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 ФОКУС НА ДЕНЯ  

 Баланс между активност и 
пасивност 
 Мозъчните вълни  



Алфа вълни (8-13.9Hz) 
Релаксация, повишена способност за учене, спокойно съзнание, лек транс, повишено производство на 

серотонин. 
Прехода между будно и сънно състояние, медитация. Начало на достъп до несъзнателния ум !!! 

Парасимпатиков режим.  

Бета вълни (14-30Hz) 
Концентрация, бдителност, общуване, познание, възбуда, решаване на проблеми.  

По-високи нива, свързани с тревожност, болест, симпатиков режим.  

Тета вълни (4-7.9Hz) 
Сънуване (сън REM), дълбока медитация, повишено производство на катехоламини (жизнено важни за 

ученето и паметта). 
Полусънно въображение, чувство на безплътност, дълбока медитация.  

Делта вълни (0.1-3.9Hz) 
Сън без сънуване, производството на човешки хормон на растежа. 
Състояние, подобно на дълбок транс, липса на усещане на тялото. 

Гама вълни (30-100+ Hz) 
Да бъдеш в „зоната“, трансцедентални преживявания, изблици на прозрение, чувства на състрадание. 

Необичайно висока мозъчна активност, медитация на любяща доброта. 

МОЗЪЧНИТЕ ВЪЛНИ  



ФАЗИ НА АКТИВНОСТ И ФАЗИ НА ПАСИВНОСТ 

Симпатиковата нервна система повишава нивото на адреналина, повишава сърдечната честота, кръвното 
налягане, дихателната честота и мускулния тонус. Тя се активира при състояния на опасност или общуване. 
Парасимпатиковата нервна система осигурява запазване на енергията, баланса на основните жизнени 
процеси, регулира съня, индуцира релаксацията, разпределя хранителните вещества в тялото и играе ролята 
на само-оздравителна система. Двата дяла действат като антагонисти – когато едната система е включена, тя 
обикновено потиска действието на другата. За да сме в режим на хомеостаза (динамично равновесие между 
органите и системите) е важно да хармонизираме тези два режима - газта и спирачката, така че те да са по 
равно. 

Симпатиков дял 
фаза на активност

газта
Парасимпатиков дял
фаза на пасивност

спирачката



Баланс или дисбаланс ? 

Напиши в тефтера какво е съотношението между фазите на активност и пасивност. Имаш 24 
ч. в денонощието. Колко от тях прекарваш в истински дълбок покой и колко в извършването 
на някаква дейност?  

     Раздели страницата на две колони и изброй от едната страна всички активности, които 
извършваш през деня. В съседната колона изброй всички начини да релаксираш и 
възстановяваш енергията си.  
   И ако тяхното съотношение е нарушено, какво ще направиш, за да възстановиш баланса? 

Не забравяй,че за да промениш нещо в живота си, трябва да имаш достатъчно време в Алфа 
състояние, защото от него започва достъпа до подсъзнанието. А ако искаш истинско 
преобразяване и дълбок вътрешен мир е важно да слезеш и до Тета състояние, което се 
постига с редовна медитация.  

фаза на  
пасивност  

/ покой  
? %  

фаза на  
активност  

/ стрес 
? %  

Баланс 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

От днес те предизвиквам да правиш медитация 3 пъти на ден по 10 минути + 9-те 
космически спирали.  

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.  
Можеш да си правиш свой медитативен микс всеки ден според нуждата.  



А сега да видим какво те вдъхновява истински… 

МЕДИТАЦИЯ И УПРАЖНЕНИЕ  В ТЕФТЕРА:  
Слушай медитацията - Фракталът на вдъхновението  

Опиши в тефтера:  

Как се чувствам, когато съм вдъхновен/а? Кои са моите вдъхновения в живота?  


