НЕ ПОДЦЕНЯВАЙТЕ СИЛАТА НА ЗЛОТО
Благодаря за поканата да участвам на страниците на най-търсения и четен вестник. Приятно съм
изненадана и ще отговоря с удоволствие на поставените ми въпроси. Надявам се да удовлетворя
интереса ви към мен и това, което работя над 23 години.

- Вие наричате себе си „независим консултант”. Как помагате на хората?
Да, аз съм независам консултант, защото получавам информацията си чрез вибрациите на гласа
на човека. Не влагам никаква емоция в отговора си. Много внимавам как поднасям информацията
според емоционалното и психическо състояние на човека, но винаги казвам истината. Когато
страдащият споделя своите проблеми с най-близките си хора, те му съчувстват и не винаги
съветите са най-правилни. Те влагат своята емоция, опита си в живота, успокояват страдащия и
влизат в ролята на защитник чрез своята съпричастност и емпатия.

- Кога трябва да потърси човек помощ от хора, като Вас. Вие казвате:
Не търсете енергийна помощ след като загубите любовта, здравето и
щастието си безвъзвратно. Изпреварвайте разрушителните събития. Може
ли и как да ги изпреварим тези събития?
Когато времето минава, а вие не се справяте с трудните ситуации, е нужно да потърсите и друг вид
адекватна помощ. Когато губите приятелства, работа, финансии, когато „вратите се затръшват
пред вас”, когато любимите хора ви обръщат гръб и ви обвиняват ....
Когато здравословните ви проблеми се множат, когато всички медицински прегледи и
изследвания не откриват първопричината за вашето състояние, когато депресията „чука на
вратата ви”, потърсете отговорите и при хора с по-различна, феноменална дарба, и по всяка
вероятност ще намерите изход от този труден лабиринт на живота си.

- Бихте ли пояснили какво представлява схемата: енергийната кодировка,
поражение, корекция?
Хората са много различни, животът им е много пъстър, маниерът на поведение е много различен.
Има всеотдайни, състрадателни, жертвоготовни хора. Но завистливите, отмъстителните,
подмолните душици също не са малко. Не бива да забравяме, че силата на злото е почти колкото
силата на доброто. Те са във вечна борба и везните никога не постигат своя баланс.
Енергийната кодировка се използва и прилага при манипулация на човешкото съзнание.
Кодовете, които злосторните магове, прилагат, унищожават целостта на аурата на жертвата.

Методите са нюансирани, но резултатът е приблизително един и същ. Разрушено здраве,
разпиляно семейство, финансов и емоционален фалит, безпътица.
В дългогодишната ми практика многократно съм установявала разрушителната сила на
енергийните кодировки. Използват се биологична материя - косми, нокти, коса, мигла, използват
се лични накити и част от дреха, пропита с енергията на жертвата, подаряват се предварително
”обработени” предмети, използват се течни носители на негативната енергия....За извършващия
този вид недоказуемо злодеяние е достатъчно името на човека, информация за личните му
данни, снимка и т.н.
Корекцията касае разкодирането на този вид манипулация. Изчистването на негативите е посложно от изработването. И затова трябва да не подценяваме намерените предмети, косми,
изгорени кибритени клечи, люспи от сапуни, забити топлийки, заключени катинари, яйца на
нетипични места, вретено, мазни петна, кръстове, дървени лъжици, обърнати обратно и
завързани с тиксо, муски /сгънати на триъгълник листчета с написани иероглифи/, яйца в гробове
и ....всичко, което ви направи впечатление. Душата на човек твърде често му подсказва да
внимава.
Не ви изреждам всичко това, за да ви изплаша, или да демонстрирам знания в тази област, а за
ди ви предпазя от злодеянието. Когато намерита подобни неща, не ги пипайте с голи ръце и
никога не ги горете!!! Изхвърлят се на течаща вода, по течението на водата и се моли Бог да
отнесе надалече от вас и вашия дом злото.

- До какви физически заболявания може да доведе нарушаването на
енергията на човека?
Не само физически, но и психически поражения се нанасят. Емоционалната сфера се унищожава.
Човек губи интерес към любимите хора, отмиляват му децата, роднините. Тръгва по инерция и
надолу към разрухата. Поразеният човек напуска своя дом, вярва че ще намери любовта в
постелятя на любовницата, че го очаква безметежно щастие. Другият вариант на поражение е
свързан с куп здравословни проблеми, липса на сила, енергия, болки без физиологично
заболяване, недостиг на енергия, топка в областа на слънчевия сплит, усещане на разпиляност и
неудовлетвореност. Когато има такъв вид поражение, на човек не му се прави нищо, може дори
да гледа безучастно разхвърления си дом и да неглижира важни неща и ситуации. И както се
казва „злото не идва само”, последствията не са за подценяване.

- Много ли са хората, жертва на вредни енергийни влияния?
Моят отговор е базиран на дългогодишния ми опит като човек, работещ в сферата на
невидимото. За съжаление много хора ползват този начин, за да си отмъстят и то на често нищо
неподозиращи хора. Тук искам да ви предупредя, да не се заблуждавате, че като не вярвате в този
вариант на „тихото отмъщение”, сте защитени от енергийно посегателство. В моите книги има
толкова автентични разкази за изпатилите си от този вид негативи. Народът нарича тези неща с

една дума – магия. Необяснимо, но факт. Както и да нюансираме тази дума винаги става въпрос за
уникално поражение върху живота на човека, което ни застига по волята на недоброжелателите
ни Б. Магията е първата наука за ефирна манипулация на човешкото съзнание. Тя е прилагана
още в древноста и за нея има много доказателства. Борбата между доброто и злото е факт и не
бива да си затвяряме очите и за този вид въздействие върху човека.

- Как може да разберем дали имаме някакво енергийно влияние или
просто се намираме в лош период и трябва да се вземем в ръце?
Вариантите са много. Информация има както в книгите, така и в интернет. Лично аз съм дала
много съвети в книгите си. Основно се използва яйцето, което се счупва във вода. Няколко капки
олио от кандилото също дават насочващ отговор. Можете да направите консултация с
професионалисти в тази област. И все пак не приемайте всичко като „чиста монета”. Не
забравяйте, че хубавото и лошото, лесното и трудното, влюбвянето и разлюбването, са начините
да научим нашите житейски и кармични уроци. Имаме и трудни периоди по съдба, имаме
влияние на Луната, на Сатурновите дупки и Марсовете стартове... И не на последно място се
пазете от създаването и визуализирането на така наречената автомагия. Нейните симптоми са
много близки до реалните и могат да ви доведат до некомфортност и битовизми .

- Вие имате издадени вече 6 книги. Предстои да излезе от печат седмата.
Кажете ни нещо за новата Ви книга.
Всички книги за авторите си са като деца. Всеки ред от написаното и минало през душата ми.
Винаги съм търсила брод за доброто, което Бог е вложил в сърцата ни. Смятам, че положителната
ми нагласа към живота е в основата на вложената информация. Не скривам приятното усещане
когато кажат, че книгите ми се четат за една нощ и стоят като настолно четиво.Много често мои
клиенти ги носят в личните си чанти и твърдат,че им носят късмет, както и календарчетата ми.
Седмата ми книга също ще разкрие на читателите колко много мъка и разочарование можем да
си спестим, ако не позволяваме злото да ни води в живота. Дълбоко ме разтърсва всяка злина.
Омразата е разрушителна. Но.....много негативно отношение има между хората - снахи, свекърви,
тъщи, зетьове, роднини. Спорните въпроси за имоти и бащинии, колеги и
бизнеспартньори...Ревността и стремеж за облагодетелстване между равнопоставени.
Не бива да забравяме, че най-финната философия в живота е любовта. Готовноста ни за
прошката е нашата защитна стена.

- Вие казвате, че хората в България имат основно три недостатъка. Кои
са те? Как българите се справят с тях?
Колкото и странно да звучи лицемерието ми прави невероятно лошо впечатление, това не е нито
куртоазия, нито дипломатичност. Българинът не обича да бъде критикуван и много бързо решава,
че който се осмели да изкаже по-различното си собствено мнение е враг № 1. Българинът не умее

да говори за проблемите си и търси някой друг, който да поеме отговорноста върху себе си.
Хубавото е, че вече хората започнаха да обръщат взор вътре в себе си, да четат книги на тази
тематика, да стигат до философските си обяснения за всичко ,което ни се случава.

- Стресът ли е основния проблем на хората днес? Как ни влияе той?
Проблемите на хората са разнолики. Но стресът е ключов елемент. Устойчивостта е различна,
степента на търпимост и готовност да се борим с трудностите, е нюансирана. Може би трябва да
се научим по-филосовски да приемаме ситуациите в живота. Може би трябва по-често да си
повтаряме, че няма нищо случайно, че всяко зло е за добро и в трудни моменти да се помолим
„Господи, дай ми сила да приема, това което не мога да променя”.

Освен стреса, какво още може да повлияе върху енергията на човека?
Трудно се селекционира отговорът на този въпрос. Всичко във Вселената е взаимно свързано.
Мислите и деянията ни рушат физическия израз на човека.Човекът руши природата, като не се
съобразява с нейните закони. Вселената ни показва грешките. Според мен трябва да си
възстановим милосърдието. Трябва да уважаваме себе си и да обичаме всичко, което ни
заобикаля. Да станем още по-отговорни и да мислим, преди да действаме. Резултатите от
първосигналната ни реакция са унищожени гори, замърсени реки и морета, негативни мисли,
манипулативни спекулации.....Бих казала : Добър е Бог, че ни търпи!

- Какви хора най-често се обръщат към Вас за помощ?
Като статус в обществото, като вероизповедание, като възраст - всички сме равни пред Бог и за
мен всеки клиент е равнопоставен. С еднакво внимание съм към всички. Щом търсят помощ от
мен, то аз съм длъжна да им дам всичко, което мога чрез моя професионализъм.
Проблемите на хората са с различна характеристика - разочарования, предателство от най-близки
хора, безпомощност при комуникацията, провали в живота, страхови неврози, самота,
неразбирателство между деца и родители, липса на партньорство, нужда да излееш мъката си
пред човек, който знае как да те посъветва и да запази тайната ти.

- Възможно ли е ние самите да си вредим? Имали ли сте такива случаи?
Ние често си вредим. Обидата, която допускаме, да ни нарани. Липсата ни на доверие и вяра в
доброто. Самосъжалението. Неглижирането на проблемите и търсене на тяхното разрешаване,
когато вече е късно. И най-важното е да не забравяме, че каквото правим - това ни се връща.
Мислите ни са съграждащи, но могат да бъдат и разрушителни. Народът много мъдро го е казал „
каквото посееш –това и ще пожънеш”.

- Вие работите по Ваш уникален метод. Кога постигате най-добър ефект с
него?

Ефекта от метода, по който работя е многоспектърен. Чрез молитвата, присъствието на човека,
общата ни вяра в доброто, успявам да помогна и то с дълготраен ефект. Побеждавам стреса,
мъката, обидата и връщам спокойствието и самоувереността на човека. Помагам да преодолее
негативизма и връщам вярата му в личностния потенциал. Бих казала, „връщам блясъка в очите
му”.
Восъколеенето и древен метод, но който го владее до съвършенство може да прави чудеса чрез
него. Аз го прилагам над 23 години и много се радвам на бързите и добри резултати. Няма нищо
по-хубаво от това да помагаш на хората безболезнено, безмедикаментозно и безвъзвратно.
Не позволявайте злото да ви победи. Вярвайте в доброто.Обичайте себе си и другите. Така
съдбата ще ни се усмихва все по-често.Така Вселената ще ни благослови и пощади.
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