, завършващи с вертикална и хоризонтална част; буквален превод е Бог,
тук, в този момент.

Та Ку Рей – подобряващ, засилващ; мантра: Та Ку Рей; електриково синьо; три,
седем и девет символа на безкрайността, като през възела преминава вертикална
и хоризонтална част.
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Ма Юр Ма – цвете на прозрението; мантра: Ма Юр Ма; наситено розово; три,
седем и девет символа на безкрайността със отворено сърце в средата (възела);
може да се комбинира с другите символи; отваряме врата към нашата душа,
преминавайки през сърдечната чакра; интерпретация на името – Брилянтно цвете,
Вечно блестящо цвете…

Сей Хе Ки – защитник; основен цвят светло зелено; светлина, която ни води
към подсъзнанието; чрез него достигаме до блокирани емоции…

Хон Ша Зе Шо Нен – отсъствие; основен цвят светло синьо; сложен с
вертикални пет изписани йероглифи; олицетворява петте елемента, петте сетива,
дървото на живота и със заложен смисъл – същността на светлината (светлината е
създател) ; излизаме от илюзорната представа за време и пространство; използва
се за лечение на клетъчно ниво.

Блестящите безбрежни живи води на Ра – седем вибрации навън; основен
цвят огнено червено с платинени вълни; Сейким символ (ментална снимка), в който
е заложена идеята на два елемента: Вечният Ра – Богът Слънце в египетската
митология, и Водата – най-важният елемент за съществуването на живота (двата
елемента се намират в синергизъм); символ за енергийно изчистване и
хармонизиране на енергиите във всички тела.

Вечната перла на мъдростта и любовта – седем вибрации към сърцето;
олицетворява Вечната чистота на Душата, Врата към съдбата; цвят бяло-зелено;
използвавето води до разширяване на сърдечната чакра, връзка с Душата, връзка
със Създателя.

Божествен символ или Символ на Бога – Тангра (мантра); Изис Сейким
символ, олицетворяващ Божествената прошка. В зависимост от вероизповеданието
и желанието на пациента, символът на Християнския кръст може да бъде заменен
със Звездата на Давид (юдаизъм), Ом (хиндуизъм) или със символи на друга
религия. Поставя се в четвърта или шеста чакра, основен цвят е бяло; дава
сигурност и води до по-дълбоко ниво на себепознание и връзка с Аза и Душата. До
подсъзнанието достигаме чрез която и да е комбинация от следните символи: Май
Юр Ма, Сей Хе Ки, Чо Ку Рей, Та Ку Рей, като винаги се започва и завършва с Май
Юр Ма. Едва след това се поставя Божествения символ…

Тамараша – заземяващ символ; връзка на Духа с материята; …
Троица – Светата Троица; олицетворява Създателя (триъгълника) в Неговото
цяло (кръга) или Тройното начало; основен цвят синьо; Христовата енергия
пристига в триъгълници; символът е двоен – по-посока и обратно на часовника…

http://e-learning.cpecs.com

6

Харт – пирамида; идеята, заложена в него е Любов, хармония, истина, красота,
равновесие (Тоталното или Цялото); цвят златен; символ на Сърцето, излъчващо
любов, която лекува; има формата на триизмерна пирамида и подобно на всички
останали символи е в непрестанно движение и пулсира; изключително силен
символ; може да се използва при изчистване на пета чакра – преди среща,
разговор, изяви пред публика …

Построяване на Антакарана
Антакарана е мостът към светлина, по който
трябва да преминем към по-високите енергийни
пространства. Думата антакарана е от санскритски
произход: „антар” означава среда или вътрешност, а
„карана” – причина, инструмент.
Фигурата е старинно графично изображение на
Антакарана, което в продължение на хиляди години е
използвано при медитиране и лечение в Китай и Тибет. Това е много силен
символ и самото му присъствие около нас (под формата на графика,
например) създава положителни вибрации в нашата аура и в чакрите
ни. Това е специален символ, който има собствено съзнание.
Направлявано от нашия Висш Аз, неговото въздействие е винаги
положително и никога не може да причини зло или да бъде използвано
за зли цели.
Съществуват данни, че този символ е бил създаден от Съвета на върховните
галактически учители и е донесен на Земята в Лемурианската епоха, преди около
100 000 години, заедно с познанието Рейки. В продължение на хиляди години е бил
пазен и използван от много малко хора, но с навлизането на енергиите на Новата
епоха той става достъпен за всички, които искат да се включат във веригата за
енергийно извисяване на човечеството.
Технически Антакарана се използва за представянето на моста
между висшето и нисшото съзнание; това е инструментът, който
използваме, за да създадем тази връзка; връзката между физическия
ум (личност), Висшия Аз (душа) и Монадата (дух); той е част от
духовната анатомия.
В предварителния етап на построяване използваме три „нишки”, които
съществуват във всеки от нас и които са основата на „изтъкаването” ни. Първата се
намира между физическото и ефирното тяло и свързва сърцето с далак. Втората
свързва ефирното с астралното тяло през слънчевия сплит към сърцето. Третата
нишка свързва астралното с менталното тяло, като преминава от чакрата на
третото око към коронната чакра.
Самото построяване става на три етапа. При първия се създава връзката между
Личността и Душата. Втория етап е удължаването на тази връзка от Душата до

http://e-learning.cpecs.com

7

Монадата, след което Душата се слива с Монадата и Личността осъществява пряк
контакт с Монадата.
В процеса на построяването на моста на антакарана е добре да осмислим, че
той трябва да бъде създаден не само в посока Душа – Монада, но и посока от
долния край на гръбначния стълб до Чакрата на Земята. Можем да си представим
един „кабел”, който слиза през краката ни в посока на центъра на Земята, а ако сме
седнали на стол, как той преминава през седалката и се насочва към Земята.
Всъщност антакарана преминава през Централния светлинен канал (Светлинен
стълб) и затова винаги трябва да си представяме диаметъра му приблизително
еднакъв с диаметъра на главата ни.
Важно е да се отбележи, че построяването на Антакарана не свършва с
достигането на Монадата, а продължава в посока на Цялото или Абсолюта (Бог).
Този символ може да бъде поставен под маса, легло, стол, стена, врата и т.н.
Според даоистите, неговото присъствие създава тъй наречената Голяма микрокосмична орбита. Тя може да бъде характеризирана с психическата енергия, която
обикновено влиза през коронната ни чакра. В този случай, обаче, енергията
навлиза през чакрите на краката ни, изкачва се отзад по тялото, докато достигне
върха на главата, а после слиза отпред към краката. Тази Голяма микрокосмична
орбита ни свързва със Земята и създава единен енергиен кръговрат през чакрите.
Орбитата неутрализира отрицателни енергии, натрупани по различни предмети,
като бижута, часовници, камъни, кристали и т.н.
Символът е триизмерен и въздейства в различните измерения. Ако се вгледаме
в графичното му изображение, виждаме три седмици (числото 7), разположени на
преден план. Замисълът, заложен в тях е: седемте чакри, седемте музикални тона,
седемте цвята на дъгата.
По Елисавета Зангелми
ИЗИС СЕЙКИМ „Кибеа”- 2009

* * *

Магията и медицината в Древен Египет
Използване на енергията на формите, символите и
знаците било обичайна лечебна практика в Древен
Египет. Папирусите, открити в долината на Нил,
разкриват много тайни на древноегипетското изкуство.
Археологическите находки, открити днес, доказват, че древните египтяни са
притежавали широки познания за Космоса, звездите, Земята, човешкото тяло, а
наред с това и за най-различните опасни болести.
В миналото почти всеки вирус бил смъртоносен. Египтяните търсели всякакви
начини и средства да се борят срещу болестите и епидемиите. Всъщност именно

http://e-learning.cpecs.com

8

в Древен Египет се поставило началото на науката, която днес наричаме
“медицина”.
Египтяните прилагали най-различни терапевтични техники. Използването
за лечебни цели на т. нар. енергия на формите, символите и знаците било
обичайна практика в древен Египет. Целебна сила била приписвана и на
йероглифите. Папирусите, открити в долината на Нил, разкриват много тайни
на древноегипетското изкуство. Десетки други от тях все още не са разгадани.
Прочутият папирус на германския египтолог и романист Еберс, открит в Тива,
може да бъде смятан за първата известна медицинска енциклопедия. В него се
подчертава, че медицинската наука имала божествен произход. Легендата
разказва, че Ра, богът на Слънцето, поверил закрилата над хората на Тот (Тхот),
богът на Луната. Египтяните почитали Тот като повелител на всички изкуства и
науки и притежавали безброй свещени книги за магия, астрология и алхимия.
В Древен Египет магията и медицината били възприемани като две съставни
части на едно цяло. Болестта била определяна като нарушаване на равновесието
между енергията на пациента и космическите сили. Затова египетските лекари
се занимавали не само с тялото, а и с душата на болния. Лекарите в древността
знаели, че за да победят болестта, трябва най-напред да се справят с причината
за появата й, а не с последиците, които се коренят обикновено в психиката на
пациента.
Лечението в Древен Египет било съчетание от наука, изкуство и ... магия! В
онези
далечни
времена
всеки
египетски
лечител
преминавал
през
продължителен “курс” на подготовка. Преди всичко добрият специалист
трябвало да се научи да лекува самия себе си. Защото как можел някой, който
не може да се справи със собствените си болести, да излекува останалите хора?
Лечителят се обръщал за помощ към различни божества. В папируса на Еберс
подробно са описани и енергийните полета на човека. За да се погрижи за
здравето на пациента си, лекарят трябвало да въздейства върху него
посредством своята енергия. Този метод на лечение се прилага днес от
съвременните биотерапевти.
Лечебната сила на талисманите и амулетите била
невероятно ценена в Древен Египет. Чрез магически
ритуали те затваряли космическата енергия в даден
предмет, картина или символ.
Лекарите-магове натрупвали знания в т. нар. “школи на живота” –
едновременно храмове, болници и университети. Там те научавали всичко,
което им било необходимо, за да пазят човешкото здраве. Лечението в Древен
Египет било смесица между медицина и богослужение.
В Египет натрупва медицински знания и самият Хипократ, най-великият
медик на древността. Той отишъл в долината на Нил през 458 г. пр. Христа и
останал там на тригодишно обучение. По-късно наученото Хипократ предал на
западните цивилизации.
Много изрази, използвани днес, са доказателство за това, че съвременната
медицина дължи невероятно много на Египет. Така например, думата “фармация“
идва от pharmaki, което на египетски означава “този, който гарантира
сигурност”. ”Фармаки” е и едно от 300-те имена на бог Тот.
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Лечебната сила на талисманите и амулетите била изключителна ценена в
Древен Египет. В основата на египетската медицина се включвало
възстановяването на правилните вибрации на човешкото тяло. Древните лекари
използвали техниката на психическото или дори парапсихическото въздействие
върху организма.
За тежките болести се използвали специални магически лекове. Лекарите
препоръчвали носенето на амулети с къс папирус с лечебна енергия.
Магическите лечебни символи и знаци били изработвани и носени като бижута,
втъкавани в тъкани като шарки и т. н.
Особено внимание египетските лечители отделяли на връзването на възли! Те
били убедени, че в магическия възел се съсредоточават силите, които
свързвали света на боговете и на простосмъртните. Човешкото тяло според
древните египетски науки също имало своите “възли” – седемте “чакри”, в
които се съсредоточавали лъчите на жизнената енергия. В магията на възлите
най-коренна роля играело числото 7.
Изкусните лечители, които практикували целебна магия (магията в
конкретния случай трябва да бъде възприемана като най-висша наука, наука на
науките), можели чрез съответните ритуали да затворят космическата
енергия в даден предмет, картина или символ. Когато лечителят
подготвял талисман за конкретен пациент, той поставял в него
зодиакалния му знак или личното число.

*******

http://e-learning.cpecs.com

10

