
 НОВО НАЧАЛО
Ден 0 



от къде  
идвам? 
минало

къде съм? 
настояще 

къде е  
моята 

 истина?  
бъдеще 

Здравей. Аз съм Деви и ще ти помогна да минеш през 3 те стъпки,  
за да пренапишеш болезнените глави на миналото,  

да осъществиш дълбок контакт с истината си и да я превърнеш в  
мощен излъчвател на импулси за творене на бъдещето.  
И всичко това от присъствието в настоящето, което е  

единственото реално време. 



КАКВО ДА ОЧАКВАШ 

Това е 21 дневна програма за личнен напредък и разгръщане, разделена в три седмици, в които ще разгледаме и работим 
по следните теми:  

 Дневни ритуали и рутина. 
 Къде е моят ежедневен фокус? Минало, настояще и бъдеще.  
 Вредните навици на миналото. 
 Как избягвам промяната ?  
 Обетът и отказът. 
Траекторията на моята Душа - къде е моята истина, моето блаженство?  
 Ограничаващата история, която ме държи в плен на миналото 
 Привързаности и лоялности 
 Плевене на подсъзнанието. 
 Илюзията “Аз съм си такъв/а”. 
 Токсините от миналото. Пренаписване на миналото и влагане на нови спомени. 
 Горещите ми бутони и това, което не обичам в себе си - сянката ми 
 Техники за интеграция на сянката  
 Къде е моята сила? Мотиви за промяна  
 Умът и спомените. Техники за работа с подсъзнанието.  
 Минали и настоящи ценности, цели и прироитети. 
 Енергийният сплит - много искам да, но всъщност вярвам, че…  
 Ритуал за пускане  
 Техники за Тук и Сега  
 Ясно оформяне на намерението - МАНИФЕСТО  
 Целеполагане, стъпки, срок и действия  
 Създаване на навик да избирам съзнателно 
 Създай, опази, разруши 



КАКВО ТИ Е НЕОБХОДИМО ЗА ТАЗИ ПРОГРАМА? 

 Мотивация да промениш нещо в живота си и посвещаване на 
процеса   
 Един красив тефтер, в който ще записваш писмените работи и 
можеш да си закупиш специален такъв допълнително или да 
ползваш свой.  
 10 минути сутрин, половин час на ден интензивен фокус без 
разсейване и 10 минути вечер.  



СТРУКТУРА НА ПРОГРАМА НОВО НАЧАЛО  

Всеки ден ще получаваш новите материали за работа, които можеш да 
достъпваш онлайн с личната ти парола за достъп до програмата.  
 Добре е да започнеш уикенда, за да имаш време първите дни да 
посветиш повече внимание на процеса. Програмата се състои от:  

 Видео 
 Презентация с инфото от видеото + задачите за деня 
 Водена аудио медитация - вечер преди лягане и сутрин след 
събуждане 
 Лична работа - попълване на дневник  
 Предизвикателство, което не отнема време, а решителност 
 Дневна рутина, която се превръща в рамката за твоя процес. 



РИТЪМ НА ПРОГРАМА НОВО НАЧАЛО  

2. Гледай 
видеото  

10 - 15 мин

3. Прочети 
презентацията  

5 - 10 мин  
 

1. Сутрешна рутина  
Слушай медитацията,  

 Изпълни упражненията  
от видеото  

“Сутрешен енергиен шот” 
5 - 10 мин. 

5. Вечерна рутина 
Слушай медитацията, 
Попълни в тефтера  

5 - 15 мин. 

4. Наблюдавай се 
- цял ден 

 



ОБЕТ КЪМ СЕБЕ СИ 
  

Аз ………. по силата на личната ми воля, днес се отварям към свободата 
да избера нещо различно, разкриващо и подкрепящо плана на моята душа 
за растеж и разгръщане. Аз ясно осъзнавам, че притежавам силата да 
устоя на изкушението, теглещо ме към минали модели, ситуации и 
парадигми, които не служат на моята еволюция. Аз днес заставам зад 
себе си и се посвещавам на процеса, който ще отвори нови възможности 
пред мен. Всичко това аз ще правя от сърце и по силата на личната ми 
воля, подчинена на любовта към мен. Ще устоя на изкушението да се 
откажа, когато стане трудно и ще остана до край в този процес на 
поставяне на солидно ново начало. Избирам да уча уроците си по силата 
на любовта и осъзнатостта и да пусна старият колективен модел на учене 
чрез страдание. 
Моята душа е с мен и аз никога не съм сама. 
Нека ангелът, който бди над душата ми да ми разкрива пътя и да 
разпръсква светлината и. 



МОЯТА РАБОТА Е….  

Да ти помогна да се установиш в точно този миг, който се случва сега и се изплъзва 
завинаги. Животът е низ от мигове. Сега е изходната точка  

на всяко ново начало.  
А всеки миг, всеки дъх е едно ново начало. За да започнеш на чисто,  е важно да се 

откажеш от вредните навици, които те ограбват и да създадеш нови, които те 
обогатяват. Готов/а ли си? Да се залавяме за работа. 


