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ПРЕДГОВОР
Човешкото тяло е един доста съвършен инструмент, който ние познаваме много слабо.
То притежава огромни възможности за саморегулиране и възстановяване (регенерация).
Невероятни са и възможностите на човешката
психика. В евангелието, Исус казва на всички, които
е излекувал: „Твоята вяра те изцели.“
Съществуват различни школи и традиции за лечение с дланополагане и с мисъл-молитва (духовно
изцеление). Те се предават чрез обучение и посвещение от учител на ученик. Най-известната в днешно време такава система е Рейки. Но, както знаем,
на запад всичко се комерсиализира и профанизира,
след което корупцията довършва разрушителното
дело. Обикновеният, непосветен човек не знае как
да различи истинските целители и мастери от многото измамници и „бизнесмени“.
В името на печалбата се измислят постоянно
нови системи и школи, с цел всеки да бъде уникален и да продава своята „стока“.
За да помогне на човечеството, изстрадало от
криворазбраната цивилизация и икономика, Висшият Разум периодически ни изпраща нов Учител
или Аватар, който да възстанови човещината и морала със своя личен пример и със своето учение.
Последният велик Аватар на Земята, който наскоро
си замина от материалния свят, бе Сатя Сай Баба.
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Той даде на своите ученици и
последователи всички необходими знания за изграждане
на едно съвременно хуманно
общество. Своето учение Той
онагледи с делото си, като изгради в Южна Индия съвременни училища, университети и
болници и създаде в най-бедните райони инфраструктура
за снабдяване с питейна вода
и достъп до адекватро здравеопазване и образование.
Сай Баба даде на човечеството и нови системи за изцеление, наречени „Омни“.
Те са: Омни целителство –
система, подобна на Рейки;
Омни сутра и още три степени (виж описанието на системите); Омни крия –
лечебен енергиен масаж; Омни Шакти – усилено
Рейки (Power+ Reiki), Oмни Шива и Омни сфатик –
за лечение съответно с рудракши и кристали, като
усилватели на целебната енергия.
Ученикът на Сай Баба, който е участвал активно в
разработването на тези системи и има мисията да ги
разпространява по света, е д-р Самир Кале от Бхопал
(М.П.), с духовно име Шивананда. Той е посветен в
Грандмастер от Сай Баба, т.е. може да дава и мастерски посвещения. Омни е създадена за самоусъвършенстване, за изцеление и по-добри отношения
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между хората. Вече има над 36 000 практикуващи
по света. За своята широкомащабна дейност като
целител и учител по медитация, д-р Кале е носител
на много национални и международни награди.

Част от наградите на д-р Самир Кале

Една от тях е “Човек на хилядолетието” от Световния
биографичен център в Кеймбридж, 1999 г.
Д-р Самир Кале е посещавал многократно България от 2002 година насам и е посветил много
хора в споменатите по-горе системи. За да не се допускат спекулации и злоупотреби, на неговия сайт
www.reikine�ndia.org има списък на всички Омни
мастери по света. Там можете да видите, че засега в
България има най-много мастери в Омни.
В тази малка книжка д-р Кале – Шивананда разказва историята на Омни – как се е явил при него в
медитация Сай Баба и как е протекло обучението
му, свързано с интересни духовни преживявания.
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БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарността е много важна част от живота ни. Всичко, което вършим, е резултат от
взаимодействията ни с другите. Трябва винаги
да приемаме това, което ни поднася животът. И
трябва да изразяваме благодарността си.
Действията ни са следствие от нашите планове или решения. Този мисловен процес е резултат от координацията между ум и тяло. Трябва
да бъдем благодарни на тялото, ума и душата.
Но това е възможно само ако сме свободни от
негативни чувства като егоизъм, гордост, алчност и ревност. Тогава ние сме пряко свързани с
по-мощни енергии – Прана, и с Върховните Сили.
Трябва да изразим благодарността си към силите,
на които дължим нашия успех и решителност.
Благодаря на Върховните ни водачи, Учители
и Родители.
Благодаря на моите близки, приятели и колеги.
Благодаря на сестрите ми Свати и Сришти,
на жена ми Саакши и на сина ми Ишан.
Благодаря на моите критици.
Благодаря на моето Висше Аз.
И накрая, благодаря на редактора, на издателя
и на г-н Динеш.
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УВОД
Моето духовно пътешествие започна през 1982 г., когато научих медитацията Йога нидра за собствено
развитие. Практиката на йога нидра
не само разкри нови перспективи в
моя живот, но ме насърчи да продължа напред в тази неизвестна за
мен област. Аз осъзнах, че цялата ми енергия преди
това е била похабявана безполезно. Взех решение
да управлявам собствената си енергия и продължих
да работя без да очаквам някакви конкретни резултати. Вярвам, че такива експерименти с мен самия
са били много полезни и в този период аз научих
много неща. После продължих да търся нещо ново
и всеки път получавах нови знания и опит.
Моят стремеж към себепознание ми помогна
да се опозная в дълбочина и да продължа по-нататък. Срещнах хора, които бяха истински Учители. От
тях научих много интересни неща и придобих опит.
Имах щастието да срещна и феноменални личности, които ме насърчаваха да откривам нови способности у себе си и моето самоизследване продължи
в по-напреднала фаза. Скоро разбрах, че хората са
привлечени от моите способности и искат да обменят опит с мен. На този етап аз трябваше на свой
ред да уча и ръководя други хора. Събитията се
8
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Омни целителство е най-новата и най-ефикасната система на света днес. В следващите глави ще я разгледаме подробно.

ИСТОРИЯ НА ОМНИ ЦЕЛИТЕЛСТВОТО
Всяко ново нещо идва в живота ни драматично.
Същото бе и със системата Омни. Аз медитирам редовно от 1982 г. В състояние на медитация получавам интуитивни прозрения. Това е естествено.
Но началото на Омни беше нещо различно. Чух
звуци като камбанен звън по време на медитация.
Помислих, че това е едно от медитативните преживявания. Те продължиха два месеца.
Един ден, докато медитирах, някой се опита да
ми каже нещо. Вслушах се и долових думите: „Не
ме отбягвай. Опитвам се да се свържа с теб. Това
е за твоето развитие.“
Усетих челото си много горещо. Пред мен се
разливаше бяла и виолетова светлина. Отново някой ми каза:
„Чуй ме... Опитвам се да се свържа с теб.“
Реших да се вслушам в този глас, който идваше
от някакви външни сили.
Стана обичайна практика за мен да се концентрирам върху тези послания. Когато чух това съобщение, виждах бяла светлина пред челото си и думите
бяха изписани върху този фон. Беше смайващо.
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започна моето обучение, което още продължава.
Получих задълбочени знания за същността на
цялата система.
Това обучение включва много факти, които не
могат да бъдат намерени в никакви писмени източници. Омни използва 5 символа, които са били
познати на човечеството като Рейки символи. Това
са Мастерският символ, символът „Мост“, символът за премахване на блокажи, символът за Сила и
Универсалният символ. Това уточнение е за практикуващите Рейки.
Символите са лесни за разбиране и запаметяване. Системата Омни използва различни символи и
съответните им мантри с различна цел при лечение.
Омни предлага по-мощни символи от всички
други Рейки системи, съществуващи по света. С
помощта на Омни символите лечебният ефект се
постига значително побързо. Омни системата
работи ефикасно на всички нива – физическо, умствено, психологическо,
емоционално, духовно,
а също и върху аурата и
кармата.
Бог Шива, първият Учител
* ШРИ ШИВ САЙ: Ширди Сай Баба и Сатя Сай Баба са аватари на Бог Шива – Негови въплъщения в човешка форма. Във
Ведическата култура съществуват божествените триглави –
проявления на троица Божества с определена мисия.
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ми се видяха малко време за усвояване на мастерската степен.
Приех решението на Шри Шив Сай да бъда настроен за Грандмастер. Притеснявах се как ще приемат това хората, и особено Рейки мастерите от другите духовни линии.
Поставих този въпрос на Шри Шив Сай и Той отговори: „Омни лечението ще бъде добре дошло
навсякъде. Който отрича този факт, не получава пълноценно изцеление. Трябва да приемеш реалностите. Всяко ново начинание в началото е
подложено на критика. Ти ще трябва да докажеш
способностите си пред хората.“ Приех това обяснение като урок и вече не задавах подобни въпроси.
Шри Шив Сай е моят духовен ръководител в разработването на Омни лечението. Аз съм Му изключително благодарен за духовното ръководство, не
само за Омни, но също и за Усуи, Ошо Нео, Каруна
Рейки, техниките за медитация и др. Той ми даде посвещение и ръководство в състояние на медитация за
системите Омни целителство, Регресия в миналото,
Кристалолечение, Рудракшитерапия и други.
Разбрах, че се създават пет нови системи за изцеление, подобно на Омни, които ще ми бъдат предадени по същия начин. Дивия Сутра беше следващата стъпка.
В своята практика и под Негово ръководство
аз изучих множество различни процедури за настройка в Традиционно Рейки, Ошо Нео Рейки,
Каруна Рейки, Омни целителство, Дивия сутра и др.
Обикновено първо преглеждам състоянието на чо18
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целител, Старши целител, Мастер лечител, Мастер
учител и Грандмастер. По-нататък ще ги обясним
подробно.
Казаното дотук може да прозвучи на някои
читатели като фантастика. Всъщност, в повечето случаи действителността изглежда също
толкова чудна, колкото и фантастиката.
Думите не могат да кажат повече. Вашият
личен опит с Омни ще ви открие това, което думите не могат да изразят.
Добре дошли в света на Омни!
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При посвещение в Традиционно Рейки има период от 21 дни, през който се извършват промените
в тялото, в резултат на настройката (т. нар. период
на изчистване). След това може да се види в пълна
степен ефектът от първото ниво и може да се получи настройка за второ ниво. В системата Омни този
период е от два до седем дни, в зависимост от състоянието на чакрите, емоциите, нивото на енергията и т.н. В много редки случаи този „очистителен“
период е бил 7-11 дни за Омни целители.
Бързината на усвояване на енергията при Омни
също е много по-голяма, отколкото в другите системи
Рейки.
Ето една сравнителна таблица, при която се
вижда интензитетът на въздействието:
Название на
системата

Интензивност на въздействието (единици в минута)

1. Традиционно Рейки
2. Каруна Рейки 1 и 2
3. Ошо Нео Рейки 1
4. Омни 1

215
522
2780
11690

Тези измервания показват, че в Омни човек получава по-мощно енергийно въздействие и по-бързо, отколкото при другите системи.
Омни е разработена под прякото ръководство и
напътствията на Шри Шив Сай.
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НУЖДАТА ОТ ОМНИ ЦЕЛИТЕЛСТВО
Сега ще минем към една много важна част от
тази книга: нуждата от Омни целителството.
Много пъти са ме питали защо ни е потребно
Омни целителството, каква е нуждата от него, след
като имаме толкова други системи. Мисля, че отговорих на този въпрос в предишната глава, но искам
да дам още пояснения.
Както казах в предишните глави, моето пътешествие в Рейки започна с Традиционното Рейки.
Тогава, след като получих второ ниво, започнах
да работя за лечение на различни заболявания.
Чувствах, че би било по-добре ако имах такова ниво
на енергията, което би ми позволило да помагам
при хронични заболявания, без странични ефекти.
Понякога е трудно да убедите хората, че при
всеки човек въздействието на енергията е различно. Проблемите с Кундалини и чакрите не са решени окончателно. Всички Рейки системи твърдят, че
Рейки работи върху причината за проблема и затова е нужно време, докато се излекува човек. Това
твърдение не ме удовлетворяваше.
Благодарение на Омни лечението разбрах защо.
При другите Рейки системи не се прави настройка
на коренната чакра (освен Ошо Нео Рейки). Затова
с тези системи е трудно да се лекуват проблеми,
свързани с тази чакра. За това не са виновни самите
системи, защото те си имат свои рамки и принци29
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пи. Но в Омни се настройва и коренната чакра и
се получават добри резултати дори при проблеми,
свързани с Кундалини и с чакрите.
Затова, ако искате да работите за такива случаи,
имате нужда от Омни целителство.
Друго важно обстоятелство, което се наблюдава в Рейки системите, е че те никога не поддържат
концентрация върху Земната енергия, която наричаме още Ин енергия или „Майчина енергия“.
Повечето системи работят с Космическата енергия –
Ян или „Бащина енергия“. Но в Омни имаме добра
координация между Космическата и Земната енергия (Ин и Ян или Майчина и Бащина енергия). Това е
поради факта, че в Омни целителството се настройват и горните, и долнита чакри.
Следователно, за да балансираме двете енергии имаме нужда от системата Омни.
Друга особеност при работата с другите системи е, че символите за премахване на блокажи и за
сила се рисуват на всяка позиция.
Така е и в Традиционното Рейки. Моето лично
мнение е, че това не е необходимо. Няма смисъл,
ако няма блокажи. Символът за премахване на
блокажи трябва да се използва само ако открием такива. В традиционното Рейки този символ се
използва в комбинация със символа за сила с цел
усилване на въздействието.
Когато използваме символа за сила, защо е нужно да го подсилваме? Една от възможните причини
е липсата на символи с по-конкретно предназначение в Традиционното Рейки и в други системи.
30
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В такива случаи е необходимо да работим със
специфичните символи на Омни.
Има и още нещо важно. При другите системи
Рейки лечителят трябва да отдели много време за
сеанса. Поради тази причина много хора не искат
да се занимават с лечение. Те предпочитат да станат Мастери и да правят настройки.
Системата Омни пести време и труд.
За предпочитане е да се учи такава система, която предлага повече енергия, по-добрe се възприема
от лекувания, има по-малко странични ефекти и усложнения, изисква по-малко време и усилия и, найважното, разполага с по-усъвършенствани методи
и символи.
Точно такава система е Омни.
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Основни позиции в Омни целителството:
на очите; слепоочията; уши; чело и тил; гърло; сърце; слънчев сплит; жлъчка и далак; черен дроб; бели
дробове; корем; бедра; ингвинални гънки; колене;
крака; глезени; стъпала; плешки; горни прешлени;
лумбална област; бъбреци; опашна кост (sacrum).

очи

слепоочия

уши

трето око

гърло

сърце

стомах

далак

черен дроб

бял дроб

корем

бедра

пищяли

глезени

бъбреци

сакрум

слабини

колене

плешки

гръб
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ОТЗИВИ ЗА ОМНИ
На следващите страници ще прочетете отзиви
от хора, които са получили системата Омни целителство от д-р Самир Кале.
* * *
През 2003 г. участвах в програма на Европейския
съюз EUHEALS за изследване на алтернативни
методи на лечение. На участниците бяха дадени снимки на пациентите, техните имена и диагнозата. Работих със системата Омни сутра
(Дивия сутра). Тя работи автоматично на разстояние. При сеансите забелязах, че се получава
пик на енергията на 5-та минута. Попитах учителя как действа във времето Омни сутра и той
ми отговори, че въздействието в началото се
усилва, като максимумът е на петата минута,
а след това постепенно отслабва в продължение
на няколко часа. Резултатите от изследването
показаха явно подобрение при всички пациенти –
всички са реагирали положително на сеансите
дистанционно лечение.
* * *
Връщахме се след семинар в провинцията.
Датата беше 1 юли. В Рейки центъра ме очакваха
мои приятели от Ловеч. Едната от тях – лекарка –
беше синьо-зелена на цвят и се хвърли към мен с ду48
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мите “Ти ще ме спасиш!”. Три седмици по-рано тя
ходила при ходжа за диагностика на магия и той
й казал, че ще умре на 1 юли. Работих с Омни. Това
беше най-мощната система, която имах тогава.
Силвия беше в агония. След обяд отпътува за Ловеч.
Продължих да работя от разстояние. На следващия ден ми се обади, че кризата е преминала.
* * *
При подготовката ми за мастерска степен в
Омни, учителят ми правеше ежедневни подготвителни дистанционни сеанси в продължение на
три месеца. За тях имаше уговорен час. Понякога
се налагаше да пътувам и не бях сигурна дали сеансът ще мине успешно. Един ден в уговорения час
бях в самолета. Въпреки обстоятелствата, всички сеанси преминаха успешно и усещах ясно работата върху мен.
* * *
Системата Омни Шива (рудракшитерапия)
дава много добри резултати при гинекологични и
онкологични проблеми, особено за кисти. Веднъж
при мен дойде лекарка с две кисти на яйчниците.
Направих й общо три сеанса с рудракша. Дадох й
заредена рудракша и тя продължи да се лекува
сама с Рейки. Всеки ден тя ходеше на преглед при
нейна приятелка – гинеколог. Кистите се капсулирали и изчезнали. След тази случка гинеколожката също пожела да получи посвещение в Рейки.
При друг случай, с много кисти, използвах Рудракшитерапия плюс Озон. След 4 сеанса жената
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* * *
Мой близък от близо седмица не можеше да
спи повече от 3 часа на денонощие от болка, идваща от двустранен плексит. Направих му сеанс.
Той заспа и така спа почти 6 часа. След 4 сеанса
всичко се оправи. В знак на благодарност той ми
плати обучението за 2-ро ниво Рейки! Вече можех
да работя и помагам на хората от разстояние.
* * *
Моя приятелка, занимаваща се с йога от
12 години, един ден реши да опита Рейки сеанс!
Каза, че е здрава, не пуши, не пие и всичко е ОК...
Направих й сеанс. На другия ден ми звънна и каза,
че й се е подул коремът и се чувства некомфортно. Попитах тогава какъв проблем е имала, който
е скрила от мен. Тогава тя сподели, че цикълът
й бил 14 дена, като първите три дни не можела
да стане от леглото. Направихме още 2 сеанса
и всичко се нормализира. Моя бивша колежка от
полицията ме потърси за помощ. Проблемът при
нея беше отлепени нокти от месото на всички
пръсти. След месец сеанси нещата се оправиха.
Тогава тя доведе брат си, който беше много зле
физически и психически. Лявата му ръка и левият
му крак бяха започнали да изтъняват. Млад мъж
на 33 години – бивш спортист, беше с кръвно 190/
120 и пулс 91. Висок 168 см., с тегло 86 кг., пушещ
по 3 кутии цигари на ден. След 18 сеанса за 3 месеца ръката и кракът му се възстановиха, кръвното се нормализира (120/80, пулс – 60) и отслабна
с 14 кг. Намали цигарите до 1,5 кутии на ден!
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* * *
Друг случай с моя близка: По спешност я приемат в болница с жлъчна криза. Правят изследвания
и установяват камъни в жлъчката. Предлагат й
операция на жлъчката, която тя отказва. Дойде
на сеанс. Направихме пет поредни сеанса. Един
час след 5-ия сеанс отиде на ехограф, където лекарят й казал, че няма вече камъни, а само шлака.
Събота и неделя почива и в понеделник направихме 6-ти сеанс. Пак след час отиде на ехограф и се
оказа, че и шлаката е изчезнала.
* * *
Бях в Еленския балкан на почивка при мой приятел-радиестезист. Там имаше и жена от София,
на която направих сеанс, и тя се почуства много
добре. Когато се прибрала в София, намерила съпруга си на легло, със страхотни болки в кръста.
Не можел да стане и да се движи. Позвъни ми и ме
помоли да намеря начин да отида в София за да
му помогна. За наш късмет, точно след час имаше кола, която тръгваше за София. Същия следобед вече бях у тях. Направих сеанс. На сутринта
мъжът вече ставаше от леглото и се движеше,
като изпитваше средна болка. Направих втори
сеанс и на следващия ден той се навеждаше свободно. На третия ден беше вече на работа. Там
се запознах с негов колега от гр. Карлово. Мъжът
имаше травма на коляното от мисия в чужбина.
Каза, че жена му има болки в гърба и също трудно
се навежда. Разбрахме се когато се прибере да се
свържем по скайп. Дъщеря му изпрати снимка на
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майка си. Двамата легнаха в две различни стаи и
за първи път направих дистанционен Рейки сеанс
на двама души едновременно. На следващата вечер направихме отново сеанси и нещата при тях
отшумяха.
* * *
Пак в София ме помолиха да направя няколко
сеанса на 74-годишна жена с двустранна дискова
херния, която едва ходи. Освен дисковата херния
на 36 години е имала 3 инсулта, а на 37 получава 4-ти инсулт. Имаше проблеми със сърцето и
бъбреците. Дъщеря й, лекар хирург, каза че също
е алергична към всякакви медикаменти и не може
да взема лекарства. Направихме 3 сеанса. Когато
отивах за 4-ия, я срещнах да се качва по стъпалата нагоре. Живееха на 4-я етаж и нямаха асансьор. Каза, че до днес се е чувствала страхотно, но
се е появила отново болката в гърба и краката.
Попитах я какво е правила и тя си призна, че след
третия сеанс се почувствала изпълнена с енергия
и сили. Отишла до пазара. Купила чувал чушки и
чушкопекарник, занесла ги у тях и цял ден правила
зимнина. Направихме четвърти сеанс. След сеанса
тя сподели, че внучката й има кашлица и помоли
да й направя и на нея сеанс. На другия ден се чухме
и двете бяха много щастливи и доволни от сеансите. След година посетих нейна племенница, която ми съобщи, че леля й си е добре, но починал съпругът й. Той имаше здравословни проблеми също,
но не вярваше в нищо и не пожела сеанс.
* * *
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ОМНИ МАСТЕРИ по СВЕТА
Списък на Омни хилинг мастерите, обучени и посветени от д-р Самир Кале, ще намерите на неговия сайт:
www.reikine�ndia.com/Master.html
Д-р Вийна Гупта, Алвар, Индия, е Омни хилинг
мастер, гинеколог, Мастер в Традиционно
Рейки и Каруна Рейки. Работи в болница в
Алвар, Раджастан.
Екатерина Стоянова, София, България, е Омни
хилинг мастер и Грандмастер в традиционно
Рейки, Каруна Рейки и Ошо Нео Рейки.
Ръководител на Български Рейки център в
София.
www.bg-reiki.com
Стефани Джоунс, Уелс, Великобритания, е
Омни хилинг мастер, Омни крия мастер и
Усуи Рейки мастер. Ръководител на Малинди
www.malindi.co.uk
център в Уелс.
Галина Маринова, София, България. Омни
хилинг мастер, Традиционно Рейки и Каруна
Рейки мастер. Има свой Рейки център в София.
www.facebook.com/galia.marinova.3781
Алена Гусева, Екатеринбург, Русия, е Омни
хилинг мастер и Грандмастер в Традиционно
Рейки. Има Рейки център в Екатеринбург.
Отскоро е в САЩ.
Дмитрий Калигин, Екатеринбург, Русия. Мастер в Омни хилинг и Традиционно Рейки. Любознателен и иновативен. Отбягва суетата и
не е пожелал да публикува своя снимка.
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