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Предговор
Когато Петра Ноймайер и Розвита Старк ме 

помолиха да напиша предговора за тази книга, 
веднага приех с удоволствие.

С радост още си спомням времето назад, кога-
то двете авторки, изпълнени с възторг от моите 
семинари, се запознаваха с многостранните въз-
можности на тази простичка народна медицина. 
Очарована съм от това, по какъв многостранен 
начин са усвоили предадените от мен знания и 
са ги доразвили след това, особено когато всичко 
това е поднесено с такава яснота, креативност и 
проникновеност както при Петра и Розвита. Те 
двете са намерили своя собствена форма на из-
разяване. Тази книга успява да предаде позна-
нието за света, а с това и нашата обща идея да 
помогнем на другите хора да се самолекуват.

В миналото често съм питала за добра лите-
ратура, допълваща моите ръкописи. Сега тази 
творба е на пазара и мога действително да я пре-
поръчам. Лечение със символи е ценен принос 
както за начинаещите, така и за по-напредна-
лите, които вече познават тези методи. На начи-
наещите тя дава едно добро начало, едно пред-
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чувствие, може би даже едно „допускане“ към 
своите безгранични възможности.

Едно е ясно на всички нас, които се занима-
ваме с Нова хомеопатия: границите съществу-
ват само в обозримия разум, който е капсулован 
единствено в представата кое е „възможно“ и 
кое е „невъзможно“ и по каква конкретна схема 
функционира лечението. Ние наблюдаваме еже-
дневно, колко повече е възможно, от това което 
мислим. Щом надскочим „Границите на Разума“ 
и открием, че нашето съзнание е по-обширно от 
„мисловните привички“ и „мисловните грани-
ци“, сме готови за чудесата на живота, които се 
изразяват чрез този метод и са разкрити в тази 
книга.

Многото житейски примери на моите учени-
ци в настоящата творба ми доставят особена ра-
дост, защото за мен винаги е била важна практи-
ческата насоченост. Изненадващо е как всичко 
това функционира, нещо което по-рано смята-
хме за невъзможно, но и също така как всичко 
функционира различно от това, което мислехме 
в началото. Така развиваме непрекъснато нови 
възможности, които си заслужава да споделяме 
един с друг.

Бих желала да сравня Новата хомеопатия с 
дъска за сърф. Функционирането на една дъска 
за сърф се базира на една простичка, обозрима 
законосъобразност. И въпреки това всеки избира 
различен цвят, различно платно за сърфа и раз-
личен надпис на своята дъска.

Поради това обръщам внимание, че при пре-
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подаването на този метод човек трябва да се от-
ърси от закостенелите разбирания и структури-
рането да бъде доведено до минимум. Само така 
всеки може не само да открие истината за самия 
себе си, но и може да се развива напред креатив-
но, а и да остане отворен за нови възможности.

Всеки, който прилага Новата хомеопатия, 
я развива по свой собствен начин, индивидуал-
но оформя и доразвива метода и с това обога-
тява своите собствени познания. Тази креатив-
ност се проявява в различни имена и форми, в 
които това познание е изразено. Името, което 
аз избрах, PraNeoHom (Praxisorientierte Neue 
Homöopathie), като съкращение от Практически 
ориентирана нова хомеопатия, се появи с помо-
щта на моите ученици.

Известният Шри Рамакришна казал веднъж 
на своите ученици: „Мислите, че всички вие сте 
мои ученици, а в действителност аз съм ученик 
на всички вас.“ Така посрещам всеки, включи-
телно и моите ученици, с дълбоко уважение и 
се радвам всеки път, когато науча нещо допъл-
нително, особено в областта на запознаването 
„от сърце за сърце“. Това е последният подарък, 
който всички ние – учители и ученици – взема-
ме със себе си, за да можем да се докосваме и 
споделяме при условията на равнопоставеност и 
взаимност – въпреки различните състояния на 
познанието.

Моят дядо – проф. д-р Ханс Райенфелд, беше 
романист към университета Лудвиг Максимили-
ан в Мюнхен и персонален съветник към Минис-
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терството на културата в Бавария. Той бил за-
питан веднъж, защо е толкова обичан от своите 
студенти. На този въпрос отговорил така: „Един 
добър учител наблюдава с радост как неговите 
ученици стават по-добри от него!“ Това мото бих 
искала, скъпи читателю, да споделя с теб в увод-
ните си думи. 

В този смисъл благодаря на Петра, Розвита и 
на всички, които са споделили своите примери 
от практиката, за техния принос към тази творба 
– това е радостна и окуражаваща обратна връз-
ка за непредвидимите възможности: „What the 
bleep do we know“ – ние не знаем още всичко, ко-
ето е възможно чрез този метод!

Бих се радвала, ако настоящата творба ви даде 
посока в нашата обща визия, че този достъпен 
начин за самолечение може да влезе във всеки 
дом и винаги да бъде полезен, да помага на все 
повече хора, които отново да поемат в собстве-
ните си ръце отговорността за здравето си. Така 
все повече хора могат взаимно да си помогнат, 
да съдействат, да постигнат и получат по-добро 
здраве, спазвайки мотото: „Приятели помагат на 
приятели.“ 

Петра и Розвита, поздравявам ви от цялото си 
сърце за тази книга и ви пожелавам да преуспя-
вате във вашата работа и много успех. Ваша

 Лаена Базол Райенфелд 
Институт по практическa нова хомеопатия 

(PraNeoHom®)



Увод от авторките
Целта на тази книга е – независимо дали сте 

заинтересован лаик, пациент или терапевт – да 
ви представи енергийна медицина на информа-
цията с нейните многообразни възможности за 
прилагане.

Първоначалното име на тази всеобхватна 
лечебна система гласи Нова хомеопатия. Тя се 
основава на изследванията на виенския елек-
тротехник Ерих Кьорблер (1936 – 1994), който 
преоткрива старите знания и чрез собствени из-
следвания накрая успява да свърже традицион-
ната китайска медицина, новите познания на 
квантовата физика и радиестезията.

Той назовава тази лечебна система Нова хо-
меопатия, защото – подобно на класическата 
хомеопатия – се базира на принципа болестите 
да се лекуват чрез пренос на информация.

Благодарим на Ерих Кьорблер, че направи 
достъпни тези знания на широката обществе-
ност и че днес интересът към този сензитивен 
лечебен метод непрекъснато расте. Оттогава и 
досега много терапевти надграждат своите по-
знания, изследват нататък, обогатяват Новата 
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хомеопатия със собствения си опит или я свърз-
ват с други допълващи лечебни системи. Резул-
татът от това продължаващо развитие днес са 
различните имена, като Практически ориенти-
рана нова хомеопатия (PraNeoHom), Биоенер-
гетична регенерираща терапия, Сензитивна 
резонансна терапия и мн.др.

Правилното трептене прави това
Базисните и теоретичните основи на различ-

ните методи за енергийна медицина на инфор-
мацията са винаги едни и същи: всичко трепти. 
Дали камъни, цветове, микроорганизми, лекар-
ства, хора или геометрични знаци – всичко, което 
съществува, има трептене, изпраща информация 
и се намира във взаимовръзка едно с друго. Ако 
се сравнят един болен човек с един разстроен ин-
струмент тогава би могло с правилното трептене 
да се настрои правилният тон. Напълно подобна 
е и теорията на много от лечебните методи, кои-
то лекуват с информация и трептения. Те всички 
имат за цел да доведат един болен организъм в 
съзвучие например с цветове, тонове, честоти и 
линеен код. Така се прекратяват смущенията и 
вместо дисхармония, се постига съзвучие в хар-
моничната „струна“ на нашето резонансно тяло. 
Енергията отново протича и организмът получа-
ва нови сили да управлява собствените си лечеб-
ни сили.

На този принцип се базира също и Новата 
хомеопатия, в която дисхармоничните трепте-
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ния се променят с помощта на геометрични зна-
ци. Всяка нарисувана линия действа като една 
антена и променя съществуващите трептения. 
Ако например тези биофизични, активни, гео-
метрични знаци се нарисуват върху акупунктур-
ните точки, тези знаци насочват безболезненото 
дразнене към активиране на собствените лечеб-
ни сили. Ето защо може да се говори за „линейна 
акупунктура“.

Известно е от хилядолетия, че акупунктурни-
те точки са прицелни места за иглотерапията. 
В наши дни се развиват много различни „мери-
диан-терапии“, които упражняват разнообраз-
но влияние върху Системата на меридианите и 
акупунктурните точки – напр. Техника за емо-
ционално освобождаване (EFT); линии; крис-
тална акупунктура; техника, позоваваща се на 
камертони – и даже чрез рисуване на геометрич-
ни знаци. Така също и рисунките по тялото на 
пранародите и при индианците, или татуиране-
то върху болни места при известния леден човек 
Йотци служат, съответно са служили за нищо 
друго освен за изравняване на трептенията и по-
стигане на лечебен ефект по този начин.

Снимки, които са направени с топлочувстви-
телна камера в Института по биофизика в град 
Неус (Германия), показват по впечатляващ на-
чин протичането на енергийните потоци по раз-
личните меридиани. Тези снимки потвърждават, 
че системата от меридиани не е изобретение на 
стара китайска династия, а със сигурност скоро 
ще бъде научно доказана дори и за онези, които 
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са скептично настроени към източните терапев-
тични методи.

Геометричните знаци се нанасят външно, но 
се използват и за производството на „информи-
рана лечебна вода“. Преносът на информация 
към водата също е една много лесна, ефективна 
и икономична техника, която ще бъде разяснена 
в тази книга: при пиенето на информирана вода 
е възможно да се информира позитивно всяка 
клетка в нашето тяло.

Новата хомеопатия и произлизащите от нея 
нови методи и приложения са подходящи не 
само за професионални терапевти, а също така 
и за лаици; те позволяват на всеки самостоятел-
но да бъде отговорен за грижата за собственото 
си здраве и сам да си помага, особено в сложни 
случаи. Така за облекчаване на болката често 
е достатъчно само да се нарисува върху кожата 
лечебен символ – съответстващият линеен код, 
например при едно болезнено подуто място от 
ухапване на насекоми.

Особено впечатляващи са необикновено го-
лямото разнообразие на прилаганите различни-
те методи и едновременно с това леснотата при 
прилагането. При директното участие на паци-
ента в Новата хомеопатия се увеличава лич-
ната му отговорност към собственото му здраве. 
Новата хомеопатия доставя радост при само-
организиране на ежедневието по законите на 
Вселената.

Чувствителните резонансни методи се разби-
рат като всеобхватни: целият човек (съответно 
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животно или растение) е съставен и се разглеж-
да като триединството – тяло, душа и дух. При 
това голяма роля в терапията играят отношени-
ето към околната среда, житейските обстоятел-
ства (социалното общуване, семейната и работ-
ната среда), психичните фактори, лъчевото на-
товарване (земните лъчи и електросмог), както и 
алергиите и отровните неекологични продукти.

Преоткриването на медицината на 
информацията в информационния век

Ерих Кьорблер посвещава труда на своя жи-
вот на прецизни изследвания и разбирания за 
системата, която се основава на трептенията. Той 
сам се е виждал като пионер във всеобхватната 
медицина – колегите, които работели с него, го 
смятали за гений. Гений, който се откроява особе-
но със своята креативност. Кьорблер не бил само 
учен, чийто труд бил оценен с няколко награди 
и отличия; той се интересувал също от изкуство 
и получил отличие като писател във Венеция. 
Кралят на Белгия го отличил с Кръст за заслуги 
и EUREKA (Центърът на европейското общество 
по иновативни изследвания в Брюксел) го удос-
тоил със златен медал – споменавайки тук само 
някои от неговите отличия.

Въпреки това – най-важният творчески труд 
на веселия и като че ли скромен изследовател, 
който той оставя на следващите поколения, е 
Новата хомеопатия. В основата на тази лечеб-
на система е поставено познанието, че човекът е 
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една информационна система, следователно би 
могъл да бъде лекуван чрез информация.

Идеята на Кьорблер за далечното бъдеще 
била хората да могат да се лекуват без химични 
лекарства и технически интервенции, а изклю-
чително с пренос на информация. Ние сме сигур-
ни: бъдещето вече започна!

В тази книга ще ви предоставим редица тео-
ретични разяснения и многобройни практически 
примери с идеята, че: Нищо не е невъзможно!

Петра Ноймайер и Розвита Старк



ЧАСТ I: 

ОСНОВНИ 
ПОЗНАНИЯ





Всичко трепти: морфични
полета & Co. 
Независимо дали камък, цвете, животно или 

човек – всичко, което съществува, трепти и така 
излъчва непрекъснато информация: ние се на-
мираме в една отворена система, където всичко e 
в една непрекъсната взаимовръзка с всички.

Класическата наука се ръководи от идеята, че 
развитието в природата се управлява от случай-
ни процеси. Според нея, за да се опознае Вселе-
ната, тя трябва да се разбие винаги на по-малки 
части. Английският биолог Рупърт Шелдрейк е 
на друго мнение – при своите изследвания той си 
поставил въпроса в обратната посока, как сама е 
организирана комплексната система. Ние не мо-
жем да разпознаем художника на една картина 
като анализираме цветовете й. Можем да разбе-
рем вложените мисли, концепция или идея на 
тази картина, когато я проучим като цяло. Така 
Рупърт Шелдрейк е развил теорията за морфич-
ните полета.
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Морфични полета
Науката познава гравитационното поле или 

електромагнитните полета. Рупърт Шелдрейк 
допълнил теорията за морфичните полета: 
Какво превръща единичното дърво в гора? Дали 
това е споразумение между дърветата или зад 
това лежи една общовалидна концепция? Шел-
дрейк поддържа мнението, че една цялост – на-
пример организмът гора – е организирана чрез 
едно морфично поле, защото целостта е повече 
от сумата на нейните части. Едно морфично 
поле е формообразуващо поле, което организира 
материята. Всяка организация си кореспонди-
ра с такова поле. Строежът на организирания 
принцип би могъл да се обозначи като колек-
тивна памет на природата. Неговата външна 
изява е вибрацията, еднаквото трептене на по-
добни форми във времето и пространството.

Между морфичното поле и един организъм 
съществува непрекъсната размяна на влияния: 
обмяна на информации. Информациите са също 
и тези, които образуват нашия живот и нашата 
реалност, защото тъкмо така нашите собствени 
идеи, представи и емоции създават едно поле. 
Когато променяме нашите мисли и чувства, съ-
ответно се променя и полето. Ето защо можем да 
кажем: Ние сътворяваме нашата действителност 
– ние сами ковем нашето щастие.



Принцип на резонанса
През целия ни живот се намираме в комуни-

кация и взаимовръзка с нашата околна среда. 
Ние разменяме с нея непрекъснато „информа-
ции“ – това са трептения, които ни въздействат 
отвън и които също така излъчваме от нас на-
вън.

На физично равнище тази теория се базира 
на научните проучвания на Ле Бон и Алексан-
дър Гурвич: Всичко трепти и всичко излъчва. 
Следователно ДНК (дезоксирибонуклеиновата 
киселина) - наследствената информация, веро-
ятно влияе на всяко наше клетъчно ядро като 
един вид „резонатор в кухина“ – едновременно 
като антена и като излъчвател.

Дори понякога можем да почувстваме подоб-
ни трептения. Когато срещаме един човек, на-
влизаме с него в резонанс: ние узнаваме, в по-
вечето случаи за частица от секундата, дали ни 
е симпатичен или не, т.е. дали има една и съща 
дължина на вълната с нас, или дали „върви в 
срещуположната посока“.
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Принцип на резонанса
Ако на масата се намира един звънтящ ка-

мертон със зададен тон и човек постави още 
един камертон в спокойно състояние, то вто-
рият ще започне да трепти: настъпва резонанс 
на втория камертон към честота на трептя-
щия камертон (първия) и той действа едновре-
менно като антена и като излъчвател.

Точно така стои въпросът и с всички трепте-
ния, с които се среща човекът: ние навлизаме в 
резонанс с тези вълни. Индивидуалните инфор-
мации, които се транспортират от насрещните 
вълни върху нас, често са достатъчни за това как 
ще реагира нашият организъм на тях: или треп-
тенията са поносими (съвместими) за нас или са 
непоносими (несъвместими). На този резонансен 
принцип се базират тестовете за поносимост на 
чувствителната резонансна терапия.
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Ако например се срещнем с изкуствено съз-
дадено електрично или магнитно поле и започ-
нем да не се чувстваме добре, тогава говорим за 
електросмог, следователно за една непоносимост 
към тези трептения. Позитивните трептения на-
против – действат хармонизиращо на нашия ор-
ганизъм и могат да подсилят и активират собст-
вените лечебни сили.

На изобразената картинка горните вълни (на 
дървото) имат еднаква честота и по-голяма ам-
плитуда от трептенето, което излъчва жената. 
Това трептене е напълно поносимо и усилва на-
шето собствено трептене. По-голямата амплиту-
да не нарушава поносимостта.

Ако например, вълните имат една различна 
честота, се отслабва нашето собствено трептене 
– наличие на непоносимост. Това се онагледява 
посредством изобразената долна вълна. Трепте-
нето на котката се разминава до голяма степен 
с трептенето на жената, което е непоносимо за 
нас.



Лечение с геометрични знаци
Геометричните знаци също излъчват трепте-

ния. Ако например се нарисуват символи върху 
кожата, това може да промени – според позици-
ята и вида на знака – трептенията в енергийно-
то поле на човека съответно в енергийния поток 
на меридианите. Това практическо познание е в 
основата на така наречената Медицина на ин-
формацията.

Прилагането на геометрични знаци и симво-
ли за промяна на енергийните трептения не е 
откритие на новото време. Символите са играли 
голяма роля в много култури, защото те са но-
сители на енергийни послания в компресирана 
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форма. Да помислим само за изрисуваните ин-
дианци преди война – и кой знае, може би едва 
сега разбираме смисъла на поговорката: „Един 
индианец не познава болка!“

Рисуване по тялото се е извършвало навсякъ-
де по Земното кълбо, от Южно море до Африка и 
Индия. Въпреки пространственото и времевото 
разделение и невъзможността за контакт между 
различните народи, много култури са използ-
вали подобни геометрични форми – например 
подредени една до друга паралелни линии. Да 
помислим за Йотци, ледената мумия от преди 
приблизително 5000 години, на която са открити 
„татуировки“ от линии и кръстове на наранени 
места по тялото.

При някои хора работата със символите може 
да ги натоварва негативно. Това се среща осо-
бено често в европейските географски ширини. 
Така клирът се опитвал през Средновековието 
да елиминира повечето предания чрез инквизи-
цията и процесите срещу вещици, поради което 
липсва сензитивната връзка със символите в на-
шия културен кръг близо 500 години.

Доказателство ли е Йотци за аку-
пунктурното учение?

В това със сигурност вярват експертите 
по меридиан-терапия, които се занимават ин-
тензивно с находката на ледената мумия Йот-
ци. Йотци бе намерен през 1991 г. в Тиролските 
Алпи. Неговата възраст е оценена на поне 5000 
години. 
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В една специална консервираща камера в Бо-
зен (ГЕР) са измерени и фотографирани 47-те 
оформени татуировки на Йотци и са сравнени 
с акупунктурните точки от Традиционната 
китайска медицина (ТКМ). Резултатите били 
изумителни: Повечето точки корелирали с кла-
сическото акупунктурно учение. Експертите по 
меридиан-терапия допуснали, че с това Йотци 
лекувал износване на ставите на лумбалните 
прешлени и ставите на краката. Линейните та-
туировки върху меридианите на жлъчния мехур, 
черния дроб и далака насочват към мисълта, че 
Йотци най-вероятно е страдал от стомашно-
чревни оплаквания. Във всеки случай, тези резул-
тати от изследването допускат възникването 
на нова дискусия: дали учението за акупунктура 
действително произлиза от Китай или евенту-
ално по-западно в Евроазия. 

Независимо от акупунктурата съществу-
ват още някои други учения и системи за енер-
гийните канали и енергийните точки на тя-
лото, като например Тригер-точки по Саймън 
и Травел, Head’schen zonen, или точките при 
японския лечебен поток. От йогата и тантра-
та са известни така наречените нади (енергий-
ни канали – б.р.) – в стари писмени източници 
се споменават от 72 000 до 350 000 такива нади 
по човешкото тяло.

Лечението с геометрични знаци няма нищо 
общо с фокус или магия. По-скоро за това използ-
ваме дълго пазените знания на нашите пред-



27

ци за морфичното поле, които благодарение на 
Ерих Кьорблер отново идват при нас от паметта 
на природата и днес могат да бъдат обяснени с 
квантово физични модели. Така сензитивната 
работа със символите изживява ренесанс, за да 
се възстанови загубеният баланс при хората или 
да се премахне стресът.

Но и други аналогии показват как лечебните 
символи могат да повлияят нашата действителност: 
Това че в морфичното поле са запаметени символи, 
типични библейски фигури и мандала, ясно е она-
гледил също и К. Г. Юнг със своята теория за Колек-
тивното безсъзнателно.

Symbole sind allgegenwärtig: Radkreuz; Johanniter-/Malteserkreuz; 
Kardinalskreuz; Rune Fehu; Rune Wunjo, Blume des Lebens (v. l.). 

Символите са общовалидни: Кръст в колело; 
Йоханитер- Малтийски кръст; Кардиналски 
кръст; Руна Феху; Руна Вуньо; Цвете на живо-
та (от ляво на дясно).

Един символ (от гр. symbolon – връзка) е също  
непрекъснато сетивно изображение, което може 
да ни помогне със своята свързана сила да про-
изведе поносимо трептене между изразената 
форма (болест, болка) и фината материя (трепте-
нето, което ни въздейства) – следователно между 
материя и съзнание.

Лечебни знаци
Ерих Кьорблер е преоткрил образеца на фона 

на всички символи в различните култури и на 
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базата на електрониката и Теорията за хаоса: 
една до девет успоредни линии, конструирани-
ят от тях равнораменен кръст, житейските руни 
Ипсилон (Ypsilon) и Синус (Sinus)-формата.

Всички използвани тук символи, съответно 
геометрични знаци, са познати и доразвити под 
влиянието на единичните линии и съответно на 
техните комбинации.

Сега можем да обсъдим поотделно този „лине-
ен код“. В следващите глави на тази книга, ще 
научите как Новата хомеопатия прилага тези 
знаци и как вие можете да проверявате с техни-
ката на радиестезична багета-махало (в книгата 
инструмента често се назовава като пръчка, тъй 
като я наподобява – б. пр.), кой знак в кой слу-
чай се използва.

Синус(S): променящият посоката 
знак

Синусът е широко приложим чрез директно 
рисуване върху кожата не само за тялото, но и за 
„прехвърляне“ на всички възможни непоносими 
информации (оплаквания, болести, внушаващи 
мисли и т.н.)
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Житейската руна Ипсилон(Y): усил-
ване

Ипсилон(Y) е често използван знак, който 
противоположно на Синуса винаги влияе поло-
жително: Непоносимата информация се проме-
ня в поносима, поносимата информация остава 
поносима и се усилва. Това качество се използва 
често при пренос на информация към водата, на-
пример за да се увеличи позитивното твърдение. 
Освен това Y се намира винаги накрая на вери-
гата при едно успешно прехвърляне на водата, 
за да се стабилизира трайно информацията в тя-
лото. Ипсилон(Y) се прилага много рядко самос-
тоятелно върху тялото, и то само при определени 
оплаквания. 

В природата има много 
явления, в които е очеви-
ден символът Y. Антителата 
имат Y-форма. Те обезвреж-
дат бактериите или вируси-
те при свързването си с тях. 
Дървета, растящи върху ге-
опатично нарушени зони, 
разцепват ствола си, за да 
избегнат смущенията. Дър-
вото заема при това до го-
ляма степен една Y-форма. 
Водната молекула също е с 
Y-форма. 


