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1.Избра ли си символ ОРЕНДА?
Избра ли си символ? Ако не си – върни се обратно на първата страница и
си избери, доверявайки се на интуицията си! Преди да избереш, само ги
разгледай. Остави вътрешния си глас да те води! Интуицията ще ти подскаже
кой е символът (енергията), от който имаш нужда.
2.Кои са колобрите?
Обвити с мистика и легенди, колобрите са част от миналото на
Българите. Възприемани като лечители, знахари, посветени или знаещи
тайните на Вселената. Магове, притежаващи знание и сила да направляват
законите на природата и съдбите на хората. Какво е било това знание? Истина
ли е, че са умеели да лекуват и да общуват помежду си от разстояние, че са
можели да бъдат на две места едновременно? Да летят? Че са били ...? Каквито
и да са били, те са владеели силата, наречена Оренда.
3.Какво е ОРЕНДА?
ОРЕНДА е древно знание, свързано с Българите, старите Руни и
Глаголицата. Оренда е Духовен път, Практика, Концентрирано намерение за
щастие, Свързване със същността ни от Светлина, Дъхът на Бога. Днес
древното знание идва при теб чрез магическата сила на медальоните с

Оренда символи.
4.Силата на символите.
Ямвлих е бил древногръцки философ, който доразвива учението на
Платон и защитава идеята за теургията (на гръцки „благодействие“),
представляваща система от упражнения и ритуали, чрез които посветените се
уподобяват с боговете. Според неговия биограф Евнагий, Ямвлих е бил
чудотворец.
„Силата се придобива само чрез спазване и изпълнение на обреди,
извършени в определен ред, надминаващи всяко схващане на ума, и чрез
необяснимата сила на Символите, познати и дадени ни от Създателя. Не чрез
ума ние изпълняваме свещенните неща, а чрез свързване на нашата същност с
неговата. И, действително, без да схващаме това, Свещенните Символи
(Проводници) вършат сами своята работа и неизказаната сила на творението,
към което символите се насочват самопознава собствените си образи.“
Ямвлих, „Книга на тайнствата“

5. Силата на изображенията.
Йоан Тритемий (1462г. – 1516г.) е бил автор на много произведения,
свързани с история, криптография и окултизъм. В трактата си „Печати и
магични изображения“, той коментира силата на символите и изображенията:
„Вярно е, че има изображения и фигури, издълбани в метал и камък,
които притежават особени свойства. Причината на тия свойства не трябва да
се приписва на веществото, а на божествена и магическа причина, по-горна и
по-висша, както древните са я нарекли с точност „оръдие и духовна връзка“.
Чрез нея тялото и душата - същности, отстоящи една от друга, се съединяват
една с друга, така магнитът привлича желязото. Чрез ходатайството и намесата
на това оръдие и на тая свръзка, древните влияели на мозъка, органите и
веществата. Ала воля, упорство, чистота и ред други качества трябва да
притежаваш, че да овладееш тези изображения ... „
6.„Символите ОРЕНДА са важна част от живота ми!“ –
Валентин Илиев – създател на Символите Оренда.
Казвам се Валентин Илиев и вече имам честта да познавам някои от вас.
Преди много време Символите ОРЕНДА станаха част от живота ми. Дълго
време проучвах и прилагах техните послания и едва преди няколко месеца
реших, че съм готов да ги направя достояние за хората. За да могат символите
да се носят близо до сърцето, ги поставих на медальони. И така започнах ... без
рекламни кампании, без шум, без излишни емоции, просто разчитах на
тяхната сила. Надявах се ... И хората започнаха да ми пишат. Бяха щастливи, че
са променили живота си!
След толкова години проучвания вече знам, че Българите сме специален,
мистичен народ, който, макар и изгубил своето древно знание, ще го открие,
давайки за пореден път на другите народи разбирането за Божественото.
Съществува геометрична фигура, която наричам „фигура-ключ”. Всеки
старобългарски знак се вписва в нея. След десет години проучвания Васил
Йончев (изследовател на произхода на старобългарските азбуки и писмени
символи) твърди, че всеки знак от глаголицата произлиза от фигура, която той
нарича „ключ-модул”. Според него Константин-Кирил Философ е познавал
тази фигура, създавайки нашата азбука. Но феноменалното е, че всеки свещен
Символ на земята, се вписва идеално във „фигурата-ключ” и всеки Символ
Оренда се вписва в тази „фигура-ключ”. За мен прякото виждане на
Символите преди година беше подарък. Голямо приключение е да осъзная в
пълнота фигурата, Символите, посланията и тези две сили, които изграждат
Вселената ни: концентрирано намерение и синхронизиране. И винаги да
помня, че всичко е взаимосвързано.

В живота си човек често взима решения, воден от разума, пренебрегвайки
вътрешните си усещания или своята интуиция, която е част от нас. Гласът на
разума и шепотът на интуицията се разминават. В повечето случаи сме
склонни да се доверим на „здравия“ разум, а не на неясните ни усещания. Но
дали това, което ни повелява разумът, е най-доброто? В много ситуации
разумът е този, които ни обърква с вечното претегляне на “за” и “против”.
Разумът анализира, търси доказателства, търси логика, опитва се всичко да
„вкара“ в определени рамки. Ние сме обременени от външни влияния,
очаквания, представи, нагласи, обществено мнение, среда и т. н. и това ни
пречи да достигнем до истинската Мъдрост, до самите нас. Когато контролът
на разума отслабне, към съзнанието ни си пробиват път интуитивните знания.
Интуицията е като смътен глас, гласът на душата… Интуицията е
инструментът на душата, който ни свързва с истински значимите за нас неща.
Затова, преди да изберете Оренда символ, се доверете на интуицията си.
Доверете се на душата си. Оренда е постигането на връзката с душата.
Символите носят посланието и енергията, но Вие трябва да ги отключите.
Когато избирате символ за себе си, застанете срещу всички символи и ги
разгледайте внимателно. Графичното изображение, което Ви привлече и
хареса, е енергията, от която имате нужда и към която се стремите. Така човек
се насочва към това, което му липсва подсъзнателно или към енергията, която
иска да развие конкретно в своя живот. Бъдете сигурни, че това е 100%
правилният избор. Доказва го опитът ни от всички, които работят със
символите Оренда. Ако избирате символ за друг човек, изберете го според
името на символа, според словесния му ключ или отново се доверете на
интуицията си.
Чрез Символите Оренда ще стъпим на пътеката на развитие, която
древните наричат безмълвно знание.
Следващите редове са за всеки, избрал Пътя на ОРЕНДА. Изборът не е
случаен. За себе си съм разбрал, че, когато някой посегне към символите, значи
е дошло неговото време да намери себе си и да промени живота си. Или
простичко казано “да започне да живее”.

7.Символите ОРЕНДА – наименование и значение.
Заставаш пред символите и без да четеш имената им, избираш
твоя символ. Как? Това е магията – само душата ти знае. Тя ще ти
покаже от какво имаш нужда, за да започнеш Пътя си!
Многостепенни ОРЕНДА символи – препоръчва се техните
енергии да присъстват във всеки дом:
ОРЕНДА – Универсален Оренда символ - усилване на
Оренда, начало и желание за живот, основата на живота. Ако
избереш символа Оренда, можеш да си сигурен, че точно това е
твоят път, а той е Пътят на Силата! Този символ усилва енергията
на всички останали. (Код за поръчка – 20120)
ЛЮБОВ БОЖЕСТВЕНА – Изворът, Място – не просто
Любовта на Твореца, а Мястото на Любов. Този символ е
стремежът ти към Любовта на Твореца и закрилата на твоя Ангел
хранител. (Код за поръчка – 20121)
БЛАГОСЛОВИЯ – Триединство. Отец, син и дух. Дух,
душа, тяло. Благословен да е домът ни, децата, делата и животът
ни. Този символ е проявлението на Бога в бъдещите ти дела. Всяка
твоя стъпка по Пътя ще бъде благословена. (Код за поръчка –
20122)
ВЯРА, ЛЮБОВ, МЪДРОСТ
– Христовият принцип.
Христовият дом. Любовта е смисълът, Вярата е движението, а
Мъдростта – осъзнаването. Те заедно ще се превърнат в част от
живота ти. (Код за поръчка – 20123)

Конкретни ОРЕНДА символи – ясни енергии, отговарящи на
имената си. Изборът на някой от тях е възможно най-чистия и
логичния за душата. Отвори ги и силата им ще те
съпътства винаги:

ЛЮБОВ (Код за поръчка – 20124)

КЪСМЕТ (Код за поръчка – 20125)

БЛАГОПОЛУЧИЕ (Код за поръчка – 20126)

ЗДРАВЕ (Код за поръчка – 20127)
Повратни ОРЕНДА символи – всеки негативен аспект от живота
(влошено здраве, емоционални проблеми, застой) е сигнал за
работа с тези символи:
ЕНЕРГИЙНО БАЛАНСИРАНЕ
– „Балансиране“ и
„Хармония“ – двете начала в равновесие. Изборът в посока на
Хармонията, Равновесието и заслуженото Спокойствие. (Код за
поръчка – 20128)
ИЗЧИСТВАНЕ НА КАРМАТА – това е превантивен символ.
Той е смирение и прошка ... Избор в посока на Проглеждане и
разбиране, че животът ти не е низ от случайности. (Код за
поръчка – 20129)
ЛЕКУВАНЕ НА КАРМАТА – всеки носи своите грешки като
багаж. Разтовари се ... Избор в посока на научените уроци и
Извисяването. (Код за поръчка – 20130)
ПРОМЯНА – това е мощен символ и преди да пожелаеш
промяна в живота си, конкретизирай много добре и ясно какво
точно искаш да се промени. Това е Големият избор! Излизаш от
кръга на схемите и поемаш към личното си Щастие! (Код за
поръчка – 20131)

В древен Рим, когато са погребвали човек, са задавали един въпрос, с
който са определяли дали живота на човека е бил смислен – „Имал ли е страст
в живота си?”. Живот без страст в него, живот в инертно съществуване, според
тях, е бил лишен от смисъл. Моята страст години наред, а и все още са
Българите, древната ни история и знанието, което сме достигнали. Ала всички
тези изводи, до които съм достигнал, знанието, което съм разбрал през тези
години, в които съм се срещал с живи хора и отдавна написани книги и
ръкописи, се отнасят за духовния път ОРЕНДА и те касаят книга, която
подготвям и се надявам скоро да завърша. Книгата е за хората, които искат да
узнаят повече за ОРЕНДА или да я направят свой път. Началото на символите.
Затова и искам да напиша няколко пояснения, необходими заради въпросите,
които зададоха хората, работещи с тях.
8. Седем стъпки за работа със Символите ОРЕНДА.
Медальоните с Универсалните Оренда Символи са 12 вида. Те се
изработват ръчно от бижутерска противоалергична сплав и сребро. Всеки
символ е в оригинална опаковка с две книжки: на български и на английски
език. Книжката съдържа кратко пояснение за практика със символите и
обяснение на това, какво е Оренда и какво е Оренда символ, геометрията на
12-те символа, техните имена и словесни ключове.
За да можеш да постигнеш максимален ефект от работата със Символите
Оренда, препоръчвам да следваш седемте стъпки за работа с тях:
1) Нарисувай Символа, с който искаш да работиш.
Когато рисуваш символа, мислите в главата ти започват да намаляват.
Вътрешният диалог спира. Това е една от големите цели на много от
духовните източни практики. Обикновено са необходими години
практикуване, за да постигнеш пълно спиране на вътрешния диалог. При
рисуване на символа, процесът е някак естествен и се случва сякаш от самосебе
си. Вниманието трябва да е ангажирано единствено с линиите на Символа.
Рисувайки го, ти се превръщаш в съархитект, съавтор на тази свещена
геометрия и утвърждаваш принципа, който символът изразява. Всеки път,
когато повтаряш линиите, повтаряш закона на съществуването.
2) Активирай Символа, като изречеш словестния му ключ на глас.
Изричай словото. Традицията на българите е да наричат. Ние познаваме
силата на словото. Тук, изричайки словестния ключ, ние наричаме,
задвижваме словото и сключваме „енергиен договор” със себе си и с „всичко
което Е”.
3) Изречи намерението си или желанието си за конкретната промяна на глас.
При изричане на словесния ключ, ти вплиташ в него, в акта, който
извършваш с цялата сериозност, на която си способен и твоите намерения.
Създаваш активна мисъл-форма, която, според силата вложена от теб, започва
да осъществява изреченото.

4) Повтаряй линиите на Символа в продължение на 5-10 минути.
От опита на всички, ползващи символите, вече знам, че това е
минималното време, необходимо за синхронизиране със свещената геометрия
на Символите.
5) Затвори очи и се опитай да визуализираш Символа (да си го представиш
ясно), като виждаш линиите му, направени от светлина.
Визуализирането на Символа не е медитация върху него, както го
разбират някои хора. Действието включва в себе си и синхронизирането, и
концентрираното намерение за достигане на тази енергия. Удивителното е, че
в мига, в който успееш да видиш Символа като линии от светлина, той започва
да се движи. Завърта се в теб. Усещането е на „засмукване”, резултатът е, че
„пристигаш” в мястото, откъдето е Символът. В този миг думите са излишни и
това, което се случва, единствено ти можеш да чуеш, видиш и разбереш.
6) Зареждай водата си за пиене, като поставяш пълна чаша върху Символа поне
за час.
Аз пия предимно вода, заредена със Символите. Работя с различни
Символи, в зависимост от това какво искам да постигна в момента. Водата има
памет и това, въпреки че е предмет на доказателства от съвременните учени,
ние българите го пазим като традиция, свързана с „наречената вода”,
„мълчаната вода” и „живата вода”. Водата е елементът, с който ние хората найлесно се свързваме и най-лесно можем да използваме.
7) Намери твоя метод за работа със Символите Оренда. Бъди сигурен, че той е
Правилният!
От самото начало имаше хора, които интуитивно откриха свой успешен
начин да отключат силата на Символите. Затова - довери се на интуицията си
и може да намериш свой по-успешен начин за работа с Твоя Символ.
9. Мнения на хора, които работят със Символите.
Тези писма пристигат в пощата ми и стават все повече с всеки изминал
ден. На всички тях отговарям истината. А тя е, че не на мен трябва да
благодарят, а на себе си. Те са хората, постигнали резултата. Символите са
стрелки, малки медальони, които непрестанно трептят, но човек трябва да
„включи” медальона. Трябва да разбере и задейства, че :” Всичко, което Съм, Е,
всичко, което Е, Съм!.”
„Г-н Илиев, привет от Бургас. Аз съм Таня Младенова и искам да Ви
благодаря. Откакто нося символа „Оренда”, съм нов човек ... имам сила и
енергия. Да изобразя символа „Оренда”, беше много силно вътрешно чувство.
Изпращам Ви една рисунка, надявам се да Ви хареса. След като я нарисувах
започнах да разбирам за какво говорите. Благодаря Ви.”
„Здравейте, аз съм Калоян от Габрово. Преди два месеца си купих
символа „Енергийно Балансиране“. Астматик съм и на шега започнах да
следвам стъпките за работа, описани в книжката. Надявам се да ми повярвате,
че болестта ми отшумява. Дори да е самовнушение, животът ми се промени.
Просто искам да Ви споделя ... Благодаря Ви.”

„ Аз съм д-р Ценева от София. Не знам дали Сте млад или стар и от къде
Сте видели символите „Оренда”. Благодаря, че Сте ни ги дал. Работя с
„Благополучие” и с риск да го урочасам, искам да Ви кажа, че той работи.
Кабинетът ми е пълен. Всеки ден ми се случват малки чудеса. Вече си взех и
„Благословия” и „Здраве”. Дъщеря ми беше впечатлена от това, което ми се
случва. Тя не се разделя с нейния медальон ... С уважение, д-р Ценева.”
„Златна Костова: Валентин Илиев - Колобърът, който рисува „Оренда
символи с любов. Валентин Илиев определено е човек, който сбъдва мечти. И,
ако не сте го гледали по телевизията, или не сте попадали в малката галерия с
Оренда Символи в София, логично е да попитате как точно го прави. Но,
вероятно преди да се чуете да задавате въпроса си на глас, ще си отговорите
сами: ”С любов и от любов вероятно....”. Да, Вальо е една от онези редки
птици, които навлизат в рубриката ни „Направено с любов” с шум от плясък
на криле и оставят в душата мистична следа като Оренда Символ, изрисуван
върху белия лист.”
10. Какво още е ОРЕНДА?
ОРЕНДА е стара българска дума. Казват най-старата. Може би. Била е
боен вик на Багатурите, влизащи в битка, била е мантра за свързване с личния
дух и сила на човека. Била е начало и край на молитва.
ОРЕНДА – въплътеният дух на Бог в същността на всичко видимо и
невидимо.
ОРЕНДА – Божествена енергия, дала сила на всяко нещо ... да бъде!
ОРЕНДА е осъзнаването на тази Божествена същност.
ОРЕНДА е път. Път към знание. Според това знание всичко
съществуващо има своя вибрация или мелодия. Тя може да бъде видяна и
изразена чрез различни графични фигури – символи. ОРЕНДА Символите са
код на същността на мелодията на нещата.
ОРЕНДА Символите са ключове за конкретна вибрация. Може да
отключите тази вибрация и да се слеете с нея.
ОРЕНДА е знание, път, закон. Оренда не е нито светлина, нито мрак. Тя
не е нищо съществуващо и е във всичко съществуващо. Оренда е част от
всичко, но не и всичко.
ОРЕНДА Символът е процеп, врата, проход или пък просто бижу, което
носите. Но, ако решите, Символът ще бъде мост, по който да минете,
достигайки до полето на познанието, до същността на всяко трептение или
мелодия. Същност, нецензурирана и нередактирана от понятия и разбирания,
в които сте научени да вярвате.
Пътувайте по пътя на ОРЕНДА. Път на чудеса и безкрайни възможности,
от които да избирате! С пожелание да променяме заедно живота на все повече
хора, Ви изпращам своята вяра и разчитам на вашата мъдрост!
С уважение: Валентин Илиев

11. Адаптометрично определяне въздействието
на Символите Оренда върху човешкото биополе (аура) –
Проф. Чавдар Качаунов
За да бъде установено обективно енергийното въздействие на Символите
Оренда върху здравословното и психоемоционалното състояние на даден
човешки организъм в периода от 15.01. до 10.02. 2011г. бяха извършени серия
адаптометрични измервания с апаратно-програмния комплекс MGV 2.1. на
група от 24 произволно избрани доброволци, при следните показатели на
групата:
Пол:
- мъже – 8 ;
- жени – 16.
Възраст:
- от 25 до 40 годишна възраст – 17 души;
- от 40 до 65 годишна възраст - 7 души.
Отклонения от нормокоридора (диапазон с нормални стойности) на
биополето:
- с отклонения до +/– 15% - 13 души;
- с отклонения от +/– 15 % до +/–30% - 11 души.
На всички тях бяха направени от 2 до 5 измервания преди и след носене
на интуитивно избрания от тях Оренда Символ. Паралелно с това, след
първоначалното измерване, същите приемаха вътрешно и по около 200 мл
структурирана със съответния символ вода, като се спазваха необходимите
хомеопатични изисквания:
- Стъклена или пластмасова чаша с около 200 мл вода се поставя
върху лицевата страна на символа; водата се структурира след 15 –
20 мин престой.
- Така структурирана, водата се изпива наведнъж непрекъснато на
глътки, като техният брой трябва да бъде нечетно число.
Анализът на резултатите от направените общо 58 измервания и
получените от тях аурограми и обемно изобразени биополета показват по
категоричен начин:
- Наличие на способност на използваните Оренда Символи да
хармонизират човешкото биополе, като в рамките на 6-8 часа го
въвеждат в неговата нормограница.
- Тази способност на символите се отнася както и за случаите, когато
има енергиен недостиг, така и за тези с енергиен излишък за
съответното биополе.
За илюстрация на горното представяме графично четири случая на
характерни състояния преди и след носене на избран от тях Символ Оренда и
съответната хармонизация на биополето.

Случай 1: Жена на 28 години – Фигура 1 на първа вътрешна корица.
Преди: Налице е енергийно претоварване на всички чакри с изключение
на 6-та. В резултат на това се очакват затруднения и проблеми при
функционирането на органите в малкия таз, коремната кухина и опорнодвигателната система, както и понижаване на психоемоционалния статус.
(Виж фиг.1.1.)
След: След 24 часово носене на медальон с Оренда Символ „Промяна“ и
еднократно пиене да структурирана вода със същия Оренда Символ –
измерена е почти пълна хармонизация на биополето (аурата). (Виж фиг 1.2.)
Случай 2: Жена на 35 години – Фигура 2 на първа вътрешна корица.
Преди: Цялостно енергийно претоварване, особено в зоната от 1-ва до 4та чакра (110%-126%). Нарушен, силно възбуден емоционален статус. Болки в
крайниците и нарушено функциониране на организте в малкия таз. (Виж фиг
2.1.)
След: След 24 часово носене на медальон с Оренда Символ „Здраве“ и
еднократно пиене да структурирана вода със същия Оренда Символ –
измерена е почти пълна хармонизация на биополето (аурата). (Виж фиг 2.2.)
Случай 3: Жена на 54 години – Фигура 3 на втора вътрешна корица
Преди: Общ енергиен недостиг – особено силно изразен в обхвата от 3-та
до 7-ма чакра включително. Силно затруднено функциониране на почти
всички органи и функционални системи в коремната област, гръдния кош и
главата. Малко по-слаб енергиен дефицит в опорно-двигателната система и
органите в малкия таз. (Виж фиг 3.1.)
След: След 24 часово носене на медальон с Оренда Символ „Здраве“ и
еднократно пиене да структурирана вода със същия Оренда Символ –
измерена е почти пълна хармонизация на биополето (аурата). (Виж фиг 3.2.)
Случай 4: Mъж на 62 години – Фигура 4 на втора вътрешна корица.
Преди: Изразено енергийно претоварване на ниво от 1-ва до 3-та чакра,
както и на 5-та чакра, комбинирано с лявостранен енергиен недостиг за 4-та, 6та и 7-ма чакра. В резултат на това има болки в кръста, претоварване на
опорно-двигателния апарат и шийните прешлени, шум в ушите, нарушено
оросяване на мозъка и понижен психоемоционален статус. (Виж фиг 4.1.)
След: След
24 часово носене на медальон с Оренда Символ
„Благословия“ и еднократно пиене да структурирана вода със същия Оренда
Символ – измерена е почти пълна хармонизация на биополето (аурата).
(Виж фиг 4.2.)

12. Препоръки при работа с ОРЕНДА Символите.
В допълнение към препоръките на прилаганите към Символите
описания на български език, можем да направим следните най-общи
препоръки:
1) При носене Символът Оренда трябва да бъде в директен контакт
с кожата на тялото в зоната на слънчевия сплит.
2) Носенето на Символите Оренда може да бъде паралелно с
използването на медальона Elixir, уредите Volcano Zapper и
Dr.Silver, както и с всички продукти от Програма ЗДРАВЕ на
Green Master.
3) Необходимо е да се спазва стриктно употребата на
структурираната вода по посочените по-горе начини.
4) Символите Оренда трябва да се носят периодично в рамките на
денонощието според потребностите.
5) Целесъобразно е преди и след 1-2 месечно носене на Оренда
Символа да се направи адаптометрична проверка на
състоянието на биополето на конкретния потребител.
6) Гореизложените изследвания и заключения са само на база
енергийно въздействие на Оренда Символите върху
здравословното и психоемоционално състояние на човешкия
организъм. По наше мнение тези резултати ще бъдат още покатегорични, ако бъдат спазвани всичките седем стъпки и
останалите
указания
на
производителите
относно
индивидуалната работа със символите.
Проф. Чавдар Качаунов
7) Много е важно медальонът да се носи, когато сте насочили
Вашето намерение за осъществяване на желаното от Вас.
8) Можете спокойно да носите повече от един символ.
9) Не е желателно медальонът, с който работите и сте отключили
силата му в живота си, да го давате на друг човек. Медальонът
носи вече Вашата вибрация.
10) Когато зареждате водата, трябва да сте сами. Това касае само
Вашата вода, която пиете. Със символите „Благословия”,
„Оренда”, „Любов Божествена”, „Вяра, Любов, Мъдрост”, може
да зареждате вода, която да пият всички в дома Ви.
Валентин Илиев

СЕ ХА ОРЕЙ ОРЕНДА!

Случай 3:

Фиг. 3.1.

Фиг. 3.2.

Случай 4:

Фиг. 4.1.

Фиг. 4.2.

Избери своя Оренда Символ !
Довери се на интуицията си и запомни какво избра!

Сега можеш да прочетеш книжката и да разбереш защо твоята интуиция
избра точно този символ!

За контакти: ..................................................
www.green-master.eu

СЕ ХА ОРЕЙ ОРЕНДА!

