
 НОВО НАЧАЛО
Ден 12



 ФОКУС НА ДЕНЯ  

 Вдъхновението - отправната 
точка  
 Най-ценният ресурс  
 Заетост срещу продуктивност



КАКВО ТЕ ВДЪХНОВЯВА ДНЕС?  
Представи си живот, в който можеш всеки ден да избираш дейностите си според Вдъхновението си. 
Вдъхновението е онова усещане, че си жив и че живота ти е пълноценен. Това не означава да нямаш 

отговорности, а да имаш свободата да разпределяш времето си по начин, който служи на 
Вдъхновението ти.  

Всеки ден ти разпределяш времето си между няколко основни сектора:  
1. Това, което трябва да свърша днес (задължения)  
2. Това, което ме кара да се чувствам добре (грижа) 

3. Това, което ми помага да се развивам (еволюция, растеж, нови знания)  
4. Това, което е добро за цялото (служене) 

Имаш 24 часа в денонощието и тези 4 полета. Как е разпределено времето ти между тях. Опиши 
подробно всички дейности във всяко поле. Например ако това, което те кара да се чувстваш добре е 

природа, практика, храна, масаж и т.н. ги опиши подробно.  

Попълни резултата в дневника.  

1 - %? 2 - %? 

3 - %? 4 - %? 



А сега се запитай - кое от тези дейности ми носи най-много вдъхновение и ме кара да се 
чувствам жив/а?  

И преразпредели времето си в съответствие с отговора. Това, което ти носи най-много 
вдъхновение (може да е повече от едно) му дай 51 % от времето си. Например ако това, 

което те кара да се чувстваш добре (грижата) и това, което е добре за цялото (служенето) са 
общо 30 %, сега добавяш едни 21 %, като ги разпределяш между двете според усещането ти, 

не е нужно да е по равно.  
 Дори да ти изглежда невъзможно на този етап, просто го напиши и позволи на този 

квантов потенциал да започне да се уплътнява в реалността.  

1 - %? 2 - %? 

3 - %? 4 - %? 



~ СЪДБАТА НЕ Е ШАНС, А ИЗБОР ~

Започни да избираш как живееш, а не миналото да избира вместо теб! 



~ Не е достатъчно да бъдеш зает. Мравките също са заети.  
Въпросът е: С какво съм зает/а? ~  

Някои хора бъркат заетостта с продуктивността. Ние можем да свършим за кратко време много задачи, когато сме 
на крилете на вдъхновението. Затова е важно да поддържаме нивото на вдъхновение, а не на заетост.  

Направи списък с всичко излишно в живота ти. Кои са онези ежедневни активности, от които можеш да се 
откажеш, за да преразпределиш енергията и да подхраниш дейностите на Вдъхновението ти?  

Сега е важно да видиш колко време на ден можеш да спестиш, ако отрежеш няколко разсейващи фактора.  

Например, ако установиш, че прекарваш 30 минути на ден в чата или социалните мрежи, може да решиш да 
реинвестираш този ценен ресурс - времето, в нещо, което ти носи вдъхновение - например разходка.  



Най-ценният ресурс 

Сигурно се сещаш кой е той. Да, това е ВРЕМЕТО.  Времето обменяме за пари, с които 
осигуряваме стандарта ни на живот. С тези пари също си купуваме свободното време. 
Всяко наше действие ни коства време. От сега нататък можеш да си задаваш следния въпрос, 
когато обменяш времето си - това ще ми донесе ли разширение или ще ме ограби.  

Например някои приятели се опитват да се възползват от личното ми време и ме ползават 
като терапевт в приятелски срещи. Ако аз не сложа граници, то разменям времето и 
енергията си, които би трябвало да са подхранващи и за двете страни, за работа, в която 
облагодетелствана е едната страна. Разбира се не говорим за приятелски разговор, в който 
споделяме, а за много фин момент, в който аз трябва да играя терапевт в неподхоящ момент.  
Когато ценим времето си, ние всъщност ценим живота си на тази Земя и себе си.  



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

От днес те предизвиквам да правиш медитация 3 пъти на ден по 10 минути.  
Като станеш сутрин проверяваш енергията си и наблюдаваш дали след медитацията има 
разлика в енергийните ти нива. Разбира се това измерване е субективно, но параметър ще 
ти е чувството - по -добре, по-зле или по същия начин. Ако не се чувстваш по-добре след 
медитацията, вероятно ума е бил активен. Тук отново важи принципа за качество, а не 
количество. Няма значение колко часа прекраваш в медитация, ако умът не намери 

успокоение.  
През целия ден ще си свързан/а с тялото си и когато усетиш, че енергията ти е спаднала, 

слушай медитацията 3_мин_повишаване_на_енергията 
Можеш да си правиш свой медитативен микс всеки ден според нуждата си.  


