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Мастер Елисавета Александрова-Зангелми е родена в Шумен. Живее и работи в България
и Бразилия. Завършила е химия и физика – педагогически профил, в Университета в Шумен
и е преподавала тези науки в родината и в Ангола. Както самата тя подчертава, през 1992 г.
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и получава мастерска степен по Изис Сейким, Сейким/Секхем/СКХМ, ALL LOVE, Рейки, Каруна,
Теате, Magnfied Healing®, Ama Deus, сертификат на специалист по холистична терапия,
по мениджмънт в Рекреация и по Рекреология. Член е на Синдиката на бразилските терапевти.
Елисавета Александрова-Зангелми работи като холистичен терапевт и организира и провежда
курсове и семинари с групи в Бразилия и България.
Тези, които нямат възможност да участват лично в нейните курсове, могат да открият
възможности за обучение в интернет на адрес: http://seichim.doctor.bg.
През 2005 г. Елисавета Александрова-Зангелми създаде в България Център за интердисциплинарно
обучение, а през 2009 г. кьм този център бе създадена Академия на Мистериите „Мадара“. В тях
могат да членуват всички, които проявяват интереси, свързани с преоткриването на човешката
цялостност и мистичните превъплъщения на духа.
Мастер Елисавета Александрова-Зангелми практикува, като използва най-силното лекарство,
което съществува в цялата Вселена – Христовата любов.
http://seichim.doctor.bg
http://www.idc-bg.org

www.ezoterikabg.com
melhisedek@abv.bg

Истинската алхимия не е онази,
която според средновековните алхимици
превръща оловото в злато,
а алхимията,
която ни трансформира в духовни същества.

ЗА КНИГАТА

Тази книга вкючва информация, надграждаща познанието, съдържащо се в „Изис Сейким – пълно
ръководство“. Предназначена е да разшири познанията на читателите за древноегипетската
енергийна система за хармонизиране и лечение – Сейким, част от която е „Изис Сейким“.
„Сейким – енергия на живата светлина“ допълва, обогатява и консолидира представите за
системата като цяло и за приложението на символите и мистериите, които тя обединява.
Тя няма претенциите да замени или да измести традиционната медицина и лечение. Изложените
в нея методи не са и не трябва да бъдат възприемани като нормативни и абсолютни. Те са само
описание на изпитани и реални терапии, прилагани в съчетание с традиционно медицинско
лечение или пък в различни комбинации с подходи от алопатичната и холистичната медицина.
В книгата са описани древни и съвременни методи за работа с енергията Сейким и специфични
способи за използването є не само от специалистите енерготерапевти, но и от всеки, който
желае да усвои техники за внасяне на баланс в организма и да достигне състояние на хармония
и здраве.
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bookstore@kibea.net и office@kibea.net.
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Информацията в това ръководство има познавателна
стойност и е предназначена единствено за обучение
и духовно израстване. Тя няма за цел да измести
съветите, които лекарят или психотерапевтът дават
на вас, на вашите клиенти или курсисти. Читателят сам
носи отговорност и сам преценява дали системата
е ефективна за него и дали да приложи нейните
терапевтични сеанси.
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УВОД

Изминаха двнадесет години от провеждането на първите
курсове по Сейким в България и броят на хората, докоснали
се до тази техника, вече е огромен. Те използват това
древно познание, което им помага да намерят пътя към
Висшия Аз, към хармонията, просветлението и радостта,
че съществуват.
Знанията, особено когато се отнасят до здравето на човека,
трябва да бъдат достъпни за всички, които имат уши да ги
чуят и очи да прозрат. Тях се стремя да предложа на онези,
които желаят да ги получат. Да им предам всичко, което
знам и продължавам да получавам по различни пътища от
изворите на древните мистерии.
През годините обучавах много хора. След като се бяха
докоснали до енергията и бяха постигнали положителни
промени в живота си, те се обаждаха, за да ми благодарят
за познанието, което аз преподавах, а те жадно попиваха.
Тези мои ученици непрестанно използват енергията, защото
изпитват на практика нейното благотворно влияние
и постигат хармония и благополучие. Всички те очакваха
втората книга, за да обогатят знанията си за енергията
и да овладеят по-висши техники за нейното приложение.
И ето втората книга е пред вас. В нея описвам още символи,
техники, медитации и мистерии, които са на разположение
на всички – без тайни и недомлъвки. Написах я с огромно
удоволствие, защото аз самата съм влюбена в тази енергия
и колкото повече практикувам с нея, толкова повече тайни
ми се разкриват, а аз ги правя достъпни за хората, които
искат да ги използват. Тази безценна енергия е на
разположение постоянно и когато работим с нея нашето
здраве се подобрява с всеки изминал ден. А нали това е
желанието ни: да бъдем здрави и по-дълго време млади.
Работата с древните лечителски традиции има много
функции. Тя ни показва, че се нуждаем от познания за себе си,
от промени в себе си, както и че можем да постигнем
контрол над себе си.
Колкото повече се задълбочавам в изучаването на древните
египетски мистерии и прилагането им за подобряване
на живота, толкова повече вярвам, че идеалното здраве
и възвръщането на младостта са реалност.
Повярвайте си и практикувайте с енергията Сейким,
за да получите всичко, което Вселената може да ви даде
и на което имате право!
Елисавета Александрова-Зангелми
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

В книгата „Изис Сейким – пълно ръководство“
са описани термини и понятия за енергията Сейким
и за свещените є символи. Дадени са напътствия
как се работи с тях и как се провежда един сеанс
за самолечение или за лечение на друг човек.
В тази книга ще ви запозная с нови символи и нови
техники за работа, използващи енергия, чиято
вибрация е с по-високи честоти от тази
на енергията Изис Сейким. В началото ще припомня
някои основни понятия и термини, свързани
със Сейким.
СЕЙКИМ (или СЕЙКЕМ, СЕКХЕМ/скхм) е дума
от египетски произход, чието значение е сила,
или мощ. Означава също енергия на живата
светлина, както и името на мощна система за
лечение и мъдрост, използвана в древен Египет.
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СКХМ е събирателното име на енергията, включващо
в себе си всички други вибрационни честоти като
ИЗИС СЕЙКИМ, СЕКХМЕТ, ССР и т.н.
ИЗИС СЕЙКИМ (ИЗИДА СЕЙКИМ). Вибрационна
честота за лечение, част от СЕЙКИМ.
СЕКХМЕТ е енергийна лечебна честота, тясно
свързана с богинята Секмет.
ССР e енергийна вибрационна честота, комбинация
от СЕЙКИМ, СЕКХЕМ и РЕЙКИ.
Японската дума РЕЙКИ е синоним на универсална
жизнена енергия. Това е лечебна система, преоткри
та от японеца Микао Усуи в края на ХIХ век.
Енергиите Рейки и Сейким са различни части от
пълния спектър на Универсалния Енергиен Източник
(Тангра, ALL LOVE, Аллах...). Всяка от тези енергии
въздейства върху различни части на нашето
същество, като довежда до неговото хармонизиране
и оздравяване.

ОСНОВНИ НАПЪТСТВИЯ
ЗА РАБОТА
С ЕНЕРГИЯТА СЕЙКИМ

При работа със символите най-важното, което
трябва да знаем, е, че за да изпълним успешно един
сеанс за самолечение или за лечение на друг
индивид, използваме интуиция и телепатия.
Обръщайте внимание на интуицията си, тя никога
няма да ви подведе.
Всеки от нас има телепатични способности, но
при повечето хора те са в латентно състояние.
Тези способности могат да бъдат събудени и
доразвити при различни обстоятелства. Можете
да засилите телепатичните си способности
с техники за визуализация и с медитации.
Като правило символите се рисуват вертикално
с двете ръце и се изпращат към сърдечната чакра.
Освен това, могат да бъдат рисувани или
визуализирани със силата на мисълта и изпратени
към сърдечната чакра или към шеста чакра
на индивида, с когото провеждаме сеанс.
Няма определена продължителност от време, през
което трябва да изпращаме енергиите, но по
принцип един сеанс се извършва за около двадесет
минути. Работим с интуиция и телепатия.
Приемаме по телепатичен път от другото
съзнание информация за символите, необходими
на пациента за освобождаването му от натрупана
негативна енергия.
При работа със символите в системата Изис
Сейким се използват мощности за засилване
на въздействието им.
В системата Сейким/СКХМ символите нямат
мощности. Новите символи, с които ще се
запознаете, въздействат предимно на висшите ни
енергийни тела и най-често се използват за самите
нас по време на автосеанс. Тяхното въздействие
е от такъв характер, че с помощта им получаваме
дълбоки просветления и интуитивно
потвърждение за това дали сме на прав път
и върху кой аспект от нашата личност трябва да
работим, за да постигнем равновесие и хармония
във физическото тяло, както и в емоционалното,
менталното и всички останали енергийни тела.
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Когато след продължителна и упорита работа
напреднем в използването на символите и нашето
същество напълно се интегрира с тях чрез
сърдечната ни чакра, няма да бъде необходимо да
ги рисуваме, произнасяме или да мислим за тях.
Тогава те се излъчват свободно от аурата, а
присъствието ни в помещение или сред група хора
ще носи положителен ефект върху тях или
в обстановката. Ще „пробужда“ тези, които са
около нас, и ще предизвиква желание за „някакви“
промени. В началото това желание е непонятно
и смътно, но с времето и чрез нашите по-чести
контакти с тези хора промените ще стават все
по-осезателни.
Колкото повече напредваме и се съсредоточаваме
в работата със символите, толкова повече се
интегрираме с тях и започваме да ги усещаме и
осмисляме. В определен момент получаваме реално
и истинско разбиране за всеки отделен символ,
идващо директно от извора на Безкрайната
Мъдрост.

Какво представлява интегрирането
на символите
При всички нива, след настройването в енергията,
когато ученикът получи символите от своя
Учител (мастер) за един определен период от
време, обикновено около 21 дни, те се установяват
в енергийната му структура. Едва след това този,
който е получил символите, може да ги използва
в пълната им сила. През периода на интегрирането
той може да премине пречистващ процес
и да изпита различни опитности. Времетраенето

на пречистващия период, както и интензивност
та му, варират в зависимост от нивото на
настройване в енергията (първо, второ, трето
и мастерско), както и от индивидуалното духовно
развитие на ученика.
Винаги, когато провеждаме сеанс за хармонизиране
и оздравяване на други хора, преди сеанса ги
предупреждаваме за евентуални странични
ефекти. Това са така наречените лечебни кризи. Те
се изразяват в емоционален, ментален, физически
и духовен дискомфорт, промяна на установени
мисловни модели и модели на поведение, прозрения
и много други, които са резултат от лечението
и пречистването във всички енергийни нива.
Понякога изчистващите ефекти, които са
временни, са толкова силни, че този, който приема
енергиите, се разколебава след първия сеанс и се
отказва поради уплаха. По този начин изгубва
възможността да достигне до хармония и
равновесие в енергийните тела и до положителни
промени в съществуването си.
В „Изис Сейким – пълно ръководство“ има обширни
напътствия за работа с енергията. Някои от тях
са: винаги да създаваме климат на доверие между
нас и този, който ще приеме енергията,
и да бъдем настроени да излъчваме любов от
сърдечната си чакра. Обстановката трябва да бъде
подходяща и изпълнена със спокойствие
и хармония. Музиката също може да бъде наш
съюзник в работата и да предразполага към пълна
релаксация и разширяване на съзнанието. Чрез нея
често се появяват различни асоциации, свързани
с конкретните музикални творби, които слушаме,
и много пъти тези асоциации отговарят на
въпросите, които си задаваме и които са свързани
с нас и нашето битие.

СИМВОЛИ
ОТ СИСТЕМАТА
СЕЙКИМ/СКХМ

В следващите страници са изобразени и обяснени основните
символи от системата Сейким/СКХМ, както и някои
допълнителни символи, които се използват за лечение и са
част от огромния брой свещени символи, произлизащи от
Енергийния източник. В „Изис Сейким – пълно ръководство“
вече бе споменато, че енергийната лечебна система Сейким
е в динамично развитие и непрекъснато се канализират
и преоткриват „нови“ символи. Броят им е неограничен,
тъй както и Първоизточникът е необятен.
Обект на това ръководство са символите от системата
Сейким/СКХМ.

Общи правила
за работа със символите
По време на терапевтичен сеанс, при лечение от разстояние
или при работа с други техники използваме символите
по следния начин:
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Рисуваме ги и повтаряме мантрата (името на символа) три
пъти. Това се отнася само за символите, които имат мантри.
Визуализираме и проектираме символите с помощта на
третото око, като ги изпращаме там, където желаем или
има нужда от тях.
Чувстваме как се излъчват като блестяща светлина – от
нашите ръце в желаната посока, където ще въздействат.
В някои случаи може да повторим мантрата на символа три
пъти, а в други – да я изречем само веднъж. Вслушваме се
в интуицията си, за да усетим какво е най-подходящо
за момента.
Когато напреднем достатъчно в работата с енергията
и символите и когато нашата сърдечна чакра се развие
и унифицира, тогава няма да е необходимо да ги изговаряме
или рисуваме, дори няма да е необходимо да мислим или
да се сещаме за тях, защото те ще бъдат използвани
автоматично за лечение в момента, в който са необходими.
За да изберем символите, които ще използваме по време
на лечебния сеанс, трябва да анализираме състоянието
и необходимостта на клиента и най-важното – да следваме
интуицията си. В някои случаи може да почувстваме, че са ни
нужни повече символи, в други – по-малко.
Някои от ефектите на въздействие на символите могат
да бъдат усетени веднага, по време на сеанса. Други може
да повлияят по-късно, след няколки дни, поради факта,
че ще работят на по-дълбоко ниво.
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