
 

Духовната лечителка И. Младенова, носител на златна статуетка 

феномени 2004 и 2005г., член на асоциацията на алтернативните 

лечители с ръководител проф. Орбецова, изследвана в института по 

биофизика с ръководител проф. Игнат Игнатов, е една от първите 12 

души, показали отлични резултати и при изследванията на проф. 

Антон Антонов. Нейната кирлянова снимка не е сравнима с ничия 

друга, тя е просто индивидуален уникат. 

 И. Младенова е духовен лечител, който помага от разстояние на 

хора, зависими от алкохол, дрога и обсебване, което наподобява много 

видове шизофрения. Нейният метод е уникален и единствен в България, 

без билки, без лекарства и без знанието на пациента - от разстояние, само с 

молитва. Защото за Бог разстояние няма. Тя казва: лекарствата са за 

лекарите, билките са за билкарите, а моята работа е да ги допълвам, като 

помагам на духа и душата. Внася душевен мир и спокойствие както за 

страдащия човек, така и за семейството му.  

„Аз не се страхувам от това, което правя, защото вече 23 години 

се доказвам о моите дела, както не се страхувам и, че някой би ми взел 

дарбата, защото за мен дарбата, от Бога дадена, не се учи, а се дава 

само на богоизбраните. А те пък със своята Вяра я усъвършенстват, 

увеличават и доказват. Казвам това, като искам да поясня – аз не съм 

по-голяма от Божия угодник в нашата църква /свещеника/, но знам, 

че моето име, набелязано от божията промисъл и дарба, и тези мои 

молитви, които ми се дават, отиват на точното място, където се чуват 

и помагат на хората. Аз съм обикновен човек, но дарбата, силата и 

вярата, която Бог ми дава се вижда от хората които търсят моята 

помощ.“ 

Преди години във един вестник писаха за една лечителка рускиня – 



майка Анастасия, притежаваща същата дарба като на Иванка, и така 

разбрахме, че и ние имаме българска майка Анастасия – в лицето на Ваня. 

Хората в България нарекоха Иванка Младенова нашия небесен омбуцман, 

пазител и лечител на духа и душата. Преди време тя задала въпрос към 

майка Богородица: „Защо, майко Богородице, аз с толкова вяра и обич към 

хората се моля да им помогна, но при всички помощта е различна, къде 

греша, какво да направя?“  И ето какво й се отговаря. „Ваня, Ваня, ние тук 

от космическия свят и йерархията на светлината виждаме твоето старание, 

почит и почтеност и вяра за това, което правиш за земните хора, но всеки е 

различен, както с време, така и с дела. Но ще започнем да те обучаваме, да 

се свързваш чрез нас с ангела хранител на човека. И чрез твоето писание 

пред неговите близки, ти ще разбираш истината сама, а не само от това, 

което ще ти споделят близките за проблема. Тогава ще разбираш и 

осъзнаваш отговора на въпроса какъв е. Ти си устроена и обучена добре, 

знаеш велики неща, правиш необясними за тях чудеса. Ти си сила 

светлина!“... 

„Това беше отговорът на моя въпрос. Казаха ми се и определени 

кодове, с които да се свързвам още по-лесно, и да разбирам истината за 

всеки проблем. Защото много пъти близките се срамуват да споделят 

всичко, което пречи на истината и изцелението. След като написах тези 

неща, които ми се спускат от духовния свят, с близките анализираме и 

взимаме най-доброто решение за човека. Това е моята утроена сила и 

моето възстановяване и помощ за нуждаещите се хора. Дадена ми е и 

молитва, която се построява само за човека в момента, за да му се помага, 

която казвам на близките. После държа връзка с тях, за да разбера какво се 

случва след молитвата. Разбира се, аз не мога да скрия моята радост и 

благодарност към небесните ми помощници. Девизът ми е: От физическа 

сила съм победима, но с вярата и дарбата ми от Бог съм непоклатима!“ 

 
ПРИЕМА В СОФИЯ И ПЛОВДИВ: 

0898/733-698; 02/997-43-78, СЛЕД 18:30 Ч., - С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ. 


