




нтегралният парфюм ТСН13 е парфюм, 
който разкъсва рутината на ежедневието. 
Той е ритъмът на един окончателен кон-

текст, който ще ви прехвърли от ежедневието 
в алхимичния свят на съществуване. Свят, 
където ароматът не е реакция, а преживяване; 
не нещо, което ви възбужда, а вътрешен 
проводник. Парфюмът ТСН13 е предназначен 
за тези, които не се отнасят към аромата 
технически. Това е модален парфюм, създаващ 
етерно поле, което става съпричастно 
на вашето пространство. Това е парфюм със 
съзнание. А останалото той ще ви разкрие сам.

ИНТЕГРАЛЕН ПАРФЮМ 
TCH 13
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ОСОБЕНОСТИ НА 
TCH13

собеностите на всеки парфюм 
засягат, разбира се, аромата му.  
А парфюмът TCH13 е уникален  

със своята тактилност. С други думи, 
ароматът TCH13 е тактилен. Той има 
особена текстура, тяло, дреха, звучене, 
палитра...Ароматът на TCH13 е облачна 
музика. Всички аромати от серията  
ТСН13 са уникални, но именно ТСН13 
осъществява задачата в търсенето  
на алхимика, на парфюмера.  
При приготвянето на този парфюм 
задачата е да се създаде ненадминат 
натурален аромат. И тя се осъществява  
в аромата ТСН13 и бива доказана  
при лабораторни изпитания 
в Небесната канцелария.
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Ароматът ТСН13 се използва за заваряване на фините 
енергийни слоеве. Може да се използва във всяка позиция, 
освен при нанасяне отдолу-нагоре. Ъгловото нанасяне може 
да се осъществява в движение с помощта на леко докосване 
до аромата с края на тялото или дрехата. ТСН13 има 
идеална дъга за дълбоко вдишване, способност за леко 
възпламеняване на дъгата на любовното преживяване  
и склонност за повторно безшумно и балансирано 
въздишане. Всички ненужни миризми и шлаки ще  
си отидат сами. 
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Ароматът може да се използва с лекота както от мъже, така 
и от жени. Парфюмеристът Шаабан е успял да постигне 
един ароматен шал, който оформя шлейф и продължава  
да пази тялото на аромата – тяло, което живее  
в пространството, разтваря го и изравнява паралелите. 
Безграничен и оформен аромат, който те издига  
и не те пуска.В създаването на парфюма участва и главният 
парфюмерист на Райската градина – Свети Пио, покровител 
на всички аромати и пазител на един от специалните 
аромати, използвани в парфюмите ТСН13 – ароматът на нард 
или джатаманси (Nardostachys Jatamansi). Ароматът ТСН13  
не може да остави равнодушен никого. Той има 
способността да подхранва челните дялове на мозъка, 
а следователно не просто да подобрява обонятелните 
свойства на мозъка, но и да усилва вниманието, да снема 
психичното натоварване и напрежение. Най-важното  
е да не се реагира на аромата в първите секунди.  
Желателно е да се въздържим от първична реакция  
и да позволим на аромата да проникне в нас. Емергентността 
на аромата, която се проявява чрез уникалната формула  
на свързване на маслата и кристалната есенция,  
не е присъща на нито един друг аромат! Той ще ви промени 
до неузнаваемост, ако пожелаете да се промените напълно, 
или ще ви придаде желаните оттенъци.





Нищо не би могло да остави у вас така незабравимо 
впечатление, като ароматът ТСН13. Най-важното  
е да не търсите в него познати ноти. Той ще бъде нов всеки 
ден. Ароматът ТСН13 има лице. Мъжете и жените могат 
наравно да оценят непреодолимата сила на аромата ТСН13:

Чиито ароматни нотки четат ума
и уплътняват индивидуалността...

Предпочитат да ги чуват и навличат.
В студ обличат, а в жега събличат.

Излъчват нотки на дървесина,
на ароматен източен базар, сено.

Тежестта им ту притиска,
ту леко кехлибарно светли са.

Ароматът ТСН13 има своя анатомия
и тайната се крие в нея. 





натомията на аромата ТСН13 е едно истински 
сакрално, дълбоко звучене, в което ние търсим 
съзвучието. Не е трудно да се създаде парфюм, трудно 

е да се постигне именно това съзвучие. Ароматът ТСН13 има 
тяло, т.е. той не е нещо плоско, а има обем - облакът или, 
ако щете, планетата на ТСН13. Това тяло е като арка, която 
те кани да преминеш през нея. То се характеризира с усилие, 
представено от нотите, и резонанс, който ги преобразува. 
Тялото на ТСН13 е единно и именно в това се крие неговата 
ценност. Ароматът ТСН13 е бегач, който обаче тича  
на място. Той се задържа, като се сдържа, а след това отново 
се задвижва, сякаш се подготвя да прескочи препятствие – 
за да го усетите максимално, да усетите биенето на сърцето 
му, което ще се превърне в биенето на вашето сърце. 

АНАТОМИЯ 
НА АРОМАТА ТСН13
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АНАТОМИЯ 
НА АРОМАТА ТСН13

Разбирането на анатомията на аромата е много важна 
задача. Човек трябва да я почувства, за да може да я 
съблича и облича правилно. В свят, обитаван от дразнещи 
реакционни аромати с разкъсващи и осакатяващи тела, 
животът на истинския аромат е сложен и дори почти 
невъзможен.В пространство, в което ароматите са 
представени от неголеми органи, вместо от тяло; са 
насочени към дразнение, вместо подхранване;  
и представляват оръжие за масово поразяване – в подобни 
условия ТСН13 е призван да спасява нацията от упадък  
и разложение.Ароматът ТСН13 е добре обмислен  
от Парфюмеристът комплекс. Той се изразява не толкова  
в натуралните съставки, колкото във възможността 
те да бъдат представени в дълбочина. Качеството на аромата 
се крие в неговата способност да прониква и в жизнеността 
му. Ароматът трябва да влезе в контакт с химията на тялото 
и да се превърне в част от него. Затова ТСН трябва  
да се нанася правилно. 



Ароматът ТСН13 е разкош за тялото благодарение 
на алхимичните ноти. Тук не са подходящи понятия  
като високи, средни или ниски ноти. Нотата е една  
и тя представлява молекулярно свързана структура,  
нота със свое тяло. Затова ароматът е алхимичен и сам 
ще отвори пред вас необходимото възприятие. 
Не вие ще го търсите, а той сам ще ви открие 
и ще ви разкрие пътя. Продължителността на аромата  
е уникална - благодарение на съединяването с енергията,  
с химията на тялото, той ще си отива и ще се завръща,  
затова продължителността му не може да бъде определена. 
Всичко зависи до голяма степен и от вашето състояние  
в момента на прием, или по-правилно казано, в момента  
на среща с него. Ароматът на ТСН13 ще ви накара  
да помните себе си през целия ден. Той ще проникне 
във вас и след време ще се превърне в част от вас, почти 
анатомична част.Именно това представлява и алхимичната 
нота – единното тяло на аромата ТСН13. Той ще проникне 
във вашето тяло, в зависимост от това как ще се настроите 
към него. Този процес може да отнеме и 10 минути,  
и половин час. Всичко ще продължи няколко часа, през 
които ароматът бавно ще дифундира във вас и ще се 
превърне в част от вашето дихание.
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ЕТЕРНО ПОЛЕ 
НА ТСН13

терното поле на TCH13 е особена вибрация, особен вид 
напрежение, което не може да бъде получено с помощта 
на синтетични формули или аромати, нито дори  

чрез натурални компоненти, които не са преминали 
необходимата дълбока дестилация. Етерното поле  
на аромата е химия на пространството, където може  
да се формира облак с енергия, различна от тази  
на околното пространство.Етерното поле на TCH13  
се образува благодарение на истинската сила  
на натуралните съставки. Това са сложни ноти, свързани  
с разбирането на духа на растението. Те предават неговата 
сила, дихание и вибрация.
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ЕТЕРНО ПОЛЕ 
НА ТСН13

Извличането на тези силни ноти в етеричното масло 
е сложен и скъп процес, чиито резултат невинаги  
е гарантиран. Запазването на натуралната сила  
на съставките изисква осигуряване на условия  
заформирането на етера в полето. TCH13 формира етерно 
поле и това е може би най-важното, както по отношение  
на силата на етеричните масла, така и по отношение  
на кристалите, използвани за приготвянето на алхимични 
парфюми. Полето гарантира триизмерност и обем и напомня 
течен кристал. Сливането с кристалната структура, която 
стабилизира не само парфюма, но и структурата на етерното 
поле, превръща парфюма в истинско чудо, а притежателя 
му – в магьосник.
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Етерът на TCH13 е удивителен план на вибрациите, способен 
да се задържи при нас дълго време. След това той преминава 
в друга извънвремева честота на съществуване  
и продължава да съществува във висшите полета  
(както, всъщност, съществува и Райската градина).
Това означава, че ако постоянно използваме парфюмите, 
можем с помощта на етера да резонираме с по-високата 
природа на нашия макрокосмос. Именно върху това  
е построена арабската школа на ароматите и парфюмерията, 
в която парфюмите са важни за процеса на резониране. 
Тук парфюмите трябва да имат етерно поле. Тогава ние 
реагираме не на повърхностните ноти, а се учим да усещаме 
с обонянието си силата. Защото нотите трябва да определят 
етерните полета – в пространството на времето и извън 
времето, където ние можем да реагираме на аромата.
Съществуват седем такива пространства и всяко от тях 
е представено от различни ноти. Но комбинацията  
им е различна, като съществуват общо 21 плана, тъй като 
всяко поле живее в триизмерното пространство.  
А истинският аромат е този, който има ъгъл на въртене,  
т.е. може да акумулира енергия. Така ароматът 
представлява ъглова комбинация от аромати, т.е. налице е 
физически показател, който обяснява геометрията  
на етерните полета.



МЪДРОСТТА НА ТСН13



МЪДРОСТТА НА ТСН13

ри срещата ни с един аромат са възможни два 
варианта: реагиране на парфюма  
и преживяване на напълване на сетивата 

чрез парфюма. Първото дразни и разрушава, докато 
второто изпълва и подхранва. Първото  
ни развращава, а второто ни възпитава.Парфюмът 
трябва да изпълнява задачата, заради която е бил 
създаден. Той трябва да ни научи да познаваме 
дишането си, да се храним чрез дишането,  
да се съединяваме с негова помощ, да видим 
насоката на аромата, да почувстваме обема,  
да чуем звученето, да прочетем нотите. Важно  
е да приспособим ума си, да опознаем природата  
на етера, защото в противен случай ще формираме 
усещане за незавършеност на аромата.
За незавършени аромати можем да считаме не само 
всички слаби или синтетични ноти, които правят 
дишането ни незавършено, но и онези аромати, 
които не позволяват да се сформира необходимото 
внимание. Всеки недостиг е раздразнение, а всяко 
раздразнение е функция на кората на главния мозък.
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Всичко това нямаше да има значение, 
ако дишането не беше основополагащ 
за нас процес. Парфюмите трябва да бъдат 
мост, а не преграда. Хората имат комплекс 
за непълноценност, незавършеност, защото 
я тренират, често най-вече с дишането си. 
Възприятията трябва да имат дълбочина, 
а не да бъдат подлагани на повърхностно 
раздразнение - единствено тогава бихме 
могли да общуваме с аромата, а той може 
да ни научи на много.С аромата ТСН13 
може да се разговаря, той има съзнание. 
Вниманието на аромата е важно,  
за да могат да се подхранят мъдрите 
дялове на мозъка, т.е. челните дялове. 
Единствено ароматът може да накара 
съзнанието да работи, несъзнателно. 
Затова и всички некачествени аромати 
са нещо като черно-бяло изображение, 
което потушава, спира работата на мозъка. 
Човек се нуждае от съзнателен аромат, 
защото срещата с него ще изведе на преден 
план челните дялове, които ще ни осигурят 
не реагиране на аромата, а преживяване  
на напълване с негова помощ.
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ПОДХРАНВАНЕ С ПАРИТЕ 
НА ТСН13



одхранването с пари е едно от най-висшите изкуства 
на външната алхимия, превърнало се в основополагащо 
за арабската парфюмерийна традиция. Това 

направление сформира задачата за настройване към 
природата на райската градина, а освен това  
е и самостоятелно направление във външната алхимия.
Подхранването с пари е особен вид инхалация, която 
развива умението да резонираме с определени свойства  
на етера и да се подхранваме чрез тях. Освен ползите 
от гледна точка на подхранването на различни телесни 
системи, това изкуство развива и настройващата функция 
на мозъка. С други думи, подхранването с пари е реалност, 
изразяваща се в определени свойства, които спомагат  
за настройването на мозъка към обективността. За тази цел 
е необходим стабилен аромат, който удържа полето  
и вниманието ни върху него (в алхимията стабилният  
аромат се нарича още живачен).

ОБОНЯНИЕ ЗА СИЛАТА
Докато овладяваме изкуството на подхранване с пари 
трябва да развием умението да усещаме с обонянието  
си силата. Подхранването с пари ни осигурява възможността 
да погледнем на дишането под различен ъгъл, при който 
най-важно е ароматът да се възприема анатомично.
Подхранването с пари е направление във външната 
алхимия, наричано алегорично „дишане на живачни пари“. 
Парите, които се свързват в пространството, образуват тяло 
на етера, различно от това, което дишаме. То ни защитава 
от разрушаване при дишането, подхранва и най-важното 
формира допълнителни градиенти, връзки в нашия мозък. 
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Подхранването с пари е едно от най-важните направления 
в Аюрведа. По-задълбочено развитие това изкуство намира 
в арабската алхимия, а впоследствие преминава  
и в арабската парфюмерия. То представя разбирането  
за превръщането на живака в злато или на по-низшето  
в по-висше. Със създаването на правилни пари (като при 
аромата ТСН13) ние променяме напрежението на въздуха  
и в резултат на това вдишваме напрежение, което  
се абсорбира в тялото ни. Този процес се нарича
подхранване с пари и главната му цел е да се усъвършенства 
настройката на нашия мозък.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Как да носим TCH 13

бличането на един парфюм не е проста задача. 
Напротив – истинско изкуство е да контролираш 
звученето на даден парфюм. Или маншетът 

ти ще се обърне, или дантелата ще се размести. Още 
повече парфюмът трябва да ви отива, да резонира с вас. 
Тук обаче ситуацията е различна: парфюмът ТСН 13 
трябва да приеме вас! С други думи не вие ще определите 
дали той ви отива или не, а той. А вие ще трябва 
да се подготвите за първата ви среща. Първата среща 
с ТСН 13 е като любовна среща. Вълнението 
е задължително. Ако подходите дежурно  
или с високомерие, със сигурност ще претърпите 
неуспех. Ще трябва да влезете с контакт с аромата,  
а не да му реагирате. Обличането на аромата ТСН 13 
трябва да продължи минимум 15 минути.
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Как да слушаме ТСН 13

Качеството на аромата е в неговото звучене. А звученето 
на ТСН 13 трябва не просто да се слуша, а да се разбере. 
Човек трябва да усети, да послуша този аромат,  
да го разбере. Той няма да ти позволи да го забравиш,  
но пък е важно да се вслушваш в nего. Човек може  
да слуша аромата на ТСН 13 безкрайно и именно това прави 
общуването с него интересно. Разбира се, важно  
е и как и къде го нанасяте. Защото след като се слее  
с химията на нашето тяло, той ни вълнува и закача  
с най-различни ноти.

Как да усещаме ТСН 13

Усещането на ТСН 13 или неговата тактилност е магия, която 
всеки трябва да усвои сам. Когато обличате парфюма, вие 
сами трябва да определите задачата му. И помнете – това  
е нещо вътре във вас, а не външно. В зависимост от частта  
на тялото ароматът ще звучи и ще се проявява различно –  
и като място, и като време. Той сам ще ви подскаже, къде  
да го нанесете по-особому.





Подмишницата

одмишницата е важно тактилно място за всеки аромат, 
тъй като тази зона най-често променя температурата 
си и освен това представлява център, в който се срещат 

множество енергийни възли. Това е най-подходящото място, 
ако искаме да наблюдаваме, как ароматът навлиза в тялото, 
в кръвта.Тази зона обаче често се блокира или уврежда 
чрез синтетични, ненатурални парфюмерийни изделия, ето 
защо трябва да се избягва използването на ненатурални 
съставки.Тази област позволява да се играе с поривите  
на аромата - с промяната на температурата, той като вятър 
ще гали цялото ви тяло. А ако в един миг размахате ръце, 
ароматът ще ви обвие като копринена туника. Той ще 
измени начина, по който възприемате себе си, както  
и възприятието на заобикалящите ви в този миг.
Независимо къде сте, вниманието ви е осигурено. Тялото 
ви постоянно ще разказва за своите преживявания. Вие  
все повече ще разкривате в себе си този аромат  
и ще се влюбвате в него. Най-интересното обаче е,  
че вие ще бъдете тялото на аромата, а ароматът –  
вашето тяло.
 

КАК ДА НАНАСЯМЕ ТСН 13

П





На шията, зад ушите. 
Нанасянето на аромата на шията 
трябва да бъде минимално  
и по-добре да се повтаря по-често, 
за да е налице внимание към 
аромата. Страничната част  
на шията и областта зад ушите 
са подходящи, ако човек иска 
да се вслушва в аромата 
и да се подхранва чрез него 
в продължение на целия ден. 

На вътрешната страна на китката. 
Нанасянето на вътрешната страна на китката  
е най-важното. Това е първото място както за запознаване  
с аромата, така и за неговото проникване в химията  
на тялото. Тъй като тази зона диша активно, тя е идеална  
и като самостоятелна зона, и като предавателна зона,  
и като място, формиращо подхранващо възприятие  
за етерното поле на аромата.



На мозъка.
Особеното в този аромат е, че една от зоните му на нанасяне 
е именно мозъкът. Нанасянето му тук е задължително, няма 
как да не се случи. Ароматът сам ще влезе във връзка  
с вашия мозък, особено с челните дялове. Полето на аромата 
има достатъчен вискозитет, за да се задържи и да подхрани 
мозъка ви. А ако добавите към това и внимание, то тогава 
ви очакват необикновени преживявания. 



МАГИЧНО МАНИПУЛИРАНЕ 
С ПАРФЮМА ТСН 13

Магично манипулиране с парфюма ТСН 13

труктурата на етерното поле, което се образува 
с помощта на аромата ТСН 13, превръща този парфюм 
в чудо, а неговия собственик – в магьосник.  

ТСН 13 изисква особен подход, той не е предназначен 
за обикновено взаимодействане и изисква общуване, 
внимание. Дори статус, ако щете. Човекът, който прилага 
този парфюм трябва да пребивава в определено състояние, 
тъй като парфюмът възприема настроението и желанията. 
Общуването с парфюма ТСН 13 е игра, в която актьорът  
ще бъдете или вие, или той. 

 

С



Етерно хранене с ТСН 13
Етерното хранене е най-ценното в този парфюм,  
то е алхимичен акт. Парфюмът ТСН 13 е сложен кристален 
продукт, който има способността да прониква в тялото, 
както на тактилно, така и на аерозолно ниво, и да го 
укрепи и защити от увяхване. Той представлява истинска 
високовибрационна храна, която приемаме както 
чрез чистото възприемане на съставките, така и чрез 
преживяването.



икога не поднасяйте аромата 
веднага към носа си. Ароматът 
трябва да се улови или 

в пространството, или чрез местата 
за нанасяне (най-напред на вътрешната 
страна на китката). Препоръчва 
се ароматът да не се прилага често,  
най-много през ден. За по-честа 
употреба да се използва съвсем малко 
от аромата. Ако искате да спирате 
самолети, параходи и автомобили, 
разбира се, няма да ограничавам 
фантазията ви.Проверете аромата  
за алергична реакция. Запознайте 
се с брошурата, преди да използвате 
аромата. За деца под 16 години 
да се използват малки дози. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Н





аабан е човек, подчинил живота си 
на пространственото взаимодействие. След като 
изучава света на етера с помощта на ароматите 

и познава изкуството на съединяването с висшите 
вибрации, тъй като е човек на пътя, той съвсем 
естествено достига до разбирането за важността на 
аромата като възможност за развитие на човека  
и условие, спомагащо за постигането на качествено 
нови преживявания. Ежедневието на съвременния 
човек отдавна е заменило настройването към 
ароматите с образност. Днес това е по-скоро въпрос, 
засягащ психологията, въпрос на обработване на 
реакциите, отколкото въпрос на преживявания. Затова 
да се освободиш от тази неопределеност означава  
да се сдобиеш с чист дъх.

Ш



Парфюмер Шаабан

Парфюмеристът Шаабан е алхимик. Истинското му име 
е Олег Черне. Шаабан е неговото суфийско име, 
получено по време на изучаването на арабската 
парфюмеристка школа като част от неговия суфийски 
път. Биографията на Шаабан се състои изцяло 
от практически опит и тъй като той нарича целия 
си живот „процес“, то щом има процес, значи има 
и живот. Ето защо може да се каже, че Шаабан 
е подчинен на процеса и постоянно го следва. 
А когато живееш според законите на процеса, 
ти пребиваваш в творческо преживяване.



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TCH13
Модел на двигателя РIO GX390
Работна мощност 9,6 кВт
Работно тегло 535 nкг
Обем на тялото >0,38 м3
Товароподемност на пресечен терен 500 м3  
Товароподемност по Небесния път                                    800 м3
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