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- Напоследък все повече хора про-
явяват интерес към регресионната 
терапия, но далеч не всички, които 
се обръщат за помощ към този метод, 
са наясно в какво точно се изразява 
той. Какво е регресия, Надин? 

- Обикновено я наричат терапия 
на миналите животи. Лекарите-пси-
хотерапевти и учените, изучаващи 
преражданията, са доказали, че съ-
битията от миналите животи могат да 
влияят на здравето, финансовата ус-
пешност, поведението и мирогледа на 
личността в настоящето.

ВСЕКИ ПРОБЛЕМ, СТРАХ ИЛИ 
НЕГАТИВЕН МОДЕЛ НА 

ПОВЕДЕНИЕ СИ ИМА ВИНАГИ 
ПЪРВОПРИЧИНА, 

КОЯТО ЛЕЖИ В МИНАЛОТО -
в детството, в ембрионалния период 
или в някой от миналите животи. Такъв 
причинно-следствен механизъм в езо-
теричната наука се нарича Карма.

РЕГРЕСИОННАТА ТЕРАПИЯ СЕ 
БАЗИРА НА ПОВТОРНОТО 
ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА, 
ПОД КОНТРОЛА НА ТЕРАПЕВТ, 
НА СПОМЕНИТЕ, КОИТО 

ОБИКНОВЕНО СЕ БЛОКИРАТ ОТ 
НЕГОВОТО СЪЗНАНИЕ,

но се пазят в подсъзнанието му (в по-
стоянната памет). След като пациентът 
преживее първопричината, терапевтът 
я разграничава от настоящото състоя-
ние и проблемите напълно изчезват. 
Така също регресионната терапия 
дава възможност на пациента да си 
спомни отношенията, които е имал с 
различни хора в предишни животи. А 
това способства за решаване на ре-
дица социални конфликти и подобря-
ва личните отношения с определени 
хора. Днес регресионната терапия 
е едно от най-перспективните и раз-

виващи се направления в психотера-
пията, даващо уникални и стабилни 
терапевтични резултати.

- При какви проблеми помага, в кои 
случаи е подходяща и кога не е?

- С помощта на регресионна тера-
пия

МОГАТ ДА СЕ РАЗРЕШАТ 
ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ 

СЪС СТРАХОВЕ И ФОБИИ С 
РАЗЛИЧНА ПРИРОДА, 

СЪСТОЯНИЯ НА ТРЕВОЖНОСТ,
негативни поведенчески модели, не-
успешност в бизнеса или в личните 
взаимоотношения, психологически 
проблеми с близките, невъзможност 
за самореализация, здравословни 
проблеми, пренесени от минали жи-
воти и повтарящи се събития, които 
нямат логическо обяснение.

- Какво бихте казали на хората, 
които се страхуват от този тип тера-
пия, защото я свързват с хипнозата? 
Каква е разликата между регресия и 
хипноза?

- Чрез електроенцефалограф е ус-
тановено, че има четири типа мозъчни 
вълни - бета, алфа, тета и делта. Когато 
сме будни и извършваме всекиднев-
ната физическа или умствена рабо-
та, доминират бета-вълните, които са 
с честота 13-30 херца. Алфа-вълните 
са с честота 8-12 херца. Появяват се 
при полусън, т.е. в междинната фаза 
непосредствено преди заспиване и 
след събуждане. Навлизането в ал-
фа-състоянието представлява мост 
между съзнанието и подсъзнанието и 
има благоприятен ефект върху разви-
ването на творческите способности. 
Тета-вълните са от 4 до 7 херца и ряд-
ко се наблюдават при възрастни в 
будно състояние. Тета-ритъм има при 
лек сън и когато човек е потънал във 
фантазии. Това състояние е свързано 
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Тя помага при неуспехи в бизнеса, 
здравословни и лични проблеми

НАДИН НИЗЕШЕЗИН: 

с интуицията. Тета-вълни се наблюда-
ват нормално в будно състояние при 
деца до 13 години, при медитация, 
молитва, дълбока вътрешна съсредо-
точеност. Делта-вълните са с малка 
честота - между 1,5 и 4 херца, но с 
най-голяма амплитуда. Това е преоб-
ладаващият ритъм при деца до една 
година. Наблюдава се и в дълбоките 
фази на съня без сънуване у възраст-
ните, при сомнамбулизъм. Това е на-
шето несъзнавано. Това е усещането 
при дълбока медитация и хипноза. Тук 
тялото и умът са изключили. 

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ХИПНОЗАТА 
И РЕГРЕСИЯТА Е, ЧЕ ПО ВРЕМЕ НА 
ХИПНОЗА СЪЗНАНИЕТО СЕ 
НАМИРА В ДЕЛТА-ЧЕСТОТИ.
Хипноза е „трансово състояние”, 

което се съпътства с повишена кон-
центрация на вниманието, което се 
пренасочва от външната действител-
ност към феномените на вътрешния 
свят.

ДОКАТО ПО ВРЕМЕ НА 
РЕГРЕСИОННА ТЕРАПИЯ ТЯЛОТО 
Е ОТПУСНАТО, НО СЪЗНАНИЕТО 
Е БУДНО - ТОГАВА МОЗЪКЪТ НИ 
РАБОТИ В ТЕТА-ЧЕСТОТИТЕ. 
По време на пътуването във вашето 

минало ви въвеждам в тета-състояние, 
при което няма как да изключите на-
пълно от нашата реалност, но сте в 
състояние на лек сън, в който въобра-
жението е активно.

УСЕЩАНЕТО Е КАТО ЧЕ ЧЕТЕТЕ 
КНИГА - ТЯЛОТО ВИ Е В ЕДНА 
РЕАЛНОСТ, А ВЪОБРАЖЕНИЕТО 
И МИСЛИТЕ В ДРУГА РЕАЛНОСТ. 

В РЕГРЕСИЯ Е СЪЩОТО!
Сякаш сте в друго време, на друго 

място и все пак усещате тялото си на 
дивана тук, чувате далечните шумове 
около вас. Това е като да си на две 
места по едно и също време. Мозъ-
кът осъзнава, че тялото се намира на 
дивана в стаята за регресия, чуваш 
гласа ми, разговаряш с мен, и едно-
временно с това осъзнаваш, че се 
намираш в друго време, друго място 
и имаш други усещания (например за 
топлина, студ, глад, умора, мъка, щас-
тие...). Това е като да чувстваш, че си 
с двата крака в два различни свята, 
като осъзнаваш и преживяваш и два-
та момента едновременно. По всяко 
време можеш да ми кажеш и да те из-
вадя от това състояние.

- Възможно ли е регресията да на-
вреди, кога се случва това, какви са 
пораженията и поправими ли са?

- Терапията е НЕХИПНОТИЧНА и по-
ради това абсолютно безопасна. Па-
циентът съзнателно участва в процеса 
и след сеанса си спомня всичко.

По време на пътуването в минали 
животи мозъкът ви работи в тета-въл-
ни.  Както вече обясних, това е често-
тата, в която тялото ви си почива, но не 
спи. Регресията е приятно, познато за 
организма състояние, в което дори да 
бъдете оставени, ще се събудите съв-
сем естествено.
Ако в миналия си живот сте прежи-

вели нещо травмиращо, вашето под-
съзнание има един защитен бароме-
тър и информацията ще ви я поднесе 
по-възможно най-достъпния за вас 
начин. По време на това пътуване в 
минали животи, начинът, по който все-
ки човек преживява, е много различен 
и индивидуален. А също един и същи 
човек при различните терапии прежи-
вява нещата по различен начин. 

НАЙ-ЯРКАТА РЕГРЕСИЯ Е НА 
ПРЕЖИВЯВАНЕТО. ТИ СИ ТАМ, В 
ТОВА ТЯЛО И ПРЕЖИВЯВАШ 
НЕЩАТА ТАКА, СЯКАШ СЕ 
СЛУЧВАТ В МОМЕНТА.

Друг път може да виждаш ситуация-
та, като наблюдател отстрани, като на 
кинолента. Знаеш, че това там си ти, 
но се виждаш отстрани.
Може също така да няма никак-

ви образи, а само силуети или само 
глас, който ти дава ясно послание, или 
познат аромат или табела с надпис...
А друг път може да няма нищо, са-

мо едно ясно знание, че „това е така” 
(за дадена ситуация).
По какъвто и начин твоето подсъзна-

ние да избере да ти поднесе инфор-
мацията, накрая винаги имаш ясното 
чувство, че „това е така” и то ти дава 
много отговори на въпроси в насто-
ящия ти живот. Сякаш една пелена се 
е вдигнала пред очите ти и ти придо-
биваш „яснотата”, която винаги си е 
била там, но нещо ти е пречело да я 
видиш.

- Как да различим опитния и до-
брия от недобросъвестния регресио-
нен терапевт?

- Трудно ми е да отговоря на този 
въпрос. Аз смятам, че колкото повече 
практика има един регресионен те-
рапевт, толкова повече опитност при-
добива. Това е като никога да не си 
хващал четка и да започнеш да рису-
ваш. Отначало не се получава много 
добре, но с всяка следваща картина 
ставаш все по-добър и по-добър. 
Всъщност най-важната роля на те-

рапевта е да може да усети във всеки 
конкретен случай кой метод да прило-
жи и след регресията да помогне на 
човека да разграничи миналата ситу-
ация от настоящия живот, така че тя да 
не се повтаря и в бъдещи преражда-
ния. А за това определено е необхо-
дима повече опитност.
Като цяло

РЕГРЕСИОННАТА ТЕРАПИЯ 
РАБОТИ И АКО НЯКОЙ ТВЪРДИ, 

ЧЕ НЕГОВИЯТ МЕТОД Е 
ПО-ДОБЪР ОТ МЕТОДА НА ДРУГ, 

ТОВА ОПРЕДЕЛЕНО Е С 
КОМЕРСИАЛНА ЦЕЛ.

Аз мога само да споделя своята оп-
итност, а тя не е малка. Регресионен 

терапевт съм от 2011 г. и съм имала 
стотици случаи.

- Има хора, които твърдят, че прак-
тикуват саморегресия. Това възмож-
но ли е и ако да, крие ли рискове и 
какви?

- Саморегресията е възможна, но 
е по-трудна за постигане. Аз лично 
съм опитвала съзнателно няколко пъти, 
влизам в това състояние, виждам кар-
тината, но ми е трудно да се преведа 
през нея, тя остава статична. Докато 
друг път ми се е случвало спонтанно 
да вляза в регресия и да получа отго-
вори на много важни за мен въпроси 
в този етап от живота ми. Все пак за 
предпочитане е да бъдеш воден от те-
рапевт. 

- С кои други техники и практики 
може да се комбинира регресионна-
та терапия, за постигане на най-до-
брия възможен резултат?

- Аз лично

МНОГО ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАМ 
РЕЙКИ ПО ВРЕМЕ НА РЕГРЕСИЯ.
Друг метод, който правя, е да вли-

зам заедно с клиента в живота, в който 
се е пренесъл - това ми помага да го 
водя по-лесно, но е много изтощител-
на техника и отнема много енергия.
Според ситуацията на момента мо-

га да преценя, че за него е от по-голя-
ма полза връзката със собствения му 
Акашов запис - счетоводната книга на 
неговия живот, Духовните му водачи 
или директно с неговия Висш Аз или 
пък разговор с Висшия Аз на душата, 
за чиито взаимоотношения се отна-
ся връзката. Техниките са много и са 
индивидуални, обикновено слушам 
вътрешния си глас, който никога не ме 
подвежда.

- За отработването на даден про-
блем приблизително колко регре-
сионни сеанса са необходими? Дай-
те пример от практиката си, за да 
добият читателите конкретна пред-
става. 

- За отработване на конкретен про-
блем

ОБИКНОВЕНО ЕДНА ТЕРАПИЯ Е 
НАПЪЛНО ДОСТАТЪЧНА, РЯДКО 
СЕ НАЛАГА ПОВТОРНА СРЕЩА 
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ЕДИН И 

СЪЩИ ПРОБЛЕМ.
Но понякога по време на пренася-

нето в минал живот, човек получава 
информация, която сама по себе си 

създава други въпроси, за които човек 
продължава да търси отговори. Тога-
ва може да се направи нова среща, 
но ще бъде за разрешаване на друг 
проблем или за търсене на други от-
говори. 
Често по времето на регресия хо-

рата се пренасят на места, за чието 
съществуване не са и подозирали. 
Някои от хората са били известни лич-
ности в миналото. 
По-късно ми се обаждат и ми съ-

общават как са намерили доказател-
ства от интернет, за съществуването 
на това събитие точно в тази година. 
Например, една жена изгубва дете-

то си по време на наводнение в малък 
провинциален град (за чието име ни-
кога не е чувала), при което са заги-
нали много хора. По-късно тя намира 
в интернет информация за този град и 
че точно тази година наистина е има-
ло страшно наводнение.
Друг човек е бил пълководец, вижда 

знаме с определени символи. После 
намира информация, че човек с тези 
имена е съществувал и вижда същото 
знаме с отличителните символи.
Млада жена не може да има деца, 

въпреки, че няма никакви физиоло-
гични проблеми. Пренася се в минал 
живот в Русия в малко бедна градче, 
тя е най-големият син от 12 деца на 
много бедно семейство, където ба-
щата ги напуска. Майка нахлузва на 
него ролята на „бащата”, макар той 
да е само 17 годишно момче. В него 
се поражда убеждение, че да имаш 
деца е непосилна отговорност, че не 
можеш да ги изхраниш, че не можеш 
да се справиш с грижата за тях. Този 
страх да има деца се пренася в сега-
шен живот и това е причината за на-
стоящата ситуация. 
Случаите на Регресия са хиляди и 

от най-различен характер, но след ед-
на регресионна терапия, човек има 
чувството, че сякаш е получил „липс-
ващото пъзелче” в своя ребус.

- Практикувате и прогресия. Какво 
представлява той и какво се постига 
чрез него? 

- Прогресията е преместване на-
пред във времето. Във всеки един 
момент от живота си ние правим из-
бори. Наглед дребни и незначителни, 
а понякога огромни и съдбоносни, те 
предопределят бъдещото ни развитие. 
Понякога се случва да не можем да 
направим избора или да се страхува-
ме да направим крачката напред, за-
щото неизвестното ни плаши. Но ако 
можем да се преместим за кратко на-
пред във времето и да видим какво ни 
очаква при определен наш избор, то-
гава ще можем съзнателно да вземем 
решение накъде да поеме животът ни.

- Вие сте създател на програмата 
за цялостна трансформация и себе-

развитие „Осем стъпки към себе си”. 
Какво включва тя и какви са ползите 
от нея?

- „Осем стъпки към себе си” е мой 
творчески проект, основан на мно-
гогодишен опит и познания.
Много често хората тръгват да тър-

сят пътя си в живота или да реализират 
мечтите си, но нещо не се получава. 
Преди да стигнете до този момент, 
имате да изминете дълъг път.

НАЙ-НАПРЕД Е НЕОБХОДИМО 
ДА СЕ ОТЪРВЕТЕ ОТ ВСИЧКИ 
БАРИЕРИ, КОИТО САМИ СИ 

ПОСТАВЯТЕ. 
Много често те се крият в миналото 

или детството. Затова първите две стъп-
ки са изключително важни - да пуснем 
всичко това в нас, което продължава 
да ни дърпа назад, и да излекуваме 
нашето вътрешно дете. Така се отваря 
вътрешно пространство, което ще за-
почнем да запълваме при следващите 
стъпки.
Едва тогава можем да се погледнем 

с реални очи и да се обикнем такива, 
каквито сме, безусловно, да се прие-
мем с всичките ни слаби и силни стра-
ни. В този момент започва и процесът 
на опознаване на себе си. Ще бъдете 
изненадани, когато разберете, колко 
малко се познавате.

НА ТАЗИ ОСНОВА ВЕЧЕ СТЕ 
ГОТОВИ ДА ТЪРСИТЕ ВАШАТА 
МИСИЯ, А ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ЩЕ 
ТРЯБВА ДА СЕ НАУЧИТЕ ДА 

СЛУШАТЕ ВЪТРЕШНИЯ СИ ГЛАС,
който винаги ви е нашепвал, но не сте 
му обръщали внимание. Тук ще чер-
пим ресурси от нашата постоянна па-
мет, или подсъзнанието.
И когато имате ясната посока, на 

къде искате да поеме живота ви, то-
гава започвате да си поставяте кон-
кретни цели, стъпка по стъпка и да ги 
реализирате. Този процес може да 
бъде дълъг, но когато видим първите 
резултати, започваме да чувстваме 
това вътрешно спокойствие, че сме 
на правилния път и цялата Вселена ни 
съдейства.

И СЕГА ИДВА МОМЕНТЪТ ДА 
ДОПУСНЕМ ЛЮБОВТА В НАС.
Казвам да допуснем, защото тя ви-

наги е била там, просто нашият усло-
вен ум и страховете ни не са й позво-
лявали да се прояви. Говорим за тази 
истинска, чиста и безусловна любов, 
която не е основана на взаимни ин-
тереси и зависимости. Взаимоотно-
шения, основани на тази сияйна лю-
бов, идваща отвътре, на практика са 
вечни...

И СЛЕД ЦЕЛИЯ ТОЗИ ДЪЛЪГ ПЪТ, 
ИЗВЪРВЯН НАВЪТРЕ КЪМ СЕБЕ 
СИ, ИДВА И НАГРАДАТА, А ТОВА 
Е РАЗРЕШЕНИЕТО ДА ПОЛУЧИМ 
ДОСТЪП ДО АКАШОВИТЕ 

ЗАПИСИ,
или „счетоводната книга” на нашия 
живот. Това е моментът, в който цялото 
ни същество започва да сияе, достиг-
нало точката на вътрешна хармония, 
щастие и удовлетвореност.
Тези модули съдържат една огро-

мна палитра от практики, тренинги, 
упражнения в група, ролеви игри, 
тестове, медитации, творчески визуа-
лизации, арт терапия и много други. 
Те целят да въздействат на подсъзна-
телния ум, за да въплътят познанието 
във форма и да се изяви всичко това 
в съзнателния ни живот. В тях участва 
цялата групова енергия, която създава 
атмосферата на едно незабравимо 
преживяване, плодовете на което ще 
берете след известно време.
На тези тренинги ще се освободите 

от всичко, което ви дърпа назад. Ще 
откриете вътрешните си ресурси, за 
да реализирате своя най-висок твор-
чески потенциал. Ще погледнете на 
себе си в друга светлина и ще придо-
биете увереност в собствените сили. 
Ще отворите сърцето си за истинска-
та и безусловна любов. Ще придоби-
ете способността за трансформира-
не на убеждения и как да оставате 
в своя център, независимо какво се 
случва във външния свят. Ще получите 
методи за развиване на интуицията 
си, тълкуване на сънищата и среща с 
духовните водачи. Ще можете да пра-
вите връзка с Акашовите записи и да 
черпите информация от тях.

Осемте стъпки са 8 семинара по 
3 часа всеки:

 Емоционално пречистване и 
освобождаване от миналото;
 Среща с Вътрешното дете;
 Да опознаем и обикнем се-
бе си;
 Да открием мисията си в жи-
вота;
 Силата на мисълта и творче-
ска визуализация;
 Как да реализираме мечтите 
си;
 Любовта и взаимоотношени-
ята;
 Отвори „Книгата на живота” 
сега и чети - връзка с Акашо-
вите записи.

Регресионната терапия, както и 
тренингите за личностно развитие мо-
гат да се провеждат онлайн. 

Интервюто взе: 
Анна Димитрова

РЕГРЕСИЯТА Е СЪСТОЯНИЕ НА ЛЕК СЪН, РЕГРЕСИЯТА Е СЪСТОЯНИЕ НА ЛЕК СЪН, 
В КОЙТО ВЪОБРАЖЕНИЕТО Е АКТИВНО В КОЙТО ВЪОБРАЖЕНИЕТО Е АКТИВНО 
И НЯМА НИЩО ОБЩО С ХИПНОЗАТАИ НЯМА НИЩО ОБЩО С ХИПНОЗАТА  


