
 НОВО НАЧАЛО
Ден 10 



 ФОКУС НА ДЕНЯ  

  Мисли и емоции - 
електрическа и магнетична 
енергия  
 Нищо е всичко 
 До великата пустота и обратно



Тъй като всеки потенциал във Вселената е вълна на вероятност, която има 
електромагнитно поле и е енергийна по своя характер, то нашите мисли и чувства 
не са изключение. 
Това е полезен модел за възприемане на мислите като електрически заряд в 
квантовото поле, а чувствата като магнитен заряд. Чрез мислите, изпращаме 
сигнали навън. Чувствата, които генерираме магнетично, привличат събития към 
нас. Заедно, как мислим и как се чувстваме, произвежда състояние  на битието, 
което генерира електромагнитен подпис, който има предвид всеки атом в нашия 
свят. Това трябва да ни подтикне да си зададем въпроса: Какво излъчвам 
(съзнателно или несъзнателно) ежедневно? 

Мисли - електрическа  
енергия, 

 която излъчваме навън 

Чувства - магнетична  
енергия, 

с която притегляме навътре 

Мисли и чувства - електричество и магнетизъм  



Всички потенциални преживявания съществуват като електромагнитни подписи в 
квантовата среда. Има голям брой потенциални електромагнитни подписи - за гений, 
за богатство, за свобода, за здраве, които вече съществуват като честотен модел на 
енергия. Ако би могъл/а да създадеш нов електромагнитен подпис, като промениш 
състоянието си на съществуване, което съответства на този потенциал в квантовия 
ефир на информация, възможно ли е твоето тяло да бъде привлечено към това 
събитие или това събитие буквално да те всмуче и да минеш през този портал на 
реалност?  

Отговорът е да. Щом можеш да го направиш в съзнанието си, а материята е просто 
енергия, то няма пречка пред това да се случи и във физическата реалност.  
Просто трябва да задържиш фокуса си достатъчно дълго и да свалиш съпротивите си, 
за да излъчиш подходящите маг



Какво е атомът - нещо или нищо, което може да бъде всичко?  

На нивото на електроните учените могат да измерват енергозависими характеристики като дължина на вълната, 
потенциал на напрежението и други подобни, но тези частици имат маса, която е толкова малка и  
съществува толкова временно, че почти не съществува. Така че истинският атом е едно нищо, което може да заеме всяка 
форма, която наблюдателят му придаде с фокуса си.  

Именно това прави субатомния свят уникален. Притежава не само физически качества, но и енергийни качества. В 
действителност материята на субатомно ниво съществува като моментно явление. Той е толкова неуловим, че постоянно 
се появява и изчезва, появявайки се в три измерения - във времето и пространството - и изчезвайки в нищо - в квантовото 
поле, в никакво пространство, без време - преобразувайки се от частица (материя) във вълна (енергия) и обратно. Но къде 
отиват частиците, когато изчезнат? 



КВАНТОВ ПРИНЦИП НА ПРОЯВЛЕНИЕТО 

Това, което квантовите физици откриха, е, че човекът, наблюдаващ (или измерващ) кварките, 
съставляващи атома, влияе върху поведението на енергията и материята. Квантовите 
експерименти показаха, че електроните съществуват едновременно в ясен масив от 
възможности или вероятности в невидимо енергийно поле. Но само когато наблюдател 
фокусира вниманието върху всяко място на всеки един електрон, той се появява. С други 
думи, дадена част не може да се прояви в реалността - тоест обикновеното пространство-
време, както я познаваме - докато не я наблюдаваме.  
Квантовата физика нарича това явление „срив на вълновата функция“ или „ефект на 
наблюдателя“. Сега знаем, че в момента, в който наблюдателят търси електрон, има 
конкретен момент във времето и пространството, когато всички вероятности на електрона 
пропадат във физическо събитие. С това откритие умът и материята не могат да се считат за 
отделни; те са присъщо свързани, защото субективният ум произвежда измерими промени в 
обективния, физически свят. 



НЕОГРАНИЧЕНОТО БЪДЕЩЕ  

Ако субатомните частици могат да съществуват на неясен брой възможни места 
едновременно, ние потенциално сме в състояние да попаднем в безброй възможни 
реалности. С други думи, ако можеш да си представиш бъдещо събитие в живота си, 
основаващо се на което и да е от твоите лични желания, тази реалност вече 
съществува като възможност в квантовата среда, чакаща да бъде наблюдавана от теб. 
Ако умът ти може да повлияе на появата на електрон, тогава теоретично той може 
да доведе до появата на всяка възможност. 



Въпросът е, ще си позволиш ли да отвориш възможност, като излъчиш подхдояща 
мисъл, да задържиш вниманието си и да се отвориш да преживееш различна от 
познатата реалност? 



ПЪТУВАНЕ ОТ НАСТОЯЩАТА ТОЧКА НА ПРОЯВЛЕНИЕ ДО ПУСТОТАТА 
И ОБРАТНО ИЛИ 9 КОСМИЧЕСКИ СПИРАЛИ  

Гледай видеото и прави това упражнение всеки ден за повишаване на вибрацията.  
Особено ефективно, когато усетиш старите нисковибрационни емоции.  
Не ги подтискай, а повиши вибрацията си и те ще се изпарят.  



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

От днес те предизвиквам да правиш сутрешния шот с изтупване на меридианите, 10 минути 
медитация сутрин и 10 вечер и 9-те космически спирали.  

Това, което направиш за себе си сега, по-късно ще ти се отблагодари под формата на 
спокоен ум и балансирани емоции.  

Не забравяй, твоето Ново начало зависи от състоянието на ума и енергийните ти нива във 
всеки един момент!  


