
 НОВО НАЧАЛО
Ден 1  



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 

 



 ФОКУС НА ДЕНЯ  

 Посвещаване на процеса - обет 
 Къде съм - минало, настояще и 
бъдеще 
 Вредните навици на миналото 
 Бутонът СТОП 
 Крадци на вниманието ми или      
къде изтича енергията ми 
 Предизвикателството…  



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 сам/а. 
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. 



минало 
всичко, което се е случило 

% ?

настояще 
всичко, което се случва 

% ? 

бъдеще 
всичко, което може да се 

случи - % ?

Ти имаш 24 часа в денонощието. Колко време прекарваш във всяка от 
долните зони? Напиши %.   



Сега знаеш, че си като повечето хора -  
живееш или в миналото или в бъдещето

минало 

бъдеще 



ОСНОВОПОЛАГАЩИЯТ СТРАХ ОТ НЕИЗВЕСТНОТО 
Ние сме между две могъщи магнитни сили - миналото, което ни е довело до  тук и бъдещето, което ни вика. Миналото е 
по-ясно, а бъдещето трябва да усетим с интуицията си. Миналото живее в тялото ни. Бъдещето е известно на душата ни.  

 Старото = познато, познатото = сигурно, сигурното = минало  
 Новото = неизвестно, неизвестно = несигурно, несигурно = бъдеще 

От тук извеждаме простата формула  
минало = сигурно, защото е известно 
бъдеще = несигурно, защото е неизвестно  

но……… 

…. БЪДЕЩЕТО Е ОБУСЛОВЕНО ОТ 
МИНАЛОТО.  

НИЕ НЯМАМЕ СТРАХ ОТ БЪДЕЩЕТО И 
НЕИЗВЕСТНОТО. НИЕ ПРОЕКТИРАМЕ 
НАШИЯТ СТРАХ ОТ МИНАЛИ ТРАВМИРАЩИ 
СИТУАЦИИ върху бъдещето и се страхуваме, 
че миналите ситуации, които са ни донесли 
страдание ще се преповторят.  
Това провокира нашите защити да се 
активират. Ние се страхуваме от това, което 
вече е било и е боляло. Мозъкът ни работи на 
базата на установени невронни пътеки, които 
не са нищо друго, но преповтавряне на старата 
история.



ПРОЦЕСЪТ НА ФРАГМЕНТИРАНЕ 

Когато ние преживеем нещо болезнено в миналото, 
нашата личност се разцепва, за да може да продължи да 
живее нормално.  
Всеки човек на земята е преживял някакъв вид травма. 
Травма е нещо, което се е случило твърде бързо, 
неочаквано и не е било под наш контрол.  
Например травма е самото ни раждане. А ако добавим 
увиване на пъпната връв около врата, травмата нараства. 
Ако сме били в кувиоз, отделени от майка си, травмата 
расте. Ако сме били болнави като малки, ако 
родителите ни са били заети и сме отгледани от баби и 
дядовци, това добавя още енергия, която вкоренява в 
тялото ни едно дълбоко усещане, което ние 
припознаваме като част от себе си, а именно - животът 
е страдание, аз не съм в безопасност, близостта с тези, 
които най-много обичам е невъзможна и т.н. 

Когато преживеем травма (особено като малки), нашата 
личност се разцепва най-общо на 3 части. Един 
травмиран Аз, който се капсулова, един Защитен Аз, 
чиято функция е на всяка цена да пази Травмирания Аз 
и един Здрав Аз, който е източникът на изцеление, но 
за жалост той не е достъпен, защото Защитникът на 
всяка цена пази Травмираният Аз никога повече да не 
преживее травмата си.  

Здрав  
Аз 

Защитник 

Травмиран 
 Аз



ЛИЧЕН ПРИМЕР  

Аз имам травмата на изоставянето - след раждането ми, майка ми ме оставя за 
осиновяване. Прекарвам 10 дни сама в родилния дом и след това ме взимат 
осиновителите ми. Осиновителката ми почива, като съм на 4 - ретравматизиране.  
Цял живот аз не позволявам на някой да ме изостави, защото защитния ми аз винаги 
ме кара да си тръгвам първа от взаимоотношенията и така мога да контролирам 
другия.  

Това, което се разиграва на вътрешен план е следното: 

Здравият ми Аз копнее за близост и свързаност.  

Травмираният ми Аз казва - никога повече не искам да се чувствам сама и изоставена.  

Защитният ми Аз ме кара да прекъсвам взаимоотношения, преди да са стиганли ниво 
на дълбока близост, защото там е опасно. щ 

Дълбокото вярване е Близостта е невъзможна.  

Изцелението ми в 3 стъпки:  

1. Започнах да докосвам раната си и да си позволявам да бъда и да се чувствам сама.  
2. Започнах да обгрижвам и обичам Травмираният ми Аз (вътрешното ми дете) 
3. Започнах да се свързвам все повече със Здравия Аз, който копнее за близост. 

Звучи лесно, но това беше няколкогодишен процес на интензивна вътрешна работа :)  



ЗАДАЧА:  

Изброй и запиши в тефтера си  
ВРЕДНИТЕ НАВИЦИ, чрез които избягвам болезнеността на миналото.  

Например: 
Планирам и контролирам всичко  

Тревожа се и обмислям ходовете си 
Daydreaming - фантазирам си нереални ситуации 

Постоянно си проверявам телефона и социалните мрежи 
Постоянно съм на разположение за всички  

Постоянно се държа зает/а с работа  
Говоря прекомерно 

Прекарвам много време в чата  
и т.н. 



СИЛАТА НА НАВИКА 

Навикът е натрупан набор от автоматични несъзнателни мисли, поведения и 
емоции, които се придобиват чрез повторение. Навикът е нещо, което сме 

правили толкова много пъти, че телата ни знаят как да го направят по-бързо от 
ума. Навикът може да ни служи добре, като ни спестява енергия, която няма 

нужда да влагаме в автоматизираните процеси, като шофирането.  
Но… навикът може и да ни ограбва чрез повтаряне на мисли, пораждащи емоции, 

които затвърждават една реалност, базирана на травмираща ситуация от 
миналото.  

~ Навикът е липса на осъзнатост в извършваното действие. ~ 

За да промениш навика трябва да:  

 Излезеш от автоматизирания механизъм на реакция. 
 Да започнеш да улавяш на момента повтарящите се мисли, които   създават 
порочни модели. 
 Да натиснеш Бутона СТОП. 
 Да избереш нещо различно. 

~ Първо ние създаваме навиците си и след това те създават нас ~ 

  



БУТОНЪТ СТОП  
Навий си аларма на телефона - 3 пъти на ден, която наречи СТОП!   
Когато тази аларма звънне спри всички дейности за 1 минута и 
започни да дишаш дълбоко. Дъхът ще те центрира в тялото ти.  

Запитай се - как се чувствам в този момент.  
Ако имаш възможност затвори очи и започни да наблюдаваш 

физическите си усещания. Стани изследовател на вътрешния свят и 
влез в контакт с това, което се разиграва в теб в този момент.  

Запиши на кратко в тефтера ти.  
Бутонът СТОП ще изпълняваш по време на цялата програма - 3 

пъти на ден.  



А сега да видим каква глава от житейската ти книга  
има нужда да затвориш, за да продължиш напред в новата енергия… 

МЕДИТАЦИЯ И УПРАЖНЕНИЕ  В ТЕФТЕРА:  
Слушай медитацията - “Крадци на вниманието ми” 

Когато си легнеш тази вечер и се събудиш утре сутрин слушай медитацията ( 7 мин.) и 
наблюдавай къде съзнанието ти отлита към ситуация или човек от миналото. Направи 

това практика в следващите дни, докато изровиш това, в което има някакъв болезнен заряд.  
Опиши в тефтера “Отворените глави на миналото”: 

Минали ситуации и взаимоотношения, които според твоето вътрешно усещане са останали 
недовършени и заради това, вниманието ти се връща там, когато защитите ти спят (вечер 

преди лягане и сутрин след ставане, както и по време на медитация).  
Има ли нещо общо между тях?   



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

За да поставиш НОВО НАЧАЛО трябва да се откажеш от нещо старо, токсично, ограбващо.  
Напиши кои твои навици черпят от енергията ти, вместо да ти дават.  

Например: 
Тежка храна (особено захар и тесто)  

Социални мрежи  
Пушене  
Алкохол  

Субстанции 
Телевизия  

Това да бъдеш винаги на разположение за другите  
и т.н.  

Сега си избери едно нещо, от който ще се откажеш по време на програмата. Преди 2.5 
години аз се отказах от брашното и захарта. Това беше най-големият подарък за тялото ми, 

което стана по-фино и витално, по - стегнато и по-издръжливо. Захарта притъпява 
чувствата и е успокояваща храна, но за кратко.  


