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Виджайсар
Всяко растение има собствена сила, а енергий-

ната есенция, приготвена от него, има способността 
да фиксира или преобразува тази сила.  Енергийна-
та есенция от растението виджайсар представлява 
сакрален продукт, който се получава от кората на 
това удивително дърво.

Според индийската алхимия, това растение ни е 
дадено от небесата, за да пречистваме кръвта си и да 
я освобождаваме от влиянието на външни сили. Ето 
защо за приема на този еликсир е много важно да се 
познават енергийните закони.

Чудодейното растение виджайсар произхожда от 
Индия, Непал и Шри-Ланка, и достига до 30 метра на 
височина. На индо-арийски език дървото се нарича 
„вивала“ или „бибала“, а дравидското му наименова-
ние е „банга“ или „банге-мара“. Виджайсар се използ-
ва за възстановяване на кръвта още от древността, ос-
вен това то е и едно от основните средства в Аюрведа.

Виджайсар често се използва, когато предстои 
процес на лечение или като възстановяващо сред-
ство. Най-ценни са дърветата, които растат в плани-
ните в централна и южна Индия, тъй като се смята, 
че те имат най-голямо количество активни веще-
ства. Благодарение на маслената си смола, това не-
гниещо дърво има ценни свързващи свойства при 
вътрешен прием.



Индуизмът се отнася с голямо почитание към растение-
то виджайсар. Особено дравидската култура, чиито пред-
сказатели и прорицатели използвали свещеното дърво, за 
да се настройват към пространството. Това полубожествено 
дърво има способността да се слива с кръвта на хората и да 
ги завладява. Според преданието, виджайсар дава сила на 
кръвта на човека, но в замяна може да вземе неговия дух. 
Затова в древността общуването с растението се случвало 
само с помощта на специални жреци. Дравидите се смятали 
за избран народ, те имали културната практика да проверя-
ват връзката на човека със сили, подобни на ракшаса. Ако 
силите успеели да завладеят човека, тогава той не бил ну-
жен на обществото.

Кръвта или се засилвала, или чрез нея се усилвала си-
лата, вегетативно представяна от духа на виджайсар. Тази 
идея се съгласувала с още едно интересно разбиране – това 
за съвокуплението на духа на дървото с душата на човека, в 
резултат от което можели да се формират клас плътни духо-
ве. Клас, който може да се съотнесе с цялата цивилизация на 
Лемурия, която говори за смесването на духа на растението 
и този на човека, докато цивилизацията на Хиперборея го-
вори за връзката на духа на кристала с този на човека.

Това е и причината есенцията „Виджайсар“ да се смесва с 
кристали -  за да има необходимите за човека свойства. Това 
смесване ни дава продукт, който съхранява и изразява духа 
на лемурийската цивилизация, подобно на учението на дра-
видите. Може да се каже, че еликсирът е проява на тайната 
доктрина на лемурийската цивилизация, тъй като пази кода 
на техните знания. И когато се докоснете до силата на това 
растение с помощта на еликсира, вие трябва да разбирате 
тази особеност.

Основната идея при взаимодействието със силата на рас-
тението виджайсар е необходимостта от наличие на чиста 
кръв. Дървото виджайсар има множество смисли и образи - 



то може да бъде полезно, но може да има и застрашаващ ха-
рактер. И причината за това е, че кръвта е свързана с различ-
ни духове и  същества. Например, под дървото виджайсар 
често заравяли различни предмети, ако искали да персони-
фицират духа. Самата Богиня-майка намирала олицетворе-
ние в пространството на чистата кръв, затова на земята я 
представлявало дървото виджайсар.





Особености на 
продукта

Енергийната есенция „Виджайсар” е необик-
новен енергиен продукт, представляващ цяла ве-
рига от фактори и компоненти, които представят 
силата на растението, неговото взаимодействие с 
пространството и влиянието му върху биохимия-
та на човека. За човека то е един ключов продукт, 
тъй като представя свойствата на пространство-
то, способни максимално ефективно да резони-
рат с кръвта на човека.

За виджайсар може да се каже дори още нещо – 
това е кръвта на пространството. Това означава, че 
не само хората  имат кръв; растенията също имат  
кръв, както и минералите, дори пространството 
има кръв – то е съставено от частици, които са по-
добни по свойства и качества на еритроцитите. Те 
представляват от една страна безбройно множе-
ство молекули, а от друга страна, това множество 
е подчинено на един контролируем хаос, хаос, 
който има насоченост.

Есенцията „Виджайсар” въплъщава насочена-
та сила на растението, управлявана от кристала 
на червения яспис.

 





Регулатор на гликолизата
Колкото и странно да звучи това, за  днешния човек, 

който диша неправилно, най-опасното нещо е гликолиза-
та – процесът на използване на кислород в тялото ни. Дори 
най-малкото отклонение в този процес създава скрит потен-
циал за болест. Освен това за хората, подложени на физиче-
ско натоварване или за практикуващите медитативни прак-
тики това е истинска пречка за нормалното функциониране 
на мозъка, което се предизвиква от  окисляването на кръвта.

В резултат на неправилното си дишане и движение чо-
век не усвоява първично изработваната от него захар и в до-
бавка към това приема и допълнителна, привнесена отвън! 
Така човек започва  да зависи от бързото и грубо изгаряне на 
захарта. Всичко това води и до по-голяма зависимост от ко-
личеството на храната, а не към вкуса й; с други думи, усил-
ва се потребността от формиране на реакция за изгарянето 
в тялото, като при това се натрупва захар. Така ние губим 
възможността да усвояваме и започваме  да зависим от из-
гарянето, като при това продължаваме да прибавяме нови и 
нови подпалки, под формата на захар.

При това положение, панкреасът започва да изпълнява 
ролята на остатъчен орган, който се износва. Прекъсването 
на този процес е почти невъзможно, защото ние зависим от 
биохимията. Затова, разбира се, есенцията на „Виджайсар“ 
става много важна за нас, най-малкото, за да подсили чер-
ния дроб, панкреаса и кръвта.





Възпитател или окупатор на духа? 
Каквото и да е отношението ни към мистиката, ако дейст-

вително искаме да възприемем този продукт, трябва да ува-
жаваме неговата сила, неговия дух. И тъй като приемаме, че 
в нас съществува неконтролируема енергия, значи можем 
да приемем и наличието на неконтролируеми духове у нас. 
За разлика от нас обаче, и благодарение на червения яспис, 
енергийната есенция „Виджайсар“ има контролируем дух и 
се превръща във възпитател на неконтролируемите енер-
гийни процеси, свързани с кръвта в нашето тяло. Възмож-
ността есенцията не само да спира, но и да извежда от тяло-
то ненужните процеси, усилва ценността на виджайсар.

Подобно отношение към това полубожествено дърво, 
което е способно да взаимодейства с кръвта на човека на ни-
вото на духа, съществува още от времената на древните ари-
йци. Те държали много на чистотата на кръвта, която да не е 
замърсена от ненужна енергия. Ето защо в древността преди 
употреба, хората стривали кората на дървото  с върховете на 
пръстите си и след това я смесвали със слюнката в устата си.





Алхимичният 
процес

Най-интересното в процеса на алхимичното 
дело е интегралното число на растението. Това е 
математиката на растението. Върху нея е постро-
ено изкуството на алхимията, затова за алхимика 
е важно да разбира кода на растението.

233 е интегралното число на есенцията „Ви-
джайсар“. Тук третото число представя енер-
гийното ниво на проникване, като за основа 
се взимат деветте нива на енергията, които са 
свързани с различни енергийни процеси, ти-
пични за триизмерното пространство. В расте-
нието тази триизмерност се представя чрез схе-
мата „корен – ствол – листа“.

Въз основа на това протича взаимодействие-
то на растението с въздуха, с ефира. Виджайсар 
има трето ниво на активност, което му позволява 
лесно да прониква в кръвта или по-точно казано 
да резонира с нея. Макар че резонансът е всъщ-
ност представен от второто число, което фиксира 
полето на максимална активност и то отново е 3. 
Първото число показва силата на аромата, като в 
този случай скалата се дели на седем нива, тук ес-
енцията „Виджайсар“ се характеризира с разши-
ряващи свойства на аромата.



Кръвта е  враг номер едно за човека
Познанието за формулата на растението ни помага да 

разберем към какво може да бъде насочено въздействието 
на есенцията „Виджайсар“. Това ни дава възможност да из-
числим целия процес на взаимодействие с тялото на чове-
ка. И най-важен тук е процесът, свързан с възстановяването 
или началото на едно реално изменение, защото есенцията 
ни помага да преодолеем онези настройки в тялото ни, кои-
то ни пречат на най-различни нива.

Първата стъпка предполага да се освободим от зависи-
мостта да реагираме на излишъка от захар.  Това обаче е 
изключително сложен процес, тъй като зависимостта от за-
харта лежи в основата на нашата биохимия. Ако се научим 
да регулираме биохимичните процеси, ние бихме могли да 
изменим цялата енергетика на тялото. Това би ни дало въз-
можност да изведем на преден план въпроса за биоенерге-
тиката. Подобен процес обаче е много продължителен и при 
него ние зависим от дишането, което е основният регулатор 
на нашата биохимия. Дишането обаче спомага за инжекти-
рането на захар в тялото с помощта на черния дроб и белите 
дробове, дори и ако не приемаме храна.

Това означава, че имаме нужда от енергийна храна, коя-
то да не зависи от биохимията не просто по отношение на 
обичайно приеманите продукти, но и по отношение просто 
на съществуването на тялото. Това изисква да разберем как 
функционира енергийното хранене.

Нашето тяло има постоянна нужда от храна с нисък енер-
гиен показател – дори и да сте вегетарианец или суровояд. 
Няма как да се освободим от зависимостта си от захарта, ако 
не променим условията на тази зависимост.

Дори неконтролируемите психични състояния са свър-
зани със споменатата биохимия. Когато се ядосаме, черни-
ят дроб впръсква захар в кръвта ни. Кръвта пък подхранва 
допълнително гнева ни и се получава порочен кръг. Част от 
тази захар се изгаря, но друга се складира, а това е проблем, с 
който ние не можем да се справим. Това, от което имаме нуж-
да е рязко преустройване на молекулярните си връзки.



За да се справим с този процес, трябва да познаваме по-
ведението на кръвта, химичните процеси в кръвта. Кръвта 
е циклично съединение, което е свързано с природата на 
пространството, обитавано от човека и пространството на 
вътрешната природа на човека. Затова преориентирането й 
към един различен цикъл не е лесно и бързо.

Изключение в това отношение може би е случаят на 
преливане на кръв, при което обаче може да се постигне и 
отрицателен ефект. В това отношение отново е важно да се 
измени биохимията на тялото.

Като цяло пътят на подобно изменение е дълъг, но въз-
можен. Есенцията „Виджайсар“ трябва да се възприема като 
продукт, способен да пренастрои работата на кръвта. Особено 
по отношение на преноса на приемания чрез белите дробове 
кислород, където ключова роля имат еритроцитите, съдър-
жащи хемоглобин, който се съединява с кислорода в белите 
дробове. Той може да се свързва и с въглеродния диоксид, 
т.е. преработения вдишан въздух, и да се върне обратно в бе-
лите дробове. Тази функция предопределя състоянието на 
нашия организъм, в резултат на което ние зависим повече от 
изгарянето на енергия, отколкото от усвояването й.

Задачата на есенцията „Виджайсар“ е да изгради молеку-
лярната маса на хемоглобина, макар това далеч да не е пър-
вичното му действие. Първата му задача е да снеме излишно-
то натоварване, което оказва захарта в мозъка, и да измени 
целия процес на окисление на организма, така че киселин-
ността да стане полезна за нас, а не да ни вреди.



Алхимия на молекулите
Обсъжданото тук вероятно надхвърля рамките на об-

щоприетото, но това е резултат от нашето ограничено въз-
приятие на кръвта. Затова ще наречем обсъжданото по-до-
лу „алхимия на молекулата“. Не просто на молекулата, а на 
молекулата на ДНК. Това е втората граница на нашия био-
химичен модел. Модел, който може да измени своето пове-
дение чрез повишаването на честотата на мозъка (в нашия 
случай чрез пречистването на грубата вибрация).

„Виджайсар“ представлява консервирана чрез кристали 
сила (можем да кажем дори силата на духа на растението). 
Той няма насочено съзнание и в това отношение му помага 
червения яспис. В създадените условия на насочено дви-
жение на енергията „Виджайсар“ може да окаже влияние 
не само върху клетките на кръвта, но и върху молекулите 
на ДНК (от гледна точка на синтеза посоката е обратна).

Най-важното тук обаче е създаването на стресово нато-
варване, така че есенцията да не подхранва проблемните 
зони. Важно е генът да бъде доведен до едно възбудено със-
тояние, така че да се активира заложеното по природа в нас.

Тялото ни трябва да се изключи от множество структу-
ри, атоми и молекули, т.е. да се приведе в едно различно 
вибрационно поле, където, макар и не за дълго, да бъде 
подчинено на една различна структура.

Задачата на есенцията се състои в това кръвта да се 
приведе в едно разпонаваемо за сцепление състояние. Или 
да се промени дължината на химичното съединение, да 
се спре процеса на създаване на свободни радикали чрез, 
например, външното окисление (дишането и храната) и да 
се постигне процес на вътрешна трансформация (чрез про-
менянето на вибрацията на енергията), като тук основното 
усилие отново ще е свързано с кръвта.

Изменянето на ДНК изисква време, като подобно из-
менение е заложено в самата ДНК, както и изменянето на 



свойствата на кръвта.
Енергийната формула „Виджайсар“ разбира се не е в със-

тояние да измени чрез директно въздействие молекулите 
на ДНК, но може да насочи ДНК към промяна, и първата му 
задача тук е да създаде нужното за целта дифракционно 
усилие.

Задаването на насоченост на молекулата е обвързано с 
регулиране на ритъма на движение. Така се появява въз-
можност за забавяне или ускорение, а това се превръща в 
необходимо условие за изменянето на молекулата или за 
кристализация, като тук на преден план излизат свойствата 
на атомната маса.

Ето и пример: в нашето тяло се съдържа молекула бел-
тък, която е в напрежение заради въздействащите върху нея 
фактори. Това води до сформирането на есенция, съставена 
от стресови молекули, които зависят от извънвремеви крис-
тални процеси. Това означава, че ако есенцията се постави 
на правилното място, ще започне самостоятелна кристали-
зация. Но тогава белтъкът трябва да се изолира, тъй като 
кристалът в него не е така силен. Това се прави, за да се изо-
лират външните колебания, които биха могли да попречат. 

Това разбира се не е проблем за нашия продукт, тъй като 
енергията на формулата на „Виджайсар“ е толкова силна, 
че нищо не може да й попречи; но процес на кристализация 
може и да не се получи.

Вътре в тялото е важно кръвта да има пряк контакт с ес-
енцията, за да се подредят молекулите на кръвта и да се съз-
даде възможност за регулиране на молекулите на ДНК.

Не бива да се забравя, че нашата биохимия зависи от маг-
нитното поле. Есенцията създава допълнителен резонанс и 
той е подреден. На теория, всеки енергиен продукт трябва да 
изменя напрежението в молекулата на белтъка, така че да се 
появи възможност за кристализация. Това обаче изисква да 
се познава спектралността на кръвта.





Друг пример, който може да ни помогне да разясним как 
действа кръвта, е сформирането на винен камък във виното - 
той може да ни помогне да разберем както възможностите на 
виното, така и подредеността на молекулите. Резултатът тук 
е един и същ, независимо дали сме съгласни с него или не.

И така имаме възможност да създадем идеална кръв 
или поне да се доближим до това. Наши противници в това 
отношение ще бъдат мускулите и черния дроб. Трябва да 
обърнем внимание, че обсъжданият тук продукт ме реален 
ефект, но не е панацея.

Ако молекулярните връзки в кръвта ни са дефектни, това 
означава, че ние сме дефектни навсякъде и най-главното – в 
мозъка. С подобни дефекти човек трудно може да се разде-
ли, обаче те подлежат на пренастройване, тъй като ние зави-
сим от съответната биохимия.

Замислете се за това как някои хора приемат инсулин и 
това ще ви даде възможност да видите тялото в процес на 
преработване. Въпросът тук е съдържа ли се в инжекцията 
механизъм на ръст или процес на кристализация. Важно е 
да разберем по силата на какви закони работи един или друг 
препарат и към какво е насочено неговото действие – към 
построяване или към разблокиране, или може би той е прос-
то неутрален.

Всичко трябва да се репликира в тялото ни. В даоистка-
та алхимия насочеността на молекулите се характеризира 
с определен вид енергия, която вътрешната алхимия обра-
ботва, като работи със слизестата обвивка на мозъка, стома-
ха и слюнчените жлези, а при жените също така млечните и 
маточните жлези.

Когато обсъждаме възможностите на есенцията „Ви-
джайсар“ трябва да споменем и белтъка лизозим, който е 
подчинен не на базовата енергия, където се случва всичко, 
а на по-високовибрационна енергия, която пречи на по-ни-
сшата енергия да ни поглъща. С какво е полезно за нас зна-



нието за този лизозим? Той ни дава познание за 
решетката на атома, която демонстрира каква е ре-
шетката на необходимата ни енергия.

Структурата на триизмерния белтък показва 
особен статус, а именно способност за фермента-
тивна активност. Именно това трябва да постигнем 
и за клетките ни, уловени от кода на ДНК. Това оз-
начава, че са ни нужни подобни повтарящи се ами-
нокиселинни вериги, за да започнем да построява-
ме белтъците.

В тялото ни обаче няма много строителни клетки 
– съществува една програма от страна на ДНК, коя-
то може да бъде по-добра или по-лоша, но гъвкавост 
липсва. А ние се нуждаем от верига, не от звена. Ос-
вен това, тя трябва да бъде и на правилното място и 
правилно поставена.Но това идва на дневен ред едва 
след като човек се научи да усеща високочестотните 
продукти, а това е проблем, свързан с разбирането на 
вкуса и съответно – на слюнката.

От гледна точка на ежедневното съществуване 
на човека слюнката е нещо обикновено. Но от гледна 
точка на алхимията неправилно отделената слюнка е 
мъртва слюнка. Това е слюнка, която не може да дава 
енергия, а е насочена единствено към разпадането 
на продуктите, които впрочем са нисковибрацион-
ни и с висок коефициент на смъртност. Вследствие 
на това тя е настроена към съответните вибрации. С 
други думи тя е нещо като отрова за много жизнени 
процеси. Смея да твърдя, че повечето жители на пла-
нетата са жертва на подобно слюно-отравяне.

Подобно нещо се случва и с клетката. Биологично 
мъртвата клетка не е априори мъртва клетка. Клет-
ката е структура, съставена от хиляди атоми, за кои-
то смъртта е преход в едно различно състояние на 



битието. С други думи умира молекулата, но не и 
атомът.

Разбира се, ако вземем за пример неструктури-
раната молекула на белтъка, тя може да умре, да 
премине от едно състояние в друго. Освен това тя 
зависи от дишането. Това обаче не се отнася за гена. 
Той има по-високо напрежение, което не зависи от 
временните показатели. Структурно генът е осно-
ван на напрежение, което в науката се нарича ин-
формация.

Разбирането за гена стои в основата на външна-
та алхимия. Ясно е, че без изменяне на свойствата 
на молекулата на белтъка няма да получим доказа-
телствена база за изменянето на гена, но това не е и 
нужно, достатъчно е да приемем, че генът е напре-
жение и да разглеждаме храната от гледна точка на 
напрежението.

А когато съумеем да постигнем и тактилно раз-
биране на този въпрос, тогава бихме могли и да се 
задълбочим в него.

Важно е да се обърне внимание на факта, че ДНК 
е полимерна молекула, т.е. в същността си е нещо, 
което има неизменна геометрия. Тя продължава да 
предава напрежението на клетките независимо от 
това дали те са живи или мъртви. Всичко останало  
е частен случай, което означава, че молекулите на 
белтъка не трябва да ни безпокоят .

Задачата на есенцията „Виджайсар“ е да достиг-
не до молекулите на ДНК, а не до молекулите на 
белтъка.





Великото дело
Процесът на приготвяне на есенцията се ха-

рактеризира с процеси на превръщане на енер-
гията, в това число и процес на материализация 
на това, което смятаме за духа на растението. Тя-
лото на растението виджайсар се характеризира 
с положително заредени елементи. Те са основно 
манган и мед. Това е всъщност основата на кон-
структора на растението, което има кубична ре-
шетка, благодарение на която поглъща хранител-
ните елементи; именно тя формира силата му.

Виджайсар е растение със силни вътрешни 
връзки. При приготвянето на моноесенцията е ва-
жно тези връзки да се съхранят и запазят. Кристал-
ните елементи във „Виджайсар“ се характеризи-
рат с устойчивост и свързаност, на които се дължи 
и уникалността на този продукт. Виджайсар може 
да ги натрупва в достатъчно голямо количество. В 
процеса на приготвяне от основата се взима иде-
ята за структурирането на есенцията, при което 
протича не просто фиксиране на силата му, но и 
задействане на процеса на усъвършенстването 
му. С други думи взима се предвид потенциалната 
способност на есенцията за допълнителна криста-
лизация. Това определя неговата ценност и позво-
лява да характеризираме и класифицираме расте-
нието според възможностите за употребата му.



Кехлибарената и млечната киселини спомагат за сфор-
мирането на процес на усилване на есенцията, а благодаре-
ние на кристалната решетка на червения яспис се постига и 
задълбочаване в процеса на дестилация.

Енергийната природа на есенцията, трябва да се фиксира 
в енергийния продукт с помощта на кристалите. Природата 
и класификацията на растението е свързана с неговото зву-
чене, което в процеса на приготвяне на есенцията позволява 
да се удържи полето на енергия на растението.

Това означава да се съединят растителната активност с 
кристалното напрежение. Във „Виджайсар“ се срещат зако-
ните на ядрената и квантовата физика. При приготвянето на 
есенцията не се взимат предвид показателите на топлинна-
та енергия, а е важен резонансът, който дава възможност да 
се изяви задачата на Великото дело. Това превръща процеса 
в истинска алхимия.

Честотите, генерирани от кристалната решетка или ДНК, 
могат да характеризират нивото на енергия и следователно 
приема на есенцията. ДНК на виджайсар се състои от стро-
ителните блокове, наричани нуклеотиди. Останалото опира 
до реда на разполагане и до активирането на съответната 
нуклеотидна верига.

Виджайсар обаче е цял оркестър, съставен от различни 
сраснали се кристали, съдържащи се в клетките на корени-
щето, кората, корка, стъблото и епидермиса, които трябва 
да се съединят с напрежението на кристалната есенция на 
червения яспис.

За разлика от енергията на човека, ДНК на растението не 
зависи от белтъчната верига и следователно не бива да се кла-
сифицира според направлението, както е при човека (аденин, 
тимин, цитозин, гуанин). И тъй като отсъства ферментатив-
ната функция на белтъка на ДНК, виджайсар е привързан не 
към земята (като много растения), а към ефира. При подобни 
растения по правило се говори за природа на духа.



Енергията на виджайсар се характеризира с въртене. Това 
растение е сфера. Тази сфера е ориентирана към земята и, 
следователно, въртенето й представлява спирала. Спиралата 
има ясна насоченост, която се задава от Земята (за разлика от 
човека, който може съзнателно ако не да изменя насоченост-
та, то поне да я колебае).

Както се знае, растенията активно реагират на планети-
те и съзвездията. Така и енергията на виджайсар се определя 
от насочеността на енергията му към едно от 27-те съзвездия 
(деветорната матрица на енергията на нашето пространство). 
С други думи, всичко живо на Земята се дели във временните 
понятия на девет вида енергия, които в различни пропорции 
формират химичните съединения. Тоест 27 съзвездия обра-
зуват 9 периода. Всяко растение получава насоченост, която 
свързваме с разбирането за съзнание на растението.

Химичните съединения всъщност съставят тялото и съз-
нанието на растението. Затова витамините и органичните 
вещества (флавоноиди, терпеноиди, етерични масла, танини, 
ликвиритигенин, изоликвиритигенин, птеросупин, епика-
техин, птеростилбен, кинотанинна киселина, бета-едесмол, 
марсупол, карпусин, марсупинол, киноин, смолата на неза-
харния танин, както и глюкозиди и органични киселини) са 
не просто набор от елементи, които могат да бъдат както по-
лезни, така и безполезни, а молекулната формула на съзна-
нието на растението.

Дори в природата, ако вземем за пример хлорофила (меж-
ду другото, неговата структура наподобява тази на гена), той 
променя цвета на растенията, като определя реакцията на 
синтез на излъчваната космическа активност, свързана с това 
растение.

Процесът на хепатизация представлява Великото дело на 
природата. Да не говорим за минерали като фосфора, който 
има способността да влияе или по-скоро да настройва към об-
мена на енергия, както в тялото на растенията, така и в нашето.



Натрупаната с помощта на ATФ молекулите на минерали-
те енергия може да бъде и невидима, тъй като е нещо обичай-
но, но тя участва във всички жизненоважни процеси на раз-
витие на растенията и в способността да се предава енергията 
на тялото.

Енергията на растението не  може да премине директно в 
нас без помощта на минералите, ето защо минерализацията е 
изключително важна. Затова и основната задача на Великото 
дело на есенцията „Виджайсар“ е да създаде възможност за 
транспортирането на есенцията, така че да може тя да пре-
мине в тялото. Ако искаме да опознаем действието на всички 
натурални препарати, трябва първо да разберем, че растение-
то има свои възможности и трябва да бъде настроено към нас.

От гледна точка на познанието, както по отношение на по-
лезността, така о отношение на самообучението при взаимо-
действаме с растението, „Виджайсар“ е изключително важен. 
Защото, ако не се научим да настройваме съзнанието си към 
растението, както и съзнанието на растението към себе си, 
ние сами ограничаваме възможностите на есенцията.

Задачата на Великото дело е не само да се създаде поле-
зен еликсир, но и да се дадат необходимите инструкции за 
неговото използване. За да можем да преодолеем определен 
недостиг в нас (а това е първата задача при прилагането на 
есенцията), трябва да можем да рестартираме процесите в 
тялото, които са свързани с концепцията за вентилация. За 
да успеем да вземем силата на растението обаче ни е нужна 
дестилация, като при приема на продукта трябва да съумеем 
да съединим нашите молекули с молекулите на есенцията. 
Силиция, магнезия или фосфора могат да се окажат недос-
татъчни за съединяването, затова есенцията „Виджайсар“ се 
приготвя въз основата на кристали.

Без тях вероятността за заземяване е много малка. Затова 
на един човек натуралните препарати действат, а на друг – 
не. По правило по-скоро не действат, ако на съзнателно ниво 
у човека липсва сцепление със съзнанието на растението.



При Великото дело е важно есенцията да се възприема 
като агент, който трябва да бъде доведен най-напред до клет-
ките на костната тъкан, за да може впоследствие да се постиг-
не имунна реакция.

Есенцията „Виджайсар“ е свързана формула, необходима 
за проникването в хипофизата, която трябва да зададе насо-
чено действие на енергетика. За разлика от химичните съе-
динения, които само дразнят мозъка ни, есенцията го под-
хранва.

При приготвянето на есенцията „Виджайсар“, червеният 
яспис служи за стабилизиране на кръвта и придаване на елас-
тичност и непроницаемост на стените на кръвоносните съ-
дове. Действието на червения яспис пречи и на липидите да 
проникнат в кръвната плазма. Полимерният силикон е около 
30% от състава на „Виджайсар“ и за алхимика е особено инте-
ресно да го подготви и включи във формулата. И тъй като той 
се усвоява добре от организма, полимерния му състав опреде-
ля ефективността на есенцията.

За ефективността на продукта е важно още да се съхранят 
свойствата на желязото, мангана и медта, така че да се съз-
дадат необходимите каталитични свойства в биологичните 
процеси на кръвта и да се активират възстановителните про-
цеси и (което е не по-малко важно) да се усилят възможност-
ите за синтез на витамини. Червеният яспис е подходящо 
поддържащо средство, а молибдена и кобалта влияят добре 
върху усвояването на микрочастиците на самата есенция.





Приложение
Показанията за прилагане на есенцията „Вид-

жайсар“ са обширни, но при приема му е важно да 
се разбира идеята за съзнанието на натуралния 
продукт, който има нужда от задаване на насока. 
Това означава, че употребата на есенцията изисква 
разбиране и съзнателност. Трябва да съумеем да 
насочим силата на растението, например, към ен-
докринната, кожната или кръвоносната система, 
независимо от това, че растението лесно влиза във 
взаимодействие с тях. С други думи, приложение-
то на есенцията изисква разбиране на дълбинните 
принципи на неговото функциониране и трябва да 
следва циклична формула.

Виджайсар ни дава възможност да опознаем 
клетката на кръвта и да проникнем в нея. Това ва-
жно растение обаче трябва да бъде разбрано, за да 
се превърне в елемент от молекулата на кръвта и 
да влезе в природата на пространството на нашето 
тяло. Енергийната есенция „Виджайсар“ ни пред-
лага възможност за бързо пречистване, като при-
ложението й следва принципите на бхакти-йога, 
т.е. излизане отвъд пределите на ограниченията. 
Просто към него трябва да се прибави менталност.





Химични свойства
„Виджайсар“ е активен еликсир, който съдържа птерос-

тилбен (pterostilbene). Това е съединение от растителен про-
изход, което представлява силен антиоксидант, понижаващ 
холестерола и липидите в кръвта; то има и антионкологич-
ни свойства, съдържа алкалоиди (0,4%) и танини (5%).

Действието на продукта отстранява дисбаланса на моле-
кулярните връзки в кръвта и не й позволява да подхранва 
зоните, които се намират в стадий на разрушение. Благо-
дарение на особеностите на резонирането си с кръвта, про-
дуктът въздейства върху тялото резонансно, като обвърз-
ва енергията и снема неактивните връзки в тялото, които 
сформират различен тип нарушения.

Обвързващото действие на растението влияе особено 
благотворно върху процеса на общо възстановяване и пре-
дотвратява развитието на болести като захарния диабет и 
различни сърдечно-съдови заболявания. Освен това, есен-
цията „Виджайсар“ оказва ефективно въздействие върху 
венците, спомага и за възстановяването на цвета на косите.

Основните компоненти на есенцията са ликвиритиге-
нинът и изоликвиритигенинът. Научните изследвания 
показват, че тези вещества спомагат за понижаване абсор-
бирането на глюкоза от стомашно-чревния тракт и за подо-
бряването на инсулина и про-инсулина в кръвта.Веществата 
в растението също така спомагат за по-бързото регенерира-
не на клетките. Наблюдава се и положително въздействие 
върху понижаването на нивото на холестерола. Благодаре-
ние на кристалната есенция на червения яспис, виджайсар 
се задържа в тялото и се абсорбира от кръвта.





Приложение 
• Възстановяване на обмена на веществата (понижава зна-

чително нивото на холестерола, помага на черния дроб да 
изхвърли от организма излишъка от хормони, невромедиа-
тори, витамини, токсични междинни и крайни продукти от 
обмена на веществата, като амоняк, фенол, етанол, ацетон и 
кетонови киселини);

• Възстановяване и пречистване на кръвта (регулира желя-
зосъдържащия белтък, регулира мастните киселини и тех-
ните производни, понижава нивото на захарта);

• Възстановяване на кожната система;
• Регенериране на клетките (понижава окисляването);
• Отделяне на излишните мазнини (при запушване на 

жлъчните пътища и нарушения на водно-солния баланс);
• Укрепване на стомаха ( повишава вискозитета на хра-

нителните маси в червата, извежда излишната глюкоза от 
червата);

• Засилва потентността;
• Профилактика на пикочно-половата система, където 

продуктът действа като силен антиоксидант (антимикроб-
на активност, пречиства бъбреците);

• Лечение на фрактури и рани;
• Лечение на захарен диабет (влияе върху регенерацията на 

β-клетките, които синтезират инсулин, защитава β-клетките 
от некроза (умиране), нормализира синтеза на инсулин);

• При запек и прокталгия;
• Лечение на ендокринна офталмопатия, заболявания на 

щитовидната жлеза;
• При кръвотечения;
• При ревматoиден артрит.



Действие
• спомага за създаването на необходимия вътрешен резо-

нанс в тялото и бързото пренастройване на молекулярните 
връзки;

• помага за извеждането на шлаката от организма;
• нормализира мастния обмен;
• подобрява кръвообращението, като разширява съдовете 

на нивото на капилярите;
• пречиства кръвта, в това число и от тежки метали и ра-

дионуклиди;
• повишава съпротивителните сили на организма срещу 

инфекции и забавя стареенето.

Особености на приложението
Еликсирът трябва да се прилага според принципа на 

древните арийци, като първо се смеси със слюнката. Езикът 
трябва да се опре хубаво в зоната над горните зъби и да се 
задържи в това положение върхът на езика 10-15 секунди. 
Когато поглъщате слюнката, обърнете внимание как ефи-
рът обгръща белите ви дробове.

Постарайте се да постигнете възприятие за ефира, като 
го пренесете в областта на корема (жените могат да използ-
ват и матката). Важно е да усилите вътрешната енергия на 
тялото и да успокоите външното дишане.

Есенцията трябва да се използва преди всичко като анти-
септик, който пречиства, променя полето на пространство-
то на устата, предизвиква реакция в отделни точки от ус-
тата и в слюнката. Важно е да почувстваме пространството 
на устата като ефир, който след това поглъщаме. Есенцията 
слива в едно идеята за вдишването и храненето. При ускоре-
но и повърхностно дишане се отслабват функциите на кръв-
та и въздействието на есенцията от гледна точка на кръв-
та намалява. Приемът на есенцията представлява поетапна 
йонизация, която започва в устата, продължава в мозъка и 



приключва в жлезите. Приемът на тази есенция може да се 
разглежда като търсене на секрецията на вкуса. Продуктът 
трябва да ни научи да възприемаме енергията.

Схема на прием
Продуктът „Виджайсар“ трябва да се приема на гладно. 

Час преди и час след приемането му да не се приема никак-
ва храна. Препоръчителната доза е две капки на ден, за да 
може черният дроб да впръска правилното количество за-
хар в кръвта и да контролира обема на тялото, така че да се 
избегне затлъстяване.

Проблемът на затлъстяването е свързан с неправилно 
преработваната захар, както по време на приема на храна 
чрез панкреаса, така и извън него, чрез черния дроб, тъй 
като нашето тяло зависи от гликолизата (процеса на прера-
ботване на захарта).

Ако съществуват сериозни отклонения в кръвта или про-
блеми със захарта, „Виджайсар“ трябва да се приема само на 
празен стомах. В този случай е необходимо въздържание от 
прием на храна три часа преди и час след приема на проду-
кта. Добре е да се приема с червен чай. Препоръчителният 
курс е пет капки дневно с червен чай, в продължение на две 
седмици. При приема се препоръчва консултация със спе-
циалисти. 

Предупреждение
Преди приема на продукта трябва да се провери за инди-

видуална поносимост и алергични реакции. Да се използва 
внимателно от бременни. Да не се съчетава с приема на хор-
монални препарати. Да не се приема под 21-годишна възраст 
без препоръка от специалист. При изследванията на свой-
ствата на есенцията „Виджайсар“ не са отбелязани същест-
вени странични ефекти, но е възможна реакция под формата 
на усещане за глад (временна реакция, преминава бързо).





ЗА СЪЗДАТЕЛЯ НА 
ПРОДУКТА 

Дзие Кун е даоиски алхимик, известен в света 
като Олег Черне. Повече от 35 години се занимава 
с изучаването на различни системи за развитие, 
от които за основна смята даоиската линия. Ав-
тор на повече от 50 книги, свързани с темата за 
развитието и възстановяването на човека, които 
са издадени на руски, английски, испански и бъл-
гарски език.

Дзие Кун е получил своето име от даоиския 
отшелник, безсмъртния У Бей. Дзие Кун е раз-
работил и систематизирал знанията по външ-
на алхимия, свързани с изменението и усъвър-
шенстването на тялото. Практикува Изкуството 
на Жълтото и Бялото (вътрешното име на даоис-
ката алхимия) повече от 35 години; изучили е и е 
опитал различни системи на хранене, в резултат 
на което е формирал стабилна позиция, че хране-
нето следва да ни развива, а не само да ни напълва. 
Въз основа на даоиската медицина и учението на 
даоиската алхимия за кристализацията на тяло-
то, създава системата Nutri-Q Yoga, която е насо-
чена към трансформиране на тялото от по-ниско 
състояние в по-високо, чрез метода на интеграл-
но хранене. Системата се базира на продукти, 



които не подлежат на разрушаване и формират кристално 
хранене. Дзие Кун създава уникален модел за развитие на 
човека, обединявайки целия натрупан опит от знанията на 
даоиската алхимия с възможностите на съвременните тех-
нологии. Изучава различни начини за удължаване на живо-
та и трансформация. Успява да реализира знанията си след 
среща с швейцарски алхимици, последователи на Парацелз, 
които са открили начин за трансформиране на кристалите в 
продукт, подходящ заприемане. 

Това помага на Дзие Кун да създаде система за високо-ви-
брационно хранене, където основен акцент представлява 
йогата на храненето и нейният основен принцип за незави-
симост от грубата храна. И въпреки че Дзие Кун следва иде-
ята за високо-вибрационно, високо-молекулярно хранене, 
той не определя задачата си като отказ на човека от храната, 
а като път на отучване от зависимостта от нея: 

„В системата Nutri-Q Yoga аз виждам път за усъвър-
шенстване, а не приемане на един или друг вид хранене 
като тясно следване на някаква диета.“ 

Дзие Кун е опитал върху себе си различни системи за 
хранене, изучавал е и е приемал много високо-енергийни 
растения и билки, както и дестилации на десетки криста-
ли, в резултат от което създава една структурна система 
на хранене, чиято основа е храненето на мозъка, неговото 
усилване и развитие: „Във всяко развитие всичко зависи от 
качеството, силата и най-вече – адекватността на мозъка“, 
разказва Дзие Кун.






