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Предговор
Това ръководство / бележка / брошура не се представя за пълноценна информационна книга за
аяхуаска, но определено ще помогне на всеки да се ориентира в темата.
Всеки, който е чул за аяхуаска за първи път или е решил да я опознае за първи път, може, без да се
лута из многобройни рецензии, описания и поканени сайтове, да реши какво наистина получава от
срещата с аяхуаска и да разбере, къде и в каква компания да търси това, от което се нуждае.
За тези, които вече са запознати с аяхуаска, тази бележка ще бъде добра помощ при
систематизирането и развитието на техния собствен опит в общуване с растението. Защото не всичко в
него и в света около него е толкова еднозначно, колкото се опитва да си представи съзнанието ни.
Пред онези, които вече са разбрали и знаят всичко, нашата история може да разкрие темата /
ситуацията по неочакван начин и да ви позволи да разширите / допълните собствения си опит от
общуването с аяхуаска. Не спирайте, а преоткрийте тема, която някога е била затворена.

Ще се видим в джунглата,
Nativos Global

Глава 1. Аяхуаска – кой си ти?
1.
Аяхуаска – лиана ли е?
Ахуяска – това е лиана от джунглата на Амазонка
Ахуяска – това е търсене, отговори и нови въпроси, значения, знания, умения, смях
Ахуяска – това е страх, болка, загуба, съпротива, стонове, писъци, скитане, студ, смърт.
Ахуяска – това е песен, танц, движение, живот, светлина.
Ахуяска – това е ръководство, водач и пътеводител.
Ахуяска – това е земята.
Аяхуаска – това сме ние.
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2.
Митове
Важно е да изберете правилния шаман за церемонията с Аяхуаска.
Част от мита и същността на илюзията е, че можете да работите с растението само с шаман и нищо
друго.
Така че, това е наистина важно, но само ако първоначално сте избрали опция за опознаването на
аяхуаска под ръководството на шамана. Иначе изобщо няма значение.
Шаманът е отговорен за това, което се случва на церемонията.
По принцип това е така...би трябвало да бъде. Въпреки това, в условията на голямо търсене на такива
услуги и в същото време липса на контрол върху дейността на «шаманите», както показва животът,
никой не носи никаква отговорност, или е много ограничена. Това е в най-добрия случай.
В най-лошия случай и такива сфера от шаманските услуги вече е демонстрирала достатъчно, може да
се срещне баналното еднократно използване на ресурсите на клиента (финансови, сексуални, лични)
и дори привързването към множество взаимно неблагоприятни употреби.
Между другото, за обикновения човек е почти невъзможно да контролира шамана; човекът може
само да наблюдава, маркира и прави заключения. Тъй като «сферата на влияние» на шамана не се
поддава на обичайното възприятие с очи / уши / ум, сърцето е първото нещо, което реагира тук. В края
на краищата, сега говорим за човек в широк смисъл, а не за практика, която развива неговото чувство,
зрение и воля.
Така че, наистина, всеки човек може да чувства със сърцето си. За това трябва да търсят / избират, като
се фокусират върху «неясни» критерии на ума, но абсолютно ясни, чисти, макар и необясними сигнали
на сърцето.

3.
Отношение / настроение / съобщение / резултат
И все пак, вече сте решили, че искате да се запознаете с аяхуаска, за която се говори / спори / пише
много. Информацията често е противоречива - от едната страна е много привлекателна, а от друга е
направо плашеща. Отново отношение на държавата като система за контрол и администрация си
върши работата.
През 2017 г. вещество, което е част от традиционната напитка, беше включено в списъка на
забранените вещества в някои страни по света, включително Руската федерация. Русия се отличава с
твърдото си отношение към аяхуаска, мапачо и други амазонски растения. Освен това законодателите
въведоха собствено определение на думата «наркотик». Сега това не са вещества, които имат някакъв
психотропен ефект, причиняващ физиологична зависимост и често лична деградация. Сега всичко е
просто, наркотиците са всички вещества и растения, които са забранени. И фактът, че това може да е
вещество, което се съдържа например в къдравия магданоз - любимият на градинарите, не е от
основно значение. Това е поредната подмяна на понятията.
Европейските държави не са толкова категорични по този въпрос и дават възможност на гражданите
да поемат отговорност за своите действия.
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И така, решили сте. Има смисъл да се определите какво търсите и за какво сте готови? Без осъждане,
защото всеки е свободен да направи своя избор, но и без да ретушира, честно, да нарича нещата с
правилните им имена.

a)

Мистерия-вакханалия

През последните 3-5 години с такова нещо грешат новите шамани, учениците на шамани и други като
тях. Аяхуаска в техните ръце става част от антуража заедно с местните музикални инструменти и
техните съвременни „усъвършенствани“ аналогове от различни традиции и части от света, с различни
«авторски» модификации на шпионираните методи за енергийно въздействие върху тялото (от Рейка
и тайландски масаж до йога и ориентираната към тяло психотерапия). Добавете тук смеси от растения
и силни вещества от различен произход (гъби, кактуси, лозя, токсини от животни и др.).
В резултат се оказвате на събитие в чест на... (вмъкнете името на водещия «шаман» и неговите
помощници), където всичко, което може да ви се случи, е лудост, а като подарък ще получите
какофония от «авторските» представи за себе си, света и за това как да живеете. «Подаръкът дори не
трябва да се налага да се вземе, защото лудостта в главата ще ви направи отворени и достъпни за
всичко, защото няма с какво да анализирате ситуацията.
Такива събития се провеждат навсякъде, като правило, по-близо до места за риболов (удобството и
комфортът на клиента са свещени) и изглеждат привлекателни и доста авторитетни.
Онлайн версия на реалностите на една незабравима 2020 г. в компанията с корона вирус е от същата
сфера.

b)

Туристическа еуфория

Шипибо е красиво и целенасочено племе от индианци, които ловуват предимно в Перу, въпреки че
вече могат да бъдат намерени и в други „рибни“ места на пазара на шаманизма. Тук името им се
използва по-скоро като общо съществително име, обозначаващо всеки, който практикува такова
отношение към туристите.
Туристът е бог на сцената, а в задкулисието е портмоне с пари. Следователно с голяма вероятност ще
чуете от «шамана» само това, което очаквате, ще получите потвърждение за всяка идея, за която
копнеете, въпреки че се съмнявате / страхувате. И разбира се ще купите празна надежда. Портмонето
(клиент) трябва лесно и удобно да се раздели с материалното съдържание.
Въпреки че това послание е почит към модерността с нейното потребителско общество, традиционно
шаманът Шипибо е по-скоро лечител от всичко друго. Аяхуаска е ръководство за неговите лечебни
способности и за вътрешния здравен потенциал на пациента. Никакви групови церемонии за шипибо
не бяха традиционни и изобщо не бяха тяхната силна страна, въпреки че ги предлагат на туристите
поради голямото им търсене. Лечението е чисто индивидуален и интимен въпрос, въпреки че
понякога лечителят може да проведе «сесия» за няколко пациенти едновременно, но работата все ще
е индивидуална.
Аяхуаска наистина ще ви прочисти, излекува, възстанови, защото Аяхуаска е лекар. Но изкривените
съобщения, идващи от шамана, само укрепват егото и не дават шанс за развитие. Ще идвате за
изцеление веднъж на 2-5 години, за да подобрите здравето си и да «изчистите ума си», така да се
каже. Защо не? Този формат има право да съществува, тъй като може да бъде търсен на определен
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етап от живота и 80% от работа в този вариант зависи от професионализма на шаман лечител. Просто
разберете, какво ви е нужно наистина и какво може да получите независимо от предложението.

c)

Празник на Аяхуаска – фестивали

Това е истински празник! Масови тържества, традиционни за индианците от Амазонка, когато се
обръщат към природните сили с молби за жътва, здраве, мир и т.н. Аяхуаска тук е ръководство за
силите, а шаманът е професионален шоумен от висок клас.
Бразилските индианци са ненадминати. Техните икароси, придружени от виртуозна испанска китара и
уменията на шаман да поддържа настроението и визиите на участниците в ярки, радостни тонове и
високи вибрации, оставят ясен и светъл спомен за Аяхуаска - празник на чувствата и цветовете.

d)

бастун = ядро, триумфът на Духа и вашата вътрешна сила

Такова племе има в Амазонка в граничните райони на Перу и Еквадор, Агваруна. Те също пият
аяхуаска и за тях е традиционно настроението им в тази работа. Агваруните са воини. Аяхуаска им
показва пътя към вътрешната сила, към вътрешните потенциали, мелодии и ги учи да използват
скрити енергийни структури. Предварителна информация за събитието, виждане на енергийната
същност на събитието, привличането на плячка по пътя им, бързото възстановяване от битката ... са
техните интереси. Не прилича ли на нещо?
За да се срещнат с аяхуаска, те не се нуждаят от посредник, общуват с нея директно, на уединение и я
пият, като стоят здраво дори на разтърсващи или огънати крака, облегнати на тояга/жезъл/бастун. Те
се обръщат към Духа, към своята Сила, събуждат волята си, отварят „спящите“ си очи и правят
намерението си непреклонно. Аяхуаска е техният Учител. Помага им да изградят / събудят вътрешното
си ядро, на което можете да се опрете, дори когато няма бастун. Тя ги учи да разчитат на себе си
винаги и навсякъде, защото човек има всичко, от което се нуждае в момента.

Глава 2. Nativos Global – пряк път към себе си
Тези пъзели трябва да изяснят въпросите за това как нашият екип взаимодейства със света и да ни
запознае малко, за да разберем кои сме.

1.
Пъзел 1
Екипът на Nativos Global се състои от десет души, половината от които са постоянно разположени в
Перу и изпълняват едно от нашите направления на бизнес.
В Перу провеждаме индивидуални ретритове, като запознаваме хората директно с растенията на
Амазонка, когато основното в това взаимодействие е аяхуаска, а човекът, който дойде при него, се
научава да го чува, разбира и следва инструкциите на властта. Това е нашата позиция, основа, база.
Всичко, което даваме на Света, ние сами преминахме в нашите собствени ретритове и всяка стъпка
беше проверена повече от сто пъти. Ето защо първото посещение е еднакво за всички, дори ако
човекът е присъствал на стотици церемонии на Аяхуаска или е запознат със стотици растения.
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Ретритове никога не са били водещият финансов компонент за нас, всички ние сме достатъчно богати
и успешни в другите области на нашето ежедневие. Нашите ретритове са такива, каквито са, а именно
ретритове с растенията на сила, лечебни ретритове и шамански ретритове. Не е нужно да следваме
примера на модата, да се фокусираме върху туристическия пазар, търсенето и предлагането. Ние се
фокусираме директно върху ефективността на нашите и вашите действия, за ясното влизане в
планираната и организирана работа.
Ние изобщо не сме специални и, както всеки друг човек, имаме право да избираме. Следователно, ако
в действията на другите нещо явно противоречи на нашата система за взаимодействие с растенията
при ретритове, ние учтиво отказваме.
Всякакви идеи за работа с растенията на сила, включително идеята за традиционния метод; какъвто и
да е начин да говорите и да представяте последователи, ученици или просто съмишленици на модни,
известни, традиционни, автентични и всякакви други шамани, представители на традициите и т.н. са
отхвърлени от нас от самото начало на нашата дейност.
Ние считаме, че действията, които предлага работа с растенията на сила, в 98% от случаите са
утопични, непроверени и в най-добрия случай не носят нищо. Нещо повече, местните представители
деградират, имайки лоша представа за случващото се в големия свят днес, но упорито се представят
като големи експерти. И техните западни последователи не стават за нищо, освен за примитивно
копиране на унизителния маниер на местните хора и писъци за традиции, за истински и
професионални церемонии.
Ако сте в темата и се огледате около себе си, ще откриете всичко това, без допълнителни шумове.
Разбира се, в началото бяхме придружавани от хора, а след това не от хора, които имат пряка връзка с
растенията, но като цяло растенията винаги водеха. Преминахме през пълните ритуали за
взаимодействие с магическия свят, за да развием човешкия потенциал и да продължим да се движим
в тази посока.
Никой от нас не твърди, че това е верния начин. Можете да имате собствено мнение и идеи,
включително за работата с растения. Но ние никога няма да приемем вашите концепции. Ние сме в
Силата и не се приемат никакви „идеи“.
Ако сте толкова уверени в действията и идеите си, реализирайте ги. Когато се уморите от тях, ще
имате "умора от мощност" и разбирането, че бягате в кръг, тогава елате при нас. Ще ви водим
директно към вашето «себе си», плавно и нежно, но стабилно. Ако все още е възможно да го
направим.
Често за човека цената става непосилна. Той няма какво да плати повече за входния билет и това
далеч не е финансова инвестиция. Като е дал всичко за идеите, произтичащи от модата и
потребителските стоки на съвременната тенденция, човекът няма какво друго да хвърли на масата на
съдбата, с изключение на остатъците от неговите изводи, които той нарича опит. Не искаме да се
занимаваме с това и да съживяваме някого от пепелта, прилагайки титанични усилия, в момента,
когато човекът вече не е в състояние да инвестира в себе си. Ако не се нуждаете от себе си, тогава
защо другите се нуждаят от вас?
Никой не налага своята гледна точка, но ако ще се запознаете с растенията в нашето пространство,
тогава няма да се приемат други концепции и ще работите по начина, по който това се прави при нас.
Това е поне ефективно.
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Ретритове винаги са фокусирани максимално върху участниците и се изграждат индивидуално.
Разликите между ретрит за ориентация, шамански и лечебни ретритове са принципиални.
Темата за изцелението трябва да бъде определена отделно. Ние не приемаме начина: имам
«диагноз», лекувайте ме, но трябва да се лекувам по този начин, или ми беше казано, че е
необходимо така... Няма да лекуваме никого и никога не сме лекували никого. Ние можем да
възстановим структурата на човека, да го изправим за нормален здравословен живот, можем лесно да
премахнем така наречените болести... но само при нашите условия.
Ако изисквате от нас някои гаранции, докато обяснявате как да се справяме с вас и как да се отнасяме
към вас, то това поне не е логично, а честно казано, пълни глупости, събрани от болен ум за
следващото ви поражение. Всеки човек има шанс да спечели, докато е жив. Съпротивлявайте се, не се
отказвайте, използвайте своя шанс. Вие сте основните в борбата за живота си.
Първото запознанство е важно, то определя как ще се развиват отношения в бъдещето. Аяхуаска
показва, че всичко може да се промени и ние отваряме чисто пространство за повече хора, в което те
да могат да опознаят Аяхуаска и другите растения на Амазонка веднага, директно, правилно и без
излишни посредници.
Nativos Global са хора, които на са пуснали растенията на първо място и целта е действия, които
развиват човешкия потенциал, изтласквайки «себе си» на заден план. Тази позиция се проявява във
всичко, във всичките действия. Човек, занимаващ се с магия, шаманизъм, развитие, осъзнаване винаги
е второстепенен, Силата, която той провежда е първична.
Когато стигне до вас, вие наистина започвате да ставате различни. И докато за вас е по-важно под
каква форма се дават обясненията, какви термини се използват, кой и как разговаря с вас, какви
умения имат и как могат да ги потвърдят във физическия свят, какви регалии има гуру, шаман, учител и
т.н., ще получите това, което получавате. Тоест, временно облекчение и след поредната порция от
разочарование и умора, които дори не си признавате и бързате да придобиете поредното
просветляващо пътешествие, блестящи мисли, разкошни изявления, красива презентация, проверена
реклама... и... още една умора която не е достатъчно силнв, за да се признае дори на себе си.
Следователно няма значение как се казваме и кои сме, много по-важно е какво правим и как
действаме. Това не е самочувствие – това е пълна увереност в техните решения, действия, дела и
абсолютна отговорност за тях.
Ще можете ли да се откажете от своите таланти, способности, умения и да станете наистина никой?
Или ще продължите да практикувате осъзнаване и развитие на истинския си Аз, унищожавайки егото?
Успех и добър път, където и да ви води.

2.
Пъзел 2
Ние вървим по своя път.
Начин/Път, който поддържа и показва амазонските растения в пряк контакт с тях.
Ако случайно изминете някоя част от пътя с нас, много бързо ще усетите разликата между
интелектуалното разбиране и способността да знаете директно.
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В същото време ние, които не сме нито една от общностите в която и да е посока, както и ученици /
привърженици / последователи на лица от каквото и да е ниво на познатост или просветление, сме
абсолютно толерантни към вашите вярвания, убеждения и предпочитания.
Винаги сме готови да ги вземем предвид, но не и да подкрепим с нашия интерес.
Същото се отнася и за някои от вашите лични позиции, очаквания, мнения и нагласи, с които хората
идват да работят с растенията.
Имате право да се ръководите от всичко това, ако искате, но в нашата работа трябва да сте готови да
оставите повечето си навици зад борда.
Ние не убеждаваме никого в нищо, нито пък се отдаваме на себе си и на другите.
Ние не призоваваме никого за нищо, не инициираме, не се събираме под знамето на каквато и да е
идеология / терминология.
Ние помагаме само на онези от вас, които са готови и възнамеряват да се докоснат до източниците на
енергия, за да завършат тази част от пътя в нашето съпровождение.
Водени сме от критерия за ефективност, имаме честен и открит подход във всичко.
Това не винаги е ясно. Нашият опит обаче показва, че „разбираемостта“ не е предпоставка за
решаване на проблеми. По-скоро обратното.
Ето защо, ако решите да изследвате амазонския растителен свят и разчитате на тяхната сила, ние
винаги ще ви помогнем да ги следвате безопасно и ефективно, разчитайки на повечето от
интелектуални аргументи.
В нашата работа основното беше и си остава растението. И човекът, който идва при него. Ако сте
готови за този вид обучение, то със сигурност ще се проведе.
Следователно, ние не губим нашето и вашето внимание върху храненето на легенди за специалните
личности, шамани и кюрандери. Ние не изпращаме при поискване архивите на услугите и регалиите
на хората, които осигуряват вашия ретрит.
В познатия свят е обичайно да се разчита на осведоменост и аргументи, дипломи и титли. В света на
силите подреждането е коренно различно.
Ако наистина възнамерявате да промените нещо в живота си, да прекрачите обичайното, да
спечелите здраве, трябва да се ръководите от нещо друго, не толкова социално значимо и
гръмогласно.
Растенията са тези, които ни дават достъп до себе си и знания, които ни позволяват да имаме солидна
непоклатима подкрепа в нашите действия.
Никога не публикуваме снимки или видеоклипове на хора, които посещават ритритове. Тъй като ние
гарантираме екологичността и безопасността в работата на всеки човек.
Това не са просто правила, диктувани от нас. Това са необходими условия, които са изковани през
годините на практика с растения и живия опит на хората, които идват при тях за помощ.
И да, ние не ви учим на живота – ние живеем по този начин.
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Пъзел 3

Да хора, всичко е много просто и дори банално...
Ние – обикновените хора – печем хляб, отглеждаме краставици, отваряме фирми, плащаме данъци,
като цяло сме представени по най-широк начин в обществото.
Но нашият дом е джунглата.
Ходим в ретритове да засаждаме растенията и да водим другите, готвим и пием аяхуаска, провеждаме
лечебни, шамански и ориентировъчни ретритове.
И всичко това е магия и ежедневие, които се съчетават възможно най-добре.
Открихме вътрешната трезвост, спокойствие и увереност в ретритовете. Компетентният подход към
ежедневието придава стабилността и яснота на действията в ежедневието.
И изобщо не е необходимо да следвате някакъв път на развитие или да посещавате духовните
семинари и със сигурност не бива да бягате от обществото.
Вселената вече сама е помислила и осъзнала всичко – магията отдавна е в нашия живот и след 10
години ще достигне до почти всички. Вълшебната мъгла и загадъчността на кофата за боклук са
необходими на съвременния човек.
Просто да бъдете себе си, да придобиете енергийната грамотност (не интелектуална), да развиете
прости умения за поддържане на енергията и физическото си здраве, да опознаете тялото си в поширок смисъл (не само анатомия и физиология) и да се насладите на времето, отредено на Земята.
И да, това не е ясно на мнозина, защото има шаблон: трябва да има шаман и той да изглежда като
грозота в пера и да живее в рушаща се хижа, защото не се нуждае от нищо, освен от духове. Наистина
ли вярвате в тази приказка?
Ако такива са съществували, това са делата от отминалите дни. А тези, които днес се вписват в
обсебващо маркетингово промиване на мозъци, опитват се да се съобразят с тази история и напълно
отхвърлят модалността на нашето време, всъщност се опитват да летят с едно крило.
Или слушате онлайн приказки за истински или не истински шамани, за рецепти на Аяхуаска, за
правилни и грешни церемонии, за препоръки къде да отидете... Хора! Става съвсем очевидно – тези
момчета много приличат на децата на слънцето от 70-те години на миналия век. Те просто са
мързеливи да работят и да се напрягат. За тях е по-лесно да се правят на духовни и просветени, които
са изоставили цивилизацията, и да изразят тих протест, който от своя страна не им пречи да правят
малък бизнес, да продават дрънкулки или просто да просят от «минувачите», тези, които печелят
парите си, като инвестират в това своето здраве и своят живот.
Други, след първата среща с Аяхуаска, стават много умни и се отдават на всякакви дискусии за
устройството на света и т.н. Това е, което всички грешат, но повечето спират дотук. И да отидете в
неизвестното? За какво? Почти веднага се забравя, без дори да се запомни правилно.
В действителност и тези, и другите се развиват едностранно по същия начин като съвременния човек,
напълно отхвърля магията и смята, че това са просто биохимични реакции, причинени от
психотропните вещества.

Whatsapp: ✆ +51 921 224 236

✉ gnativos@gmail.com

www.nativos-global.com КОНТАКТИ

АЯВАСКА. ПЪТЕВОДИТЕЛ

© nativos-global.com

[Введите текст]

Не момчета, не е задължително! В допълнение към всички тези глупави ексцентричности, в нашия
Свят има и ще бъдат и съвсем други – нещо, което винаги ще ви отмине. В нашия свят, на нашата земя,
в нашето време има ВСИЧКО и ВЕДНАГА, точно сега, и магията отдавна е различна.

Съвременната магия е притежание на собственото внимание и нищо друго. Истинското притежание,
не изкривено от идеи за каквото и да било, което не е свързано с никакви догми или традиции, не е
заплетено в упражнения и намиране на начини... обикновено, безплатно внимание, което
принадлежи на собственика му, собственика – човека, просто от първородство. Толкова просто,
банално нещо – тази магия на нашето време...
И също толкова изтъркано, в допълнение към всички предимства на цивилизацията, ние имаме хижи
и места в джунглата, специално за шаманските ретритове, където всичките прелести на
цивилизацията са неприемливи. Но за да бъда честен, за да стигнете до тях, ще трябва да работите в
"стандартен" ретрит, като сте преминали няколко срещи, пеете песен, удряте в тамбура или с ръцете
си, осъзнавайки, че всичко живо е едно и всичко е любов, осъзнавайки, че Вие не познавате себе си и
още повече не сте шаман или магьосник, докато ... това е само началото и за сериозна работа трябва
да се заплитате в собствените си съмнения и идеи повече от веднъж.
Понякога, когато общувате с нас, на някого му се струва, че сме твърде арогантни или прекалено
съвестни и упорити в детайли, но това е фалшива идея. Когато става въпрос за ретрита или срещата с
аяхуаска, ние искаме дори и най-невежият начинаещ да разбере къде отива и защо, какво го очаква в
джунглата, как могат да се развият събитията.
Ретритът е манипулацията на собственото внимание и осъзнаване, това е среща с непознатото в себе
си и извън себе си и човекът трябва да бъде минимално подготвен, да се чувства комфортно и
свободно, доколкото е възможно, както и безопасно и уверено. Само тогава съвместната ни работа ще
позволи на семената, които са положени при отстъплението, да се развият лесно, укрепят, открият
нови неща и да пометат ненужните.
Продължаваме, както и през второто десетилетие, Индивидуалните ретритове – най-прекият,
безопасен и честен път към себе си.

4.

Пъзел 4

Световната «сцена на Аяхуаска» се превърна в някакъв огромен цирк на изроди, въпреки че тези
циркове отдавна са забранени в целия свят.
Преценете сами, няколко души, както руснаци, така и чужденци, бяха затворени в Русия за аяхуаска; в
Латинска Америка все повече хора се сблъскват с «бели» шамани, дават им се алкохолни напитки за
пиене и те изпадат в ужасни неприятности; в Европа умират след сеансите на аяхуаска; има пълна
комерсиализация с изтеглянето на пари и конкуренция за клиента. На този фон «индианците» викат за
«белите» шарлатани, предлагат услугите си за създаване на съвместни предприятия, набиране на
клиенти и изхвърляне на «белите» от толкова прекрасен бизнес... и всичко отива направо по дяволите.
Какво става?
Да, трябва да признаем, че през последните 30 години хората се промениха. Те не са се променили
коренно или кардинално. Това, което им се е случило, може да се нарече «отслабване»... Какво
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представлява и как се проявява е отделен разговор и самият този феномен може да бъде взет под
внимание... но сега не става въпрос за това.
Въпросът е друг. В лудостта около Аяхуаска, както във всяка друга ситуация, винаги участват две
страни. Едната има ясна и разбираема цел. Според общата идея, която лежи на повърхността, тя се
състои от финансовото обогатяване.

Това напълно обяснява желанието да се «справят» с възможно най-много туристи и качеството на
«услугата» и последствията от нея не ги интересуват особено.
Ами другата страна?
Какво очакват хората, които участват в тази бъркотия? Какви са целите им?
Да станете духовни едно-две-три? Или да опитате, само за любопитство? Ако отговорът е «да», тогава
това е странно, защото дори тези, които използват аяхуаска за чисто търговски цели, изразяват
сериозността на процедурата и съответните рецензии и коментари са разляти изключително много в
мрежата.
Наистина ли никой вече не чувства и не разбира защо предприема толкова сериозна стъпка?
Наистина ли външният вид и думите са единствените критерии в избора? Ако в оранжево и червено
това е будист, ако перуец, тогава шаман, ако бял и говори красиво, значи в съзнание? Ако е така,
тогава става страшно и за вас самите, просто е страшно да сте в такъв цирк. Общите тенденции се
проявяват във всичко и те трябва да бъдат взети предвид.
Преди много години подредихме малока за групови церемонии и отидохме в 100% индивидуални
ретрити. Тогава това беше правилното решение. Днес вече е ясно защо тази търговско необоснована
стъпка е била необходима и е била предприета навреме.Успяхме да създадем и затворим място за
нашите отстъпления и работа. Тук ние сами отиваме към Непознатото и понасяме такова знание,
което никой няма да има нужда от десетилетия и дори все още не е формулирано с думи... и отново
не за това...
Не, ние не се тревожим за хората и не правим на никого добро, но тази работа в ретритове с хора
винаги е била интересна за нас и ние я смятаме за важна. Някой се е учил от непознатото и «увит» в
разбираеми формулировки, помагал е, коригирал е нещо в ежедневието си, развивал се е. Някои са
опитали силите си в шаманистичните ретритове. Много от тях със сигурност се провалиха и се
измъкнаха, много тръгнаха по своя път, а някои останаха с нас.
А какво да кажем сега, при тези нови обстоятелства?
Оказва се, че никой адекватен човек сега няма да отиде при Аяхуаска? Лично аз също не бих отишъл в
такъв цирк. В такъв случай, неприятности, приятели!
Тогава никой друг няма да търси жизненоважни въпроси в обществото, спасявайки се след две
седмичен ретрит, никой няма да поиска телефона сред глухите ретритове, защото трябва да се
обадите спешно, направо СПЕШНО, никой няма да излезе с истории, обясняващи разумно и от гледна
точка на различни научни дисциплини, защо му е нужна просто сол или, да речем, домати,... Нека
всичко да е малко и да бъде пресилено от ума, но тези сблъсъци със себе си, решения и по-нататъшни
действия доведоха всички до поредица от малки победи. И тези малки победи не са само лични
постижения. Всяка малка победа в ретрита над себе си е принос към човешкия Дух.
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И дори не бива да се опитвате да разберете механизма на този процес, просто вярвайте, че е така. Но
всеки може да се убеди сам в този факт, разширявайки своята информираност.
Следователно ние избираме да вярваме, че сред тази лудница човекът ще може да разпознае какво е
какво, да посочи цели, да разбере сам защо и спокойно, балансирано да отиде при себе си и при
Силата. Ние вярваме и продължаваме да се държим така, сякаш нищо не се случва. Това е нашият
съзнателен избор.
с уважение към всичко живо,
Nativos Global

Глава 3. Амазонските ретритове с Аяхуаска, Камалонга, Чирик Сананго,
Мапачо и Ко
1.

Аяхуаска ретрит-запознанство и Аяхуаска ретрит-рестартиране.

За какво става въпрос? Относно взаимодействие с растенията на Амазонка (Аяхуаска, Мапачо, Чирик
Сананго, Камалонга...) с живите същества от растителното царство директно от Източника на живота.
Защо са необходими?
Без значение как се идентифицирате в живота: господар на света или пътешественик с една раница;
купувач, чиито права са защитени от закона, или клиент, който винаги е прав априори, на първо място,
вие сте човек!
Човек, който има въпроси и задачи, които изискват отговори, заболявания, от които човекът иска да се
отърве, желания и цели, очакващи изпълнение. И за всичко това нещо не достига/липсва, съвсем
мъничко ...
Хората винаги идват в света на растенията, за да решат техните искания, дори когато тази цел е скрита
под просто любопитство.
О, да беше толкова просто! Пих лайка и заспах с лекота, сварих градински чай и ситуацията се разви по
чудо.
Всичко на този свят изисква внимание и концентрация. За това създаваме пространство, където всеки
може да се срещне с ментора, да открие своите слабости и таланти, да проправи път към заветните
цели и да намери своя водач и помощник сред растенията.
След 1-2 седмици можете да се срещнете в Аяхуаска, да се настроите на нейната вълна, да премахнете
редица страхове и да направите първите стъпки в правилната посока. Често тази глътка Живот е
достатъчна, за да отбележи промените, от които се нуждаете. Ако това е, което искате, тогава ретритът
е за вас.
Когато сте готови за по-дълбоко гмуркане, мястото за ретрит е на ваше разположение за 3-6 седмици.
Това е ретрит-рестартиране. Различава се от запознанството по продължителност и по-голяма
строгост в организацията на режима и храненето.
През това време можете не само да намерите решение на проблемите си, но и да преразгледате
дълбоко някои аспекти на мирогледа си, довели до задънената улица.
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Преобмислянето не означава съсипване, счупване или загуба. Растенията са мъдри водачи, те
изправят теченията и помагат да формират идеи и мисли, които няма да изкривят вашето
пространство на живота.

2.
Защо е задължително при растенията, а не на семинар, обучение, workshop и
т.н.?
В живота на всеки човек идват такива моменти, когато той вече не може да се справи сам и е
необходима външна помощ.
И колкото банално да звучи, тогава възниква въпросът да намериш и избереш някой, който наистина
може да помогне, да помогне искрено, честно, без да очаква нещо в замяна.
Хората, за съжаление, вече са се дискредитирали толкова много със собствените си действия, че често
в търсенето на помощ човекът се затваря и тихо отива на дъното, загубил е всякакво доверие в
другите.
Колкото и да е странно, в растителното царство има много природосъобразни създания. Те могат и
винаги са готови да помогнат на човека, който идва при тях.
Днес дори науката, основана на доказателства, вече прави първите си стъпки към растенията в
Амазонка, водени от Аяхуаска.

3.

Защо да пътувате толкова далеч?

Амазонка е коренно различна от другите места на планетата в атмосферата и структурата на
взаимоотношенията.Тук джунглата и нейните обитатели все още са начело, защото все още са
изпълнени с жизненост и това им позволява да диктуват своите правила на всеки, който идва.
Правилата са първоначални – основните настройки на живота на планетата.
Това е идеалното място за рестартиране, за освобождаване на слоевете от изкривени настройки,
които водят до задънените улици в живота.
Ето защо ние продължаваме да подкрепяме местата за ретритове в джунглата, където се водят
растения, вместо да ги изграждаме в градовете.
Преди 12 години джунглата ни пусна вътре и ни позволи първо да създадем един малък остров,
където хората, заедно с аяхуаска, празнуваха живота.
И сега, на територията от 80 хектара, вече са оформени и поддържани отделни, пълноценни
пространства за индивидуални, лечебни и шамански ретритове.
Растенията тук са основните служители (лечители, магьосници, учители, психолози, наставници),
хората са само техни помощници.
В пространството за ретрит ние не забавляваме туристите с шамани или местни занаяти. За всичко
това можете да отделите време преди или след това, сами или с нас.
По време на ретрита, дори кратко, всичко е насочено към постигане на набелязаните цели и
преодоляване на всяка форма на психологическа съпротива, която всеки пътник среща по един или
друг начин.
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За това има цял арсенал от инструменти, включително притоци на джунглата или Амазонка с лодка,
придружени от местен водач и дори, ако е необходимо, кратки «отклонения» от строга диета.
Всичко това се наблюдава отблизо и се организира от лидерите на ретрита. Майсторството на
водещия е да запознава растението, без да привлича вниманието върху себе си; да ви подтиква да се
движите в моменти на нерешителност и да ви спира, когато паника или фалшиви идеи обхванат; и
някой път да застане отпред, без да затваря хоризонта.
Нашите смесени екипи от хора и растения, животни и горски духове са готови да ви придружат във
вашето пътуване за рестартиране, а джунглата винаги е готова да ви прегърне с тясна и енергична
прегръдка.

4.

Защо ретрит с растението, а не шаманската церемония?

Как искате да откриете и развиете потенциалните си способности? Запознати ли сте с поредица от
разочарования? Колко често разочарованията ви обземат в търсенето на достойни, авторитетни и др.
ХОРА (приятели, партньори, лекари, учители, шамани, лечители и др.)? Съгласете се, доста често.
От детството ни учат на идеята за малоценност. Винаги нямате знаеия, не знаете как да направите
нещо, нямате способосност. И в края на краищата, #синътнаприятелкана мама знае как и го прави и
със сигурност е с високо качество!
Определено имате нужда от ПОЛОВИНКА и би било хубаво да имате ВАША! Защо или за какво?
Защото... така е прието, необходимо е!
От детството ни учат на идеята за авторитет. Определено се нуждаете от учител, който ще преподава!
Тази идея, както и много други поради нежността на нашата епоха, лесно се вкоренява в списъка ни с
инвентар. Вярно е, че по-късно се запознаваме с точно обратната идея - не си създавайте идол.
Познайте каква мисъл винаги сме готови да изразим под формата на «безплатен» съвет към
приятелите ни и каква мисъл «управлява» нашите собствени решения и действия?
В резултат на това... създаде идол, последва го, беше, разочарован, разстроен... издигна се от пепелта,
тръгна да търси... създаде идол, последва го, разочарова се...
Не мислите ли, че животът ни вече е изпълнен докрай с абсурд? Добре е, че все още не сме
достигнали да даваме децата си на специално обучени, сертифицирани специалисти, които ще ги
научат как да ходят или по-добре първо да се протягат към първата играчка, окачена над люлката.
В крайна сметка това е естествена потенциална способност (да използваме ръце и крака), присъща
някъде на нас, проявена при определени обстоятелства и преведена от нас самите (независимо) в
умение.
Да чуваме себе си, да чуваме земята, да чуваме растения, да чуваме света, другите хора... Слушането,
разбирането и общуването са нашите потенциални способности.
Ретритът е точно условия / обстоятелства, при които потенциалите могат да се превърнат в уменията.
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Защо с амазонски растения, а не с лайка например?

Няма да влизаме в дискусия по темата кой е «по-жив» сред тревата, растяща под навеса на огромно
дърво в реликтовата джунгла и сладката лайка, отглеждана на плантация за индустриалната колекция
от лечебните растения.
Амазонските растения все още са непокорени същества, които живеят на непокорена територия.
Те са вкъщи, живи са, свободни са, «говорят» с пълен глас, лесно се «чуват» и се научават да разбират.
С тях е по-лесно да настроите и развиете способността си за невербална комуникация и дори с
мълчеливата лайка може да се комуникира по този начин.

6.

Защо джунглата?

Запознаване с кралицата на джунглата (лиана, аяхуаска) в нейната къща, в царството на растенията,
заобиколена от нейната свита (растения, птици, насекоми и животни, които винаги придружават
Аяхуаска), водена от владетеля на джунглата Чуячаки. Много по-вълнуващо и ефективно е, отколкото
дори в природата, но в съвсем друга обстановка, да не говорим за някаква сигурна къща?
Важно е Аяхуаска и другата горска медицина в Перу да бъдат подкрепяни и защитени по всякакъв
възможен начин. Самата лиана аяхуаска е призната за държавната собственост. Докато в много други
страни самата дума аяхуаска причинява сърбеж в кариера на митниците и другите служители на реда.
Причината е вещество, което се намира в редица растения, но не се намира в самата лоза.
Спестяванията, включително на самолетни билети, със сигурност са сериозен аргумент, но не и за
тези, които като нас ценят безопасността, надеждността, професионализма, индивидуалността и
ефективността.
И все пак... никъде другаде не можете просто да наблюдавате отстрани, а наистина да се потопите в
различната атмосфера на активен живот. Джунглата на Амазонка все още е жива и процъфтява,
въпреки агресивно токсичното си съседство с хората.
Правила и закони на джунглата. Хората ги превърнаха в идиоми, което означава особено ожесточена
битка без никакви принципи. Връщаме справедливостта. В джунглата няма място за жестокост, но има
борба за оцеляване. В джунглата никой не търси изгода (взаимна или не), но често я намира. В тях
няма място за алтруизъм, но има място за сътрудничество и съжителство.
Това е безценно преживяване ...
Следователно ние продължаваме да оформяме и запазваме частното пространство за ретрит в
джунглата на Амазонка, независимо от всичко.

7.

Индивидуален ретрит Аяхуаска

Впечатленията, виденията, усещанията по време на пътуването са строго индивидуални и се
различават по яркост, интензивност, декорации, теми.
Аяхуаска води всеки човек през много специфични точки, позиции. Те могат да сменят местата си, да
се сливат. Някъде можете да се забавите, а някъде можете бързичко да се измъкнете. Но всъщност
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във всяка ключова точка се разгръща конкретно действие, което в крайна сметка води участника до
изпълнението на една или друга енергийна маневра.
Това явление ни позволява да казваме, че пътната карта е нещо, което е еднообразно за всички в
началото на пътуването и уникално за всеки пътник.
Във всички позиции се формира вътрешното ядро. Енергийна структура, която дава подкрепа, когато
няма абсолютно нищо, на което да разчитате. Винаги е било и остава липсващото оборудване в
познанието за живота.

В съответствие с целите, исканията и времевите възможности на участника, водещият препоръчва
един или друг ретрит.
При наличие на здравословните проблеми, зависимости, богато психоделично преживяване е
възможен само лечебният ретрит.
Първото запознаване с амазонските растения е ретрит-запознанство.
Всички други цели: ретрит-рестартиране, ретрит-виждане на сънищата, ретрит с шаманите, ретрит
брухерия.
По време на пътуването често се случва промяна или разширяване на заявката и в резултат на това
формирането / корекцията на целта.

8.

Лечебният ретрит

По какъв начин лечебният ретрит е фундаментално различен от ретрит-рестартиране на Аяхуаска?
Първоначално по здравословното ви състояние и целите, които вие сами определяте, второ, в тази
последователност.
За някои състояния и заболявания силно препоръчваме да започнете с лечебния ретрит, а не с ретритрестартиране или запознаване с аяхуаска, например. А с другите - няма да водим по никакъв начин.
Това става очевидно в процеса на кореспонденция, след като попълните формуляра. Тук се съставя
първичен списък с растения, които ще участват в лечебния ретрит, определят се етапите и
продължителността на работа и други нюанси на режима.
Като цяло лечебният ретрит в джунглата е напълно отделна история... и отделно пространство в гората
на хълм. Тук са създадени специални, по-меки условия, които се различават значително от условията
при други видове ретритове и особено при шаманския ретрит.
И това съвсем не е угаждане на слабостите на «болния» човек. Просто една от основните причини за
здравословното състояние, което го води до джунглата към растенията, е пълната липса на сила и
енергия за самостоятелно поддържане на тялото в здрава, функционираща форма.
Естествено, човек, стигнал до този момент, се нуждае от помощ и тя може да изглежда съвсем
различно.
Знаете ли кой най-често се «разваля» в състезанието, наречено живот? «Силните» хора, тези, които
винаги са могли да «държат волята си в юмрук», «да се справят сами, защото ...», «стискат зъби и
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продължават напред». Техния ретрит може да изглежда като «санаториум» за външния наблюдател.
Защото те просто се нуждаят от помощ, за да си възвърнат силата и да «обяснят меко» как да не
стискат волята си в юмрук, а да разчитат на собствената си воля; не да се оттеглят в себе си, опитвайки
се да се справят с различни житейски ситуации, а да бъдат отворени към света, без да стават
молители; не стискайте зъби, полагайки усилия, а напрягайте стомаха си.
Има и друга, голяма категория от хора, тези, които са доведени до болестите чрез «разпространение»,
нерешителност, летаргия в живота, отсъствие или загуба на ясни цели. При тях подходът е коренно
различен. Те трябва да бъдат «събрани», ободрени и насочени, преди да бъдат изпълнени със сила и
енергия. Може да се възприема от ума по различни начини, но със сигурност не е «санаториум»)))

И все пак, по отношение на организацията, лечебният ретрит е доста нежен, но векторът на неговата
работа винаги е насочен към пълното излекуване и е строго задържан в рамките на предвидената
работа с всички аспекти на човешкото тяло и енергийното същество.
И така, разликата между лечебния ретрит и ретритове за запознанството, индивидуалните ретритове и
шаманските:
•

•
•
•

Трябва да сте подготвени за факта, че взаимодействието с растенията и действителният процес на
оздравяване ще изискват пълна мобилизация и необходимостта от движение напред.
Следователно, молби за лечебните ретритове за роднина, познат и т.н. не се приемат.
Обжалването трябва да идва само от самото лице. В предварителната комуникация за него е
ценно да посочи целта си и да намери желание да я постигне.
Във всеки отделен случай се вземат предвид условията за престой в лечебния ретрит –
възможният съпровод или, напротив, пълното изключване на контактите с роднини и приятели.
Предварително се изготвя протокол за лечебния ретрит (обща продължителност, етапи, растения
и процедури, разходи).

Основният принцип на амазонската брухерия – войната срещу болестите – винаги е губеща стратегия.
В тази война няма победители.
Следователно тук няма да получите отговори на въпроси като дали тук се лекува гастрит или лупус
еритематозус, диабет или онкология, депресия или невроза. Брухерия не се бори със специфичното
заболяване, а помага на конкретен човек.
Вторият принцип на брухерията е, че човек, както всяко друго живо същество, е потенциално способен
да оцелее и априори разполага с необходимите ресурси.
Следователно при лечебно отстъпление последователно се решават няколко задачи:
Първата е да излезете от битката и след като сте се качии на определено разстояние, да видите целия
мащаб на случващото се.
Второто е да не се страхуваш, а ако все пак се изплашиш, да не се ужасяваш и да не се забиваш в това
състояние.
Третото е да се намерят тактики, адекватни на състоянието на нещата.
Четвъртото е да се действа.
Петото е да живееш и да си здрав.
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Наши човек ще ви придружава по време на лечебният ретрит.
Умишлено не използваме обичайната терминология: лечител, шаман, магьосник. Но със сигурност ще
бъдете придружавани от човек със знанията и уменията на амазонската брухерия по време на
ретнита.
Вашият спътник не е бавачка или медицинска сестра, не е лекар или психолог, не е лечител или
свещеник, но на всеки етап от вашето изцеление той ще направи всичко необходимо, за това има
достатъчно квалификация и опит.
Едно нещо, което той няма да направи със сигурност, е да се отдаде на вашите идеи, възприятия и
слабости. Ще бъдете водени по този път, но ще трябва да вървите, преодолявайки себе си.
Никой не изисква и не очаква от вас войнствено настроение или опити да пълзете с последна сила, но
ще трябва да положите усилия.
Дори не се опитвайте да разберете или да си представите какво означава това. Това е безполезно
упражнение, все още не можете да отгатнете. ВСИЧКО ще подлежи на ревизия, включително
основните понятия за сили и енергия, критериите за нейното количество (резерви), както и умения за
прилагането на усилия. Растенията точно ще посочат идеи и нагласи, които увреждат тялото, ще
помогнат да ги трансформирате.

И това не е гадаене или анализ, базиран на критерии / симптоми / схеми, които са били многократно
тествани от някого. Растенията виждат всичко това директно и директно виждат маршрута, водещ до
изхода на лабиринта.
Така че, подготвяйки се за вашият лечебен ретрит, по-добре използвайте оставащата си енергия, за да
вземате решения и да организирате пътуването си.
Ако имате някакви въпроси или искания за ретрита, пишете.
Отворени сме за комуникация. Предварителната кореспонденция не се счита за платена или
безплатна консултация и не ви обвързва с нищо.

9.

Ретрита в джунглата на Амазонка – изпълнен със самота.

За да преминете през пълноценната диета с растения, трябва да сте изолирани от всичко, което е
било в живота, което е заобикаляло и пречило ясно или е присъствало невидимо.
Това е, което трябва да дадете, за да получите толкова много повече.
Ретритът в джунглата ви позволява да отворите вътрешната си същност, истинския си дом, строго
ограничавайки проявите на външния свят.
В обикновения живот сме заобиколени не само от собствените си проблеми, но и от проблеми на
хората около нас. И това са не само проблеми на близките – това е задушно информационно
пространство, висящо наоколо, комбинация от недоволство на всички хора, свързани със
съвременните технологии и устройства.
Ако човекът започне да прочиства организма, отдалечи се от разнообразна храна, той става поотворен за проникване на енергия. Но в същото време все още не знае как да се защитава. И
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оставайки в старата среда в ново, пречистено състояние, той става уязвим за взаимодействие с
ненужните вибрации. Това отчасти е причината, поради която е толкова трудно да се постигне
резултат в трансформирането на себе си, като същевременно останете в обичайния си живот.
В същото време годините, изразходвани за развиване на осъзнатост, могат да бъдат съкратени
многократно, ако просто дойдете в джунглата.
Хижа, необходим набор от предмети, малко храна.
Всички ненужни остават навън.
А между лозята, между листата, се появява вход към друга реалност.
Само вие и цялата планета. Която те слуша и чува, твоята болка, молбите ти, неприятностите ти.
Тя чува през стъпалата на вашите крака, притиснати към нея, през дъха ви, през кожата ви.
Чува и ви дава решение.
Растенията разширяват това взаимодействие. Те са живи, знаещи, мъдри, подкрепящи. Те виждат нас,
същността, компонента на енергийните полета, потоци, празнота, стремежи, събития,
взаимоотношения. Като цяло те виждат всичко.
Те не могат да бъдат заблудени. Когато видят, разбират какво е позволено и кое не е подходящо за
вас. Те сканират на езика на нашия техногенен свят. Следователно всичко е индивидуално.

Растенията ни помагат да върнем чувствеността, усещането за вътрешно пространство, вътрешното Аз,
където нищо не трябва да се учи или да се формират умения. Вие сте собственик на къщата отвътре,
виждате къде е необходимо да се почисти и поправи. Растенията са ключът към вратата на вътрешната
къща. Това е ремонтна бригада от най-висок клас. Това са дизайнери и архитекти. Помагат, но никога
не настояват.
Вашият дом е вашият дом.
Но знанията, придобити от растенията, остават с вас завинаги.
И след това, след това местно проучване, можете да научите как да останете чисти и отворени към
Вселената и да защитите своето пространство в техногенната среда.
Растенията ще възстановят дълбока връзка със Земята, с нейните енергии и вибрации, с истинската
сила и сила на природата. Тогава никоя проява на изкуственото не може да навреди. И е възможно, не
без съжаление, но с пълна увереност и със значителни промени, да се върнете от истинската джунгла
към каменната.
Завръщане от човек, познаващ планетата.
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Глава 4. Безопасност при пътуване
1.

Пътната карта на ретритове

Ретрит-запознанство 1-2 седмици
•
•
•

Преход от обичайния начин на комуникация чрез интелекта към различен (невербален) начин на
комуникация с вашето тяло, растение, света като цяло.
Решаване на «незначителни» здравословни проблеми.
Изправяне пред собствената си реакция на паника и развиването на умението да я преодолеете.

Ретрит-рестартиране 3-6 седмици
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Преосмисляне и отразяване на страховете си.
Откриване на изкуственост на елементите на собствения живот и тяхната корекция.
Тяло. Психотип. Характер. Уважавайте и се доверявайте на себе си и на света.
Формиране / укрепване на вътрешното ядро. Започнете.
Управление на вниманието. «Избиване на вниманието ви»
Ум. Мисли. Манипулация.
Невербално възприятие. Информираност. Геометрия.
Освобождаване на останалото внимание и връщането му в оперативна употреба.
Идеи за сън, бодърстване и сънуване. Корекция. практика на мечтите. Премахване на
препятствията.

Лечебен ретрит 3 седмици-6 месеца
•
•
•
•
•

Разкриване на доминиращите зони на изкривяване – в основата на заболяването.
Извличане на вниманието на човека от зоната на изкривяване.
Елиминиране на причината за заболяването.
Възстановяване на енергийните потоци, тъканите и органите.
Формиране на нови възгледи за живота, взаимоотношенията и начина на живот.

2.

Техника за безопасност

Nativos Global е вашият надежден партньор в Перу
От няколко десетилетия работим с лечебните растения и растения от силата на Амазонка и сме
установили стабилна връзка с тях.
В нашите лагери се е формирала определена система за взаимодействие с растенията, която изисква
повече внимание и отговорност, както от наша, така и от ваша страна.
В това взаимодействие има по-ценни моменти от финансовия компонент, а при ретритове има ясни
правила за спазване. Ето защо, когато избираме ретрит с растения, ние настояваме да попълните
формуляра и си запазваме правото да откажем, без да посочваме причини.
Непредоставянето на информация по въпроси във формуляра предварително автоматично ни
освобождава от всякаква отговорност за събития по време на ретрита и след него. Ние не събираме и
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не съхраняваме лична информация. Използва се само веднъж за формиране на индивидуална
програма за ретрита.
По нататъка това дори не са точно правила.
Има някои условия, които има смисъл да спазвате, ако решите да опознаете и / или да
взаимодействате с растенията на Амазонка.
Те могат условно да бъдат разделени на 2 групи:
задължително и силно препоръчителни / желателни.
Задължителни, тъй като вашето здраве (физическо и психо-емоционално), а понякога и живот, може
да зависи от изпълнението на тези условия:
•

•

Някои растения изискват хранителни ограничения. По-долу са дадени списъците с продукти,
които е забранено да се използват при работа (преди, по време и / или след) с определени
растения, като аяхуаска, сананго, камалонга.
Ограничение в контактите с хора (лични, чрез всякакви средства за комуникация, сексуални)

Силно препоръчителни / желателни
От тях зависи колко ефективно и дълбоко ще премине вашето взаимодействие с растенията.
Поверителност
Организирайте времето си с растенията по такъв начин, че всичките ежедневни дейности и въпроси
да са затворени / отложени и да не ви разсейват.

Уважение към растенията.
Трябва да се отбележи, че в зависимост от избрания формат на взаимодействие с растенията,
строгостта на изискванията за спазване на правилата се променя.
Те са най-трудните в случай на индивидуалния ретрит, по-дълъг от 2 седмици. Тогава всички
горепосочени точки стават задължителни.
За индивидуалния ретрит с продължителност по-малко от 2 седмици се запазва разделянето на
правилата на задължителни и желани и се въвеждат задължителни диетични ограничения, но само
тези, които аяхуаска изисква.
Всички останали условия стават по желание.
Има само една безусловна забрана за какъвто и да е формат на взаимодействие с амазонски мощни
централи в компания с Nativos Global – използването на всякакви наркотични, халюциногенни
вещества и растения, гъби от други региони, както по време на ретрита, така и поне седмица преди и
след него.
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Нашите специфики

Какво ще срещнете и какво ще получите, когато изберете Nativos Global по време на вашето
пътешествие в джунглата - светът на растенията на сила:
•
•
•
•
•
•

Индивидуалност
Безопасност: поверителност, но не и самота
Друг начин за взаимодействие с растенията на сила
Надеждност
Професионализъм
Ефективност

Индивидуалност
Индивидуалността на вашия ретнит не е това, че имате на разположение отделна удобна хижа и
придружаващ човек, който винаги е на ваше разположение.
И не това, че всяко растение, с изключение на аяхуаска, е приготвено за вас поотделно и вие участвате
пряко в приготвянето на вашето собствено лекарство.
И дори не това, че след като почувствате вътрешната готовност и сила, вие сами събирате и приготвяте
лекарство, избирате момента на приемане, следвайки инструкциите за сила.
Индивидуалността на срещите ви с растения е в маршрута, който саммте растения на сила ще изберат
за вас. Избират, изграждат и водят.
И между вас няма посредници, хора, които могат да предизвикат съчувствие или отхвърляне, на които
може да се вярва или не.

Безопасност: поверителност, но не и самота
Ще бъдете сами, но се научете да не бъдете самотни!
Придружаващият ви човек внимателно следи процесите, в които сте потопени, и се намесва само при
необходимост, за да поддържа, евентуално да задържи или, напротив, помага да стигнете по-далеч.
И това не е ваичко! Растенията винаги ще бъдат с вас. Аяхуаска ще ви научи как да общувате без
контакт, ще ви освободи от страхове и ще посочи източника на вътрешна сила, която ви дава
увереност и мир.
В зависимост от избрания от вас формат на комуникация с растенията, степента на участие на
придружителя варира. С увеличаване на продължителността на ретрита, зависимостта ви от външна
помощ се намаля.

Различен начин на взаимодействие с растенията
Местните шамани в по-голямата си част не познават ретритове, въпреки че през последните години
активно ги предлагат. Това, което те наистина знаят и трябва да предложат, е магията за лечение с
растения или манипулация.
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Аяхуаска ни разкри друг начин за взаимодействие с растенията – пряка, без посредници, комуникация
«при равни условия». Тя показа, че сега всеки може да го направи. Аяхуаска ни научи да ходим и да
изпращаме другите.
Основната разлика между провеждането на ретритове от нашия екип е, че ние не сме медиатори /
слой, а сме асистенти. В зависимост от вътрешната готовност, което означава от избрания формат.

Надеждност
Няма да попаднете на растения, закупени на пазара от нас. Екипът ни има наследствен берач от
местната династия берачи. Растенията в джунглата са негови добри приятели. Той не се страхува от
гората, не се страхува от духовете на гората, те винаги му помагат да намери растенията, от които се
нуждае.
В района, където се провеждат ретритовете, популяцията на растенията на сила се обновява и се
разширява. Старите растения сред тях живеят тук повече от дузина години и заедно с нас създават
уникално пространство за живот.

Професионализъм
Пътят, по който ви водят амазонските растения, е ефективен в своята дълбочина и уникалност.
Различни съвременни авторски методи за психологическа работа, индивидуални или групови
(различни видове съзвездия,...) са добри инструменти, които имат голям недостатък. Всички те са с
ударение / концентрация върху автора или водещия. И това вт принуждава да търсете не толкова
решение на своите проблеми / въпроси, колкото да търсете човек с високо професионално ниво или
приемливи лични качества.
Още на първата среща амазонските мощни растения предизвикват уважение и осъзнаване на своята
сила, индивидуалност и готовност да помогнат на човек. Дори не се случва да се съмнявам в техния
«професионализъм», както и да попитам за нивото на тяхното професионално обучение и трудов
опит)

Ефективност
Ръководещите растения работят с всеки човек абсолютно без посредници. Те директно показват
проблема, паметта, състоянието, потапяне в тях. От някои – растенията ви изтеглят веднъж завинаги,
от други - отначало ви извеждат сами, практически «на дръжка», а след това ви карат да повторите и
затвърдите умението. Много процеси могат да бъдат описани само пестеливо и много грубо с думи
или някои изображения, но повечето от случващото се изобщо се противопоставя на описанието. В
същото време всяко растение участва активно в процесите. Това е дълбочината (подсъзнанието и още
по-дълбоко), до която съвременната наука все още не е достигнала. Следователно, без значение как
протичат срещите ви с растения, вие определено ще се доближите до целта си.
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Хранителен лист за ретритове с Аяхуаска

По време на дълъг ретрит с Аяхуаска, в зависимост от целите, които сте си поставили, вашата диета
може да варира от много ограничена (риба + банан или ориз) до просто не разнообразна (риба + 3-4
продукта в гарнитура + 1-2 сезонни плода). В този формат на ретрита се налагат ограничения не само
за определени продукти, но и за разнообразието от храни по принцип.
По време на кратък ретрит се поддържа относително разнообразие от храните, но се налагат
ограничения върху конкретните храни.
Забранени продукти:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

всички сирена, особено пикантни; мляко, сметана, заквасена сметана, кефир
сладолед
различни сиропи и други сладкарски пълнежи, глазури
всички видове бисквитки
червено вино, бира, ликьори, уиски
пушено месо, салам, пилешки и телешки черен дроб, пилешки пастет, бульони, маринати,
всякакви остарели месни продукти, пържени птици и пържен дивеч
хайвер, пушена риба, херинга (сушена или осолена), сушена риба, пастет от скариди, маринована
риба
екстракти от мая и бирена мая
протеинови добавки
бобови растения (боб, леща, боб, соя), соев сок
кисело зеле
презрели плодове
сладки банани, цитрусови плодове, авокадо,
сушени плодове: стафиди, смокини, сини сливи, малини, боровинки
подправки
сол, захар
шоколад
кофеин, теобромин, теофилин (кафе, чай, мате, кока-кола)

Храни, които трябва да се третират внимателно:
•
•
•
•
•
•

бяло вино
силни алкохолни напитки
ферментирали млечни продукти (сирена, кисело мляко и др.)
спанак
соев сос
някои плодове като ананас, кокос, фъстъци

Хранителен лист за ретритове с Сананго и Камалонга
Независимо от продължителността на ретрита се спазват строги диетични ограничения. Това е така
наречената «бяла» диета, която включва, освен някои видове риби, само банани от специален сорт
(зелени банани, Kochbananen), ориз, картофи, юка (маниока).
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След излизането от ретрита за една седмица са забранени яйца, животински и растителни мазнини
(във всякаква форма), захар, сол, цитрусови плодове, млечни продукти, шоколад, кафе.

Храненето по време на ретритове
През този период, когато индианецът е ходел на растения с една или друга цел, диетата му е
претърпяваоа сериозни ограничения и за него било естествено, като вдишване и издишване. Знаеше
какво и колко да яде. Растението му е казвало за това. Винаги е знаел как да го чуе.
Съвременният човек е забравил как да чува света, как да чува растения, не е обучен... Затова, да,
имаме нужда от списъка, в който ще бъде написано какво можете да ядете и какво не.
Любознателният ум със сигурност също се интересува от обяснението защо е възможно или не е,
разбира се, от гледната точка на съвременната наука.
Трябва обаче да се отбележи, че досега съвременните изследвания на амазонските растения само
потвърждават древния опит, като отчасти обясняват някои от неговите аспекти и нарушават принципа
на целостта на възприемането на явлението.
Следователно тук няма да намерите научни статии за влиянието върху биохимията и човешката
физиология на веществата, които съставляват едно или друго амазонско растение. Само
измамнически листове.
Всеки продължителен ретрит с растенията на сила (над 2 седмици) изисква известна подготовка на
тялото.
Без фанатизъм има смисъл да разтоварвате диетата си поне седмица преди ретрита, като намалите
месото, животинските мазнини, млечните продукти, захарта, солта, подправките, шоколада, кафето и
алкохола. И за три дни напълно премахнете свинското, млечните продукти, кафето и алкохола.
Силното ограничаване на диетата много преди ретрита може да намали сили на тялото ви и да
изисква възстановяването му. Докато при работата с растения ще ви бъде полезна цялата сила, на
която сте способни.
Храненето в края на дълъг ретрит включва постепенно разширяване на диетата, като се вземат
предвид препоръките за забранени храни.

5.

Как е организиран животът?

От десет години създаваме модела бунгало и организацията на домакинските принадлежности за
ретрита. В къщата цари минимализъм, извън нея бушува царството на растенията. Вътре има всичко
необходимо за комфортното усамотение. Пространството за ретрита е деликатно отделено от гората
и в същото време не е барикадирано от нея.
Тоалетната е горска, но индивидуална. Къщата е оборудвана със самостоятелна баня на горски поток.
Всеки поддържа къщата си чиста самостоятелно. Прането се извършва заедно с другите. Просто
давате мръсните неща и ги връщаме почистени. Всеки е снабден с два комплекта спално бельо и
регулира честотата на смяна на леглото и кърпите.
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Храната се доставя директно до вас. Ако обаче вашият ретрит включва стриктно усамотение, тогава
комуникацията с хората в лагера е сведена до минимума и всичко, от което се нуждаете, се предава
през специално определени точки, на известно разстояние от къщата.
Строго уединение или не строго, но всеки има свое собствено пространство за ретрит и тези
пространства не се пресичат. За това има обективна необходимост, за която може да се говори дълго
време, но е по-ефективно просто да се усети.

6.

Какво да вземете със себе си в ретрита?

Фенерчета
Противо комарните средства
Всичките къщи са покрити с комарници, а вътре няма комари. Всяко легло е оборудвано с
индивидуална мрежа против комари.
Ако пътувате за кратко време (1-2 седмици), можете да използвате своите репеленти, които не ви
причиняват алергии. Предлагат се спирали фумигатор за открито пространство в лагерите.
Предмети за лична хигиена
При ретритовете препоръчваме и предоставяме възможност да се намали колкото е възможно
използването на домакински химически вещества (сапуни, шампоани, паста за зъби) за хигиенни цели.
За тези цели се използват няколко разновидности на местната глина. Всички те са различни по
съдържанието на мазнини и съдържание на абразив (пясък).
За измиване на зъбите се приготвя много мека глина без пясък, специално за всеки. За тялото и косата
се използва комплект цветни глини, от които можете да изберете най-подходящата.
Ако отивате за кратък ретрит (1-2 седмици), можете да донесете хигиенни продукти с най-естествения
състав. И въпреки това препоръчваме да опитате глината, тя ще ви хареса.
Дрехи и обувки
По теория джунглата винаги е влажна и топла. Следователно дрехите необходимо да бъдат леки, за
предпочитане от естествени тъкани, бързо съхнещи, но най-важното прости и удобни, без дантели,
панделки и други изкушения. Трябва да имате поне един дълъг панталон и връх с дълги ръкави, в
случай че отидете на разходка в джунглата.
Обаче не само времето, но и процесите са от значение. Ето защо, в допълнение към леките летни
неща, вземете чорапи (не летни) и суичърът, те могат да бъдат много полезни. Без вълнени и кожени
неща лесно можете да се справите.
Обувките в ретрита ще трябва да са леки и удобни, като джапанки, нещо без токчета, crocs, всичко,
което е лесно за почистване. В лагера ще бъдат осигурени гумени ботуши.
Вземете кожени куфари, чанти, обувки и други аксесоари в джунглата само ако сте уморени от тях и
искате да се отървете от тях. Кожените предмети тук са любимото лакомство за гъбички, плесени и
различни насекоми. Обикновено, след като ги почерпите, коланът или чантата ви няма да бъдат
поправени.
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Отговори на често задавани въпроси

Какво определя избора на растението за ретрита и продължителността му?
От вашите цели, заявки, задачи, които възнамерявате да постигнете / решите с помощта на растенията
на сила. Продължителността на вашия ретрит също зависи от това.
Най-общо казано, правилно и безопасно е да започнете запознаване с амазонските растения с
Аяхуаска при индивидуален ретнит (1-2 седмици). Още при такова кратко запознанство растението,
като правило, разкрива естествената тенденция на човека и дава ясни инструкции за по-нататъшното
движение и развитие. Понякога това не съвпада с идеите на човека и плановете, които е направил,
така че е по-добре да не бързате и да се доверите на растението. И след среща, ще помислите дали да
продължите пътя си.
Свържете се с нас и ние ще ви помогнем да се ориентирате и ще предложим най-добрата за вас опция
за конкретна заявка.

Как да се подготвя за ретрита?
Подготвителен период (поне седмица) е особено необходим, когато планирате да отидете на дълъг
ретрит с растения (повече от 2 седмици).
За повече информация относно регулирането на храненето за подготовка, вижте таблицата със съвети
за храненето.
По принцип целта на вашата подготовка трябва да бъде да организирате ежедневните си дейности по
такъв начин, че светът на хората да не ви разсейва през целия период на ретрита. И ако е възможно,
тази седмица се опитайте да не се замесвате в бурите от емоции и страсти.

Защо има толкова строга забрана за използване на комуникации?
И все пак възрастните добре осъзнават, че трябва да се съберат и да бъдат «тук и сега». Едно или две
обаждания няма да попречат на концентрацията ми.
За удобна работа при ретрита винаги има възможност да се свържете с «континента» при
пристигането. По-добре е да прехвърлите всички следващи контакти на човека, който ви придружава.
В края на работата винаги можете да возобновите връзка със семейството си.
Напомняме, че при ретритове до 2 седмици условието за ограничаване на собствените контакти е от
краткосрочен и препоръчителен характер.
А при по-дългите ретритове контакти непременно са ограничени. И това се прави единствено с цел
подобряване на качеството на вашето потапяне в работата, от една страна, и за премахване на психоемоционални фактори, влияещи върху вас, от друга страна. При ретритовете и без това ще срещнете
достатъчен брой напрегнати емоционални състояния с различни заряди (+/-), през които растението
ще ви води и е невъзможно да повлияете на това. Следователно има смисъл да се ограничи
максимално всеки контакт с човешкия свят. В допълнение, това състояние на нещата често води до
активирането на способността за безконтактна комуникация (манипулиране на собственото
внимание), която е достъпна за всички и в същото време се «изтласква» от липсата на вяра в себе си и
липса на необходимост.
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По един или друг начин, ние сами сме преминали през всички подобни ситуации в нашите собствени
ретритове и можете да сте сигурни, че никой не се интересува умишлено да усложни вашето
вълнуващо, но трудно пътуване.

Много хора казват, че по време на ретритовете са чувствали физическа слабост, обща умора. Дали
заради лошото хранене?
В определен момент от ретрита може да дойде физическа умора, слабост, но това не е свързано с
храненето.
При ретрита наистина има диета – като диетични ограничения, но това е ограничение за определени
храни и по принцип за разнообразни храни. Постенето или лошото яденето при ретрита за аяхуаска не
се препоръчва. По това време действа принципът: храната трябва да е скучна, но количеството й
трябва да е достатъчно, за да не се чувстваме гладет. Тоест, психологическият глад и скуката се
приветстват от нас, а физиологичният глад се отхвърля с възмущение.
Така че става въпрос за умора и слабост в диетата. Как да разберем, че ние или някой друг има много
или малко енергия? Е, да, много енергия - човек се втурва, сякаш е включен, блика с идеи, смее се
силно, жестикулира с ръце, активен и т.н. Малко енергия - неактивни сте, искате да легнете, не искате
да правите нищо, да мислите за нещо и т.н.
Но всичко може да е обратно. При ретритове хората са изправени пред това и не могат да оценят
правилно състоянието си. Джунглата, растенията наоколо и растенията-водачи помагат да се
напълните с енергия, сила, живот. Идват моменти, когато сякаш нямате физическа сила, искате да не
правите нищо. Всъщност направляващите растения не само ви пълнят с енергия, но и пренасочват
вниманието към неща, които не са изцяло материални. Например да премахнете някои спомени или
нещо друго, да възприемете необичайни неща, да осъзнаете нещо, да осъзнаете в съня си и т.н. Тоест
чувството за физическа слабост се причинява от факта, че основният енергиен поток се разпределя
към други цели и действия, които са необичайни.
От друга страна, когато човек завърши ретрит си, силата сякаш идва внезапно. Всъщност те не просто
пристигат, те все още са пренасочени към обичайните си дела и тогава веднага става очевидно, че в
сравнение със силите в началото на ретрита, той е над покрива.
Поредното обръщане на човешката доктрина. Всъщност човек, бликащ от енергия, е просто идиот,
който загрява пространството, който винаги много бързо се изчерпва и се нуждае от възстановяване /
попълване и като правило Цизяжда» околните.

От много години съм веган / вегетарианец / суровоядец. Ще мога ли да се храня както преди?
Храната в ретрита е доста интересна тема. С помощта на нея много въпроси могат да бъдат решени и
затворени. Изборът на диета зависи от много фактори и винаги се обсъжда подробно в началото на
ретрита.
Първо, трябва да решите кое растение е избрано за диета. Например Камалонга и Сананго са много
взискателни и затова е невъзможно да се промени нещо.
Аяхуаска позволява по-голяма свобода на избор. Помислете за заместване на варени храни със сурови
зеленчуци, плодове и ядки. Но има някои терени, климат и логистични ограничения.
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Струва си да припомним, че е забранено да се използват продукти, донесени със себе си.
Препоръчително е да започнете диетата 7-10 дни преди срещата с растението, но без фанатизъм.
Струва си да се изключат само ненужните и категорично неприемливи лук, чесън, бобови растения,
кафе, шоколад, млечни продукти. Не бива да гладувате. Ще ви трябва енергия при ретрита.
Приемливите зеленчуци винаги включват моркови, цвекло, тиква, картофи, юка, зеле, маруля и
джинджифил. От плодовете - папая и други сезонни плодове винаги присъстват. От ядките - бразилски
орех, макамба. Ядките могат да се консумират само в деня, когато Аяхуаска не се приема. Можете
също така да добавите суха ферментирала юка (farinha) и ориз.
Второ, трябва да помислите за времето на вашия ретрит. Най-добрият начин да опознаете Аяхуаска с
това специално хранене е една седмица. По-добре е да не обмисляте ретритове, които са по-дълги за
първи път, защото винаги идва момент, в който е изключително трудно да се направи без риба.
Просто няма достатъчно енергия. Затова за по-дълги периоди ви препоръчваме да преразгледате
възгледите си за храната и някъде, може би, да се отклоните от принципите си в полза на себе си и
тялото си. Това ще улесни преминаването на много етапи. Ние използваме само две разновидности на
местни нехищни риби, приготвени на въглища, и те покриват всички нужди на тялото при ретрита.
Освен това при ретритовете темата за храната, храненето и отношението към храната е сериозно
преразгледана и коригирана. Понякога растенията тласкат човека към тази тема, изостряйки я,
понякога процесите по тази тема протичат на заден план и промените се появяват постепенно само с
течение на времето.
По един или друг начин човек, който ходи при растенията, трябва да е готов да стане гъвкав и плавен,
да отговаря на енергиите на Света. Растенията могат да преподават. Ние от своя страна сме готови да
подпомогнем на вашето търсене в съответствие с изискванията на растенията. Не забравяйте да
включите тази тема в съобщението си за искане.

Имам тежка депресия. Нищо не помага. Искам да дойда възможно най-скоро за 2 седмици. Ще ми
помогне ли Аяхуаска след две седмици?
При двуседмичен ретрит гарантирано ще опознаете Аяхуаска и е вероятно да получите помощ и
напътствия от нея. Решаването на всеки сериозен здравословен проблем обаче изисква внимателен и
планиран подход, включващ няколко растения и време. Ето защо имаме лечебен формат на ретрит,
когато продължителността на престоя и екипът от растения се избират индивидуално.
И всеки, който ще търси помощ от амазонски растения, трябва да вземе предвид един нюанс на
взаимодействие с тях. Гарантирано е, че ефектът ще бъде дълготраен, ако лечебната ви позиция стане
активна. Освен ако не поискате растенията или някой друг да разреши проблемите ви, да се излекува,
да промени живота ви, да успокои ума ви и т.н.
Амазонски растения показват
•
•
•

че всичко това е реално, изцеление, премахване, промяна, изправяне,
че вашата роля в тези процеси е ключова,
че в бъдеще можете да върнете всичко обратно към старото, или можете да положите малко
усилия и наистина да промените живота си.

Просто трябва да си помогнете, като активно участвате в работата на растенията, следвайки ги.
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Глава 5. Стари и Нови Маршрути
1.

Аяхуаска е добър приятел и мъдър учител

Сега спрете и започнете да правите 10 дълбоки вдишвания. Затворете очи и си кажете бавно:
Аяхуаска...
Какво виждате? Какво чувствате?
Животът на нашата планета е красив и разнообразен. И е толкова красиво и хармонично, че когато
влезете в контакт с тази хармония, тя спира дъха ви и сърцето ви попада в мека люлка, в топлите
длани на Земята.
Позволете си само да дишате и нищо друго, точно сега спрете суетливото подскачане на мисли.
Просто спрете и почувствайте ...
Тогава можете да четете, а по-скоро помолете някой приятен за вас човек да го направи. И отново
затворете очи. Слушайте. Ще ви кажа, но не много. Само за да отворите леко вратата и да вкарате в
живота си малко от вълшебния аромат на джунглата.
Може би знаете, че всички външни обстоятелства не играят никаква роля в живота ни. Може би вече
търсите начин в себе си и все още не знаете как най-накрая да го намерите? Това е толкова
неразбираемо, защото от раждането ние гледаме във външния свят.
По-рано изглеждаше така.
Най-интересните и магически неща обаче се случват, когато границите се разширят навътре. И нашите
граници са заключени. И метафората няма нищо общо с това. Това са истинските «запушалки» на ума,
боклук от ненужните невронални връзки, затворени енергийни канали, хипоксия (клетъчна липса на
кислород) и много всякакви малки биохимични «джаги», които образуват самите ключалки, които
пречат на полета и свободата. И има приятели, които могат да дойдат и да помогнат.
Премахнете всичките препятствия, установете пълноценното функциониране на тялото. За нищо.
Защото по неизвестна причина тези приятели се отнасят с нас много добре. Те просто тихо очакват да
им обърнем внимание, когато искаме да се срещнем. Тяхното съзнание е много по-бавно от нашето,
така че те могат да чакат дълго време. Те може да не чакат и също толкова тихо съжаляват, че не са
могли да помогнат.
Но ако се състои срещата, те се радват така, че милион дъги изскачат в небето!
Тези приятели са растения. И те не са просто живи.
Вътре в тях има огромен опит за осъзнаване на Вселената. Това е опитът, който е в състояние да
премахне всичките наши граници и да покаже самия път към себе си съвсем конкретно и ясно. И това
е в допълнение към многоизмерната корекция на биохимията на материята.
Просто го почувствайте.
Представете си нежна зеленина, изпълнена със слънчев смях, знания и мъдрост, мир и енергия,
хармония и красота. Ако се отпуснете малко, ще чуете гласовете им. Ще го чуете невербално, в
сърцето, в дъха.
Разстоянието няма значение.
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И тогава ще разберете, че контактът с растенията е най-лесният начин да подобрите своя свят и
живота си. Ако забивате челото си в стена на неразбиране – какво да правите по-нататък? - отидете
при растенията.
Те ще ви доведат до Големия свят.

2.

Срещите в Амазонка

Трябва да заведете нашите шамани във вашия център, за да ви провеждат церемонии и да ви
поучавате. Невъзможно е без шамани, това е грешно. Винаги сме работили с Аяхуаска и познаваме
растенията. Дон Маурисио продължава старата линия на шаманите, а Мигел и Серджо му помагат
повече от 20 години. Ние защитаваме джунглата и почитаме нашите традиции.

Бяха четирима. Трима мъже на средна възраст и един старец. Дрехите им бяха пълни с елементи от
традиционни орнаменти и декорации. Седнахме един срещу друг. По-младият започна диалога.
- И така, съгласни ли сте? Те могат да живеят в центъра. Определете за тях онази централна къща.
- Искате ли да ви кажа колко пари вече са донесли хората, участвали в церемониите, в този регион?
Попитах ги. - Искате ли да ви кажа колко хектара джунгла са изсечени през същия период във вашия
регион? Дори мога приблизително да изчисля колко пластмаса е хвърлил всеки от вас на тази Земя. И
така, пазите ли джунглата и почитате ли традицията?
Парламентарят не можа да намери отговор и затова продължих да задавам въпроси.
- Казвате, че познавате растенията, а растенията познават вас? Искате да кажете, че можете и знаете
повече, отколкото Аяуаска може и знае? Защо мислите, че сте по-развити от всеки друг човек на тази
земя и можете да научите някого? Признавам, че специално за вас церемониите са традиционен
начин за комуникация с растенията. Но трябва да ви кажа една тайна, церемониите не са
единственият и не най-добрият начин да познаете света.
Шаманите мълчаха.
- Ние нямаме такъв център, в който да сте свикнали да работите с туристи. Ние не учим никого и нищо,
разбирате ли? Ние уважаваме традициите, но реката на времето тече, променяйки обстоятелствата.
Отказваме да затънем в блатото, дори и да е традиционно за някого. Затова ще останем сами.
Имаме проект за работа с групови церемонии, но това е съвсем различен формат и неговият старт все
още не е планиран. Не сте запознати с този формат, но ако се интересуваме от някакво
сътрудничество с вас, знаем къде да ви намерим. Разбираш ли? - погледнах в очите на стареца и се
усмихнах.
Мъжете обмисляха отговорите, но старецът започна да говори, преди някой да може да каже нещо.
- Нямаме какво да кажем в отговор и няма какво да правим тук. Нека всичко да върви по своя път.
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Информираност - как да постигнете моментално?

Спрете всичките практики на осъзнаването, абсолютно ВСИЧКИ.
Бъдете себе си в ежедневието, не играйте игри (дебнене, изтриване на лична история и
Поставете си задача – ефективно правете това, в което сте замесени.
Това е

Защо така?
Нито един от коридорите на осъзнаването не е пряко свързан с нашия ум и тяло. Следователно,
никаква самохипноза под формата на мисловни форми или визуализации, никаква гимнастика не води
до осъзнаването.
Опитайте да се убедите в това.
Кажете си - АЗ ОСЪЗНАВАМ - и го повтаряйте три поредни дни, а после за следващите три дни
обърнете мисълта и повторете - НЕ ОСЪЗНАВАМ.
През това време със сигурност ще откриете, че поведението ви през първия и втория период е било
различно.
По този начин можете да намерите пряка връзка между нагласите на ума и поведението. Всъщност
това е повърхностното влияние на ума, засягащо само маските, които човекът демонстрира отвън.
Когато нашият ум сам каза и сам повярва, а след това накара тялото да се върти в даден ритъм, това
няма нищо общо с осъзнаването. Но това е неговото копие. Въпреки че при изпълнението на някои,
фалшификатът може да не е никак лош)
Подобни опит да изглежда съзнателен и искрената вяра на ума, че това е (осъзнаването) е това, което
е довело до формирането на стабилен образ на съзнателни и просветени хора през последните
няколко десетилетия.
Лабиринтите на осъзнаването нямат нищо общо с копирането, с определени техники и практики на
внимателност. В онези части на света, където е свикнало осъзнаването, това е точния начин на живот
и ежедневие, а не практика или семинар.
Изисканият начин на живот, изпълнен със стремеж към осъзнаване чрез практика, е по-вероятно да се
отдалечи, отколкото да се доближи до него.
Въпреки че можете да разчитате на външните сили, които по някаква причина се интересуват лично от
вас, от вашата искрена вяра, което означава, че те все пак ще ви доведат до осъзнаване, независимо
какви глупости правите.
Но това, което наистина е безспорен факт, е, че развитието на осъзнаването е независимо от идеите
на човека. Въпросът е само, колко коридора на осъзнаване ще успее да овладее в процеса на живота?
Ще се научи ли човек да излиза и да се връща при тях? Или ще бъде принуден да напусне единствения
коридор в края на живота си за първи и последен път, без да осъзнава това?
Информираността се развива от само себе си във всекидневния живот. Тайните му се разкриват на
онези, които са наясно, а не практикуват внимателност. Живейте ефективно това, в което сте
замесени.
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Е, като цяло, така и във всичко.
И ако забележите на снимката очите на анакондата и змията изцяло без подкана, не забравяйте да
дойдете при нас.

4.
Ние мислим!
Ние мислим, че сме някой
мислим, че някой ден ще има нещо,
мислим, че се развиваме,
ние мислим, че вървим
мислим, че живеем
мислим за утре,
помисли за сега,
ние мислим това, което мислим... мислим, мислим, мислим...
Ние искаме!
Искаме да живеем по-добре
искаме да пътуваме много, искаме най-доброто отношение към нас, искаме да имаме права,
искаме да сме здрави, искаме да живеем,
искаме, искаме, искаме...
Надяваме се!
Надяваме се всичко да се оправи
надяваме се да успеем
надяваме се, че ще ни разберат
надяваме се да успеем
надяваме се да не ни се случи нищо лошо,
надяваме се за утре,
надяваме се, надяваме се, надяваме се ...
Ние...

Вървяхме през джунглата.
- Защо през цялото време мислите за такива странни неща? той ме попита.
- Не знам, мисля за различни неща, за това, което съм направил, какво трябва да се направи, за
близките ми, о ...
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- Какво ще се промени, ако не мислите за това? - прекъсна ме той.
- Не знам, не мислех за това...
«Е, не мислете и за това», засмя се той.
- Кой е толкова интересен в главата ти, че постоянно водиш толкова дълги разговори с него? продължи да ме притиска.
- Там няма никой, просто винаги мислим за действията си... добре, повечето хора... планират и мислят
за планове, а ние също имаме желания...
- Кои сме ние? - прекъсна ме той отново, - е, не вдигайте ВАС там! Трябва да ви покажа нещо и
разговорът ви ме притеснява. Има някой в главата ти и ти говориш с него...

«Какъв странен човек и казва толкова странни неща. Как може някой да ми е в главата и как да говоря
с него?..» - помислих си аз отново... или някой в главата ми?..

5.

Късно

Защо стигате до осъзнаването на основните, ключови точки от връзката със света, отношенията с
хората, когато е твърде късно?
Защо трябва да се занимавате с някои идеи, губейки това безценно време от живота си, за да
разберете след години: «това не е мое?»
Защо е необходимо да се разболявате във всичко това и, като вече сте в последните етапи, елате и
кажете: «Дайте ми гаранции и лек, защото всичко вече е изпробвано?»
Защо е необходимо да се разбира задължително КЪСНО, което по всички възможни начини се
разсейва от себе си, реалните нужди и възможности?
И се взема късно, и се прави късно, и късно успява да се направи... И ако го промените това КЪСНО?
Много малко!
«Малко късно, но все още има възможност, просто трябва да се преместиш» е все още по-добре,
макар и не лесно, отколкото - тогава е много късно, твърде късно...
Да пием чай с Аяхуаска;) без никакви идеи, представи, предразсъдъци и всичко останало КЪСНО,
преди да е станало късно;)
Или е късно?

6.

Защо...

Защо непрекъснато ме питате защо трябва да спазвате диета?
Искате ли да ви убедя, че имате нужда от това?
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Но това всичко е за циркулацията на вашите мисли. Искаш ли да стана Дядо Коледа на твоя умствен
танц около главното дърво на света - твоята любима?
Те са просто мисли, мислещи други мисли. Формата, дължината им изобщо нямат значение, защото те
вече нямат много общо с реалността, а някои от тях просто се занимават с «създаването» на илюзията
за реалността на случващото се.
Не искам да споря и да убеждавам ума ви с всичките му боклуци в каквото и да било. Ако толкова
харесвате компанията му и смятате, че за да действате, имате нужда от външна мотивация и вашите
мисли и идеи не се поставят под въпрос и не се проверяват, тогава не молете от мен.
Знаете ли, аз не се подчинявам, образованието не позволява. Свикнал съм да се занимавам с хора,
които са способни и които знаят, че са способни на всичко. Не на последно място, те се нуждаят от
раздаване, за да успокоят собствените си мисли.
Защо не се убедиш? Не си просяк, нали? Защо носите със себе си този куфар, пълен с идеи? Смятате
ли, че съдържанието му е толкова важно, защото има ВСИЧКО? Тогава защо просиш? Защо не ровите в
боклука си, във вечното търсене на мотивация?
Защо...

7.

Форми и Фигури

- Какви красиви шарки!
- Да, някои дори имат сила, а някои от тях могат да покажат пътя или да помогнат за разлагането /
усвояването / приемането на това, което ще възприемете. Знаете ли, има дори такива форми и
фигури, които могат да ви защитят и помогнат.
- Искам да намеря и да скицирам «полезни» шарки и форми за различни поводи. В крайна сметка има
много символи, които хората отдавна използват като амулети! Можете ли да определите кои са найсилните? И аз мога да го науча!
- Ти си глупак! Цели нации са заплетени в своите модели, символи и знаци. Кажи ми къде са сега?
- Казвате, че моделите помагат и защитават и те имат сила!
- И какво? Е, хайде, отидете в безкрайността, извадете защитни и други «полезни» шарки от там,
покрийте ги с тях и... започнете да се молите за тях! Това ли е всичко, на което сте способни! Ти си
глупак!
- Никак не съм глупак! През цялото време казвате обратните неща: силата е в знаци и модели, а сега
аз съм глупак!
- Те изобщо не са противоположни. Каква е стойността, която има сила в тези модели? Можеш ли да
ги имаш през цялото време? Навсякъде и винаги? И ако забравите или моделът се окаже не това, от
което се нуждаете в този момент? Какво тогава?
- Не знам!
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- И тогава - това е! Защото няма значение къде ще спрете / затънете: в апгрейдването на дома,
печеленето на пари или търсенето на най-силните модели - всичко ще замръзне като бръмбар в капка
смола.
Всичко най-необходимо, важно и присъстващо стои зад всякакви модели и форми. Не спирайте и не се
страхувайте да загубите последната подкрепа, те са далеч не от последните.
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