
 НОВО НАЧАЛО
Ден 2 



 Скритото предимство на познатия сценарий 
 Фоновото чувство на познатия сценарий 
 Горещите ми бутони 
 Умът и миналото 
 Споразуменията с миналото.. 



В живота ни не се случва това, което искаме, а онова, в което вярваме.  

Това, в което вярваме, определя начинът, по който се чувстваме.  

Начинът, по който се чувстваме създава реалността, в която живеем!  

Деви  



Скритото предимство на познатия сценарий….  

Скритото предимство е причината да избираме да преживяваме нещо отново и отново. Това е 
феномен, чрез който ние утвърждаваме някакво дълбоко наше убеждение, което ни внася 
усещане за сигурност.  
Например, скритото предимство на моят сценарий на Изоставената се изразяваше в това, че не 
си позволявах дълбока свързаност и близост с някой, защото това ми е познатата версия на 
реалността от първите ми мигове на земята. Една част от мен копнееше неистово за свързаност 
и близост, друга част от мен не вярваше, че това е възможно и заглушаваше този копнеж.  

Сигурността е зоната ни на комфорт, но това не значи, че тя е приятна. Зона на комфорт е 
синоним на познато. А в живота ни ние репликираме онзи сценарий, в който сме се родили и 
израстнали в пре-вербалната си възраст. Той е основна действаща програма на подсъзнанието 
ни !!!  
Затова е важно да открием дълбоката си рана и да спрем да я проектираме върху възможни 
бъдещи сценарии.  

скритото 
предимство



КАК СЕ ЧУВСТВАШ, КОГАТО…. 

Се активира познатата стара ситуация 
Опиши чувствата си. Например: 

Изоставен/а 
Отхвърлен/а 
Уплашен/а 

Непредпочетен/а 
Нечут/а 

Неоценен/а 
Безпомощен/а 
Невидян/а 
Безсилен/а 
Притиснат/а 
Подтиснат/а 
Загубен/а 
Объркан/а  

Парализиран/а 
Ужасен/а 

Замъглен/а 
Самотен/а 
Незначим/а 
Несигурен/а 

и т.н. 



ЛОШАТА НОВИНА Е, ЧЕ.. 

Времето НЕ лекува нищо, както са ни учили като малки 

ДОБРАТА НОВИНА Е, ЧЕ.. 

Възвръщането на чувствителността ни лекува всичко, както никой не ни е казал 
като малки… 

ЗАДАЧА:  
Намери общото чувство или чувства, които се пораждат у теб от тези отворени 

глави на миналото, които описа в тефтера ти… 

Запиши го/ги на отделен празен лист в тефтера ти и го погледай. Позволи си 
да го чувстваш и да дишаш дълбоко… Това е било скрито в теб толкова дълго, 
това ти е толкова познато и толкова болезнено. Сега го виждаш извадено пред 

теб и дишаш с него.  



ВСИЧКИ ТЕЗИ ЧУВСТВА СА ЧАСТ ОТ 
БОЛКОВОТО НИ ТЯЛО.  

То има ЛАТЕНТНА И АКТИВНА ФАЗА  

В латентната фаза ние не усещаме болката си, 
тя сякаш не съществува и живоът тече в 

нормалното си русло.  
Но… това е като вулкан, който може да бъде 

активиран във всеки един момент.  
При натиск на горещ бутон може да имаме 2 

вида реакции:  

Реакция 1: 
Експлозивна. Ян.  

Освобождаващ се навън заряд, който облекчава 
стаената енергия по отношение на някаква тема.  

Реакция 2 
Имплозивна. Ин 

Обръщане навътре и потапяне в океана на 
тъгата. Може да доведе до пасивно агресивно 

поведение (самобичуване).  



СВРЪХРЕАКЦИЯТА ОТ НАТИСКА НА ГОРЕЩИТЕ НИ БУТОНИ  

е функция на рептилоидния мозък - най-древният и примитивен мозък у човека.  

1. Рептилоиден (100 млн. г.)  най - древен и инстинктивен, базов, на бозайника. Регулира човешките 
дейности като дишане, придвижване, хранене, размножаване. Елементарни желания и базови нужди.                        
Функция - оцеляване.  

2. Лимбичен -(50 млн. г.)  емоционалния мозък - свързан с обонянието, емоциите, чувствата, 
инстинктивното поведение, преживяванията, паметта, съня, будуването, обучението, подхранването и 
грижата. Регулира действията на рептилоидния мозък. Участва в регулацията на функциите на 
вътрешните органи. Отговаря за моралните норми и социалната среда - прави така, че да бъдем приети в 
обществото чрез спазване на общоприетите норми. Емоционалният мозък ни дарява с „живот с чувства”. 
Това е рутинен мозък, който обича комфорта и се стреми към безопасност и постоянство. Сътрудничи си 
с рептилния мозък, като пренася уроците от миналото към сегашния момент. Той така свързва 
спомените, все едно се случват в настоящето, което ни кара да преживяваме чувствата и емоциите от 
миналия опит. Мозъкът на навика. Функция - чувстване и свързване. 

3. Неокротекс (около 2 млн. г. ) еволюиралият мозък. 40 % от мозъка поради множеството гънки. Само 
хората и приматите разполагат с него. Това е рационалният ни разум, разсъдъкът - размишленията, 
умозаключенията, способността за анализ и пространствено мислене. Тук се случват познавателните 
процеси, възникват визуалните картинки, мисленето в бъдеще.                                                             
Функция - еволюция и развитие. 

Трите мозъка  



ГОРЕЩИТЕ МИ БУТОНИ 



Горещите бутони са поведение на другите, които ни ядосва и може да ни накара да 
реагираме разрушително. Те са в основата на много конфликти и могат да добавят още 

емоционално гориво към огъня. 
Горещите бутони са индивидуални и се активират като реактивен отговор на дразнител от 
външната среда. Този дразнител е строго индивидуален за нас и е обусловен от нашето 

възпитание, ценности, култура и най-вече от….  
неизцелените ни рани…  



Например:  

Сценарий 1:  
Някой повишава тон в заведение и ние веднага влизаме в реакция, като се стягаме, сякаш това 
засяга нас. Възможен сценарий, който е създал този бутон е да сме израстнали в агресивна 
среда и да са комуникирали с нас чрез авторитарно поведение, викане и дори насилие.  

Сценарий 2:  
Важен за нас човек отменя среща в последния момент. Това може да ни натъжи и да провокира 

у нас чувството, че не сме важни и зачетени. Разбира се коренът на това е в детството ни, 
когато нашите нужди и желания не са били уважавани или ни е било налагано определено 

поведение, което да ни гаранитра принадлежност.  

Когато срещнем поведения, които натискат бутоните ни, нашата система за борба, бягство или 
вцепенение се включва. Емоциите започват да се надигат и могат да доведат до разрушителни 

реакции, които задълбочават конфликтите с другите.  
Когато станем по-наясно с нашите горещи бутони, можем също да се научим да намаляваме 
интензитета им. Първата стъпка е отразяването защо конкретни бутони са горещи за вас. 

Признак, че горещият бутон е бил активиран: 
Другият изобщо не е разбрал какво е породило твоята реакция  

Изпадаме в сходни състояния при взаимодействие с различни хора и в различен контекст 



БУТОНЪТ СТОП  

Освен 3 пъти на ден по 1 минута, можеш да използваш бутона СТОП 
и в ситуациите, в които някой ти натисне горещите бутони.  



И СЕГА ОТКРИЙ СКРИТОТО СИ ПРЕДИМСТВО, което е там за успокоение на лимбичния 
мозък (чувство на сигурност и свързаност с познатото)  

или  
Когато се чувствам така, печеля….  

Например: 

Сигурност 
Свързаност с някой от моето минало  

Чиста съвест, че правя кято някой от моето минало и така принадлежа 

ПРИМЕРЕН СЦЕНАРИЙ 1:  
Чувствам се незначим/а 

Ако се чувстваме незначими, скритото предимство може да е, че това ни дава усещане за 
сигруност и комфорт, защото като малки нуждите ни са били посрещани с отхвърляне 
или с условия, което у нас е създало усещането, че нашите нужди (и самите ние) не сме 

важни и че трябва да задоволим определени условия, за да бъдат те посрещнати.  

Това може да породи у нас поведение на “плийзър”, или човек който задоволява 
другите, защото дълбоко в себе си вярва, че само така нуждите му ще бъдат посрещнати.  



СПОРАЗУМЕНИЕТО С МИНАЛОТО… 

Ние сключваме споразумения с миналото, които се превръщат във вътрешни 
закони! На базата на това, което видя от медитацията Крадци на вниманието, 

довечера е важно да изровиш споразумението, което си направил/а с миналото.  

ЗАДАЧА:  

Напиши в дневника ти какво споразумение си сключил/а с миналото, което те 
връща отново и отново в ситуации, които подхранват твоето скрито убеждение.  

Например:  
Сключил/а съм споразумение за съгласие с чуждите гледни точки, за да мога да 

принадлежа на някаква общност 
Сключил/а съм споразумение да не се доближавам твърде много до никого, за да 

се предпазя от отхвърляне 
Сключил/а съм споразумение да не забогатявам, за да се чувствам свързана с хора 

от семейството ми, които са загубили всичко 
Сключила съм споразумение за бездетие, за да не преживявам никога повече 

чувството на отделеност от собствената ми майка 
Сключила съм споразумение за самота, за да съм лоялна на баща ми, който винаги 

отсъстваше като бях малка…  



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 - Споразуменията с миналото  

Опиши в тефтера:  

Какво ме държи в миналото? С какво в миналото си съм токова свързан, че не мога да 
напрвя крачка напред, към нещо различно? 


