
 НОВО НАЧАЛО
Ден 21  



 ФОКУС НА ДЕНЯ  

 Установяване в новото време  
 Обет  
 Справяне със страха 
 Оцелостяване вместо 
фрагментиране 
 Реакция или отклик 
 Ретроспекция  
 Новият навик 
 ТУК и СЕГА  



ОБЕТ КЪМ СЕБЕ СИ 
  

Аз ………. по силата на личната ми воля, днес си обещавам, че всеки ден 
ще полагам съзнателни усилия за запазване на резултатите, които 
постигнах през тези 21 дни. И не само ще опазвам, но и надграждам чрез 
съзнателни избори, които ще ми носят повече енергия. 
Аз поемам пълна отговорност за начина, по който се чувствам всеки миг. 
Аз утвърждвам магнетичната си сила, която е моята лична гравитация за 
чудесата на квантовата реалност. 



Къде си днес?  

Изминахме един 21 дневен път, който не свършва, а просто е началната точка на един 
по-голям път. Това е пътят от тук нататък. Всичко, за което копнееш е на този път. 
Всеки миг ще се налага да правиш избор - към новото или към старото, към повече 

или към по-малко.  
Единствено ако си тук, в настоящето можеш да направиш този избор съзнателно. 



минало 
всичко, което се е случило 

% ?

настояще 
всичко, което се случва 

% ? 

бъдеще 
всичко, което може да се 

случи - % ?

Първият ден ти видя колко време прекарваш във всяко от трите времена.  А 
днес?  

Колко време прекарваш във всяка от долните зони? Напиши %.   



Страхът от минали травмиращи ситуации няма да изчезне безвъзвратно. Той може да се появява 
всеки път, когато нещо ново е възможно да се случи.  
Твоята задача не е да се пазиш от него, а да усещаш кога се появява, за да те информира, че е 
време да се погрижиш по-добре за себе си.  
Когато страхът се появи, означава че енергията ти е спаднала. А с ниска енергия ти привличаш 
съответно потенциали от квантовото поле, които още повече ще те изцедят.  

Практически насоки за справяне със страха:  

В момента, в който се появи страхът трябва да спреш 
всичко останало и да му дадеш пространство, да го 
пуснеш да се разнесе в цялото ти тяло и да дишаш 
дълбоко, докато му говориш. Например: Познавам те 
добре, ти си моят страх, който се опитва да ме пази. 
Сега те виждам по-ясно и ще подишаме заедно.  

Парадоксът е, че в момента, в който започнеш да 
дишаш и поканиш страха да се разнесе из тялото ти, 
той намалява. Защото вместо съпротива от твоя 
страна, ти създаваш благоприятна среда за изцеление 
чрез позволение на това, което се случва да те 
завладее целия за малко, вместо да напъхваш 
емоцията в малко пространство в тялото ти, където тя 
става концентрирана и мощна.  
Това важи за всички други емоции като тъга, гняв, 
безпокойство, нетърпение и т.н. 

СТРАХЪТ ОТ СТАРОТО  



ПРОЦЕСЪТ НА ОЦЕЛОСТЯВАНЕ 

Когато ние сме наясно с нашата 
собствена фрагментация, във всеки 
един момент можем да осъзнаваме 
кой наш аспект взаимодейства с 
останалия свят.  
Ако усетим, че това е травмираният 
Аз или Защитникът е важно да 
спрем и да си дадем това, от което 
имаме нужда в този момент.  

Бутонът стоп може да работи във 
всякакви ситуации, в които се 
изисква нашата осъзнатост. Колкото 
повече напредваме по пътя си, 
толкова повече ситуации ще се 
появяват, които ни помагат да 
виждаме раните си и да избираме 
нови подходи към оцелостяване, 
вместо към допълнително 
фрагментиране.  

Здрав  
Аз 

Защитник 

Травмиран 
 Аз



РЕАКЦИЯ ИЛИ ОТКЛИК 

СИТУАЦИЯ  

РЕАКЦИЯ 

БУТОНЪТ СТОП 

ХОРМОНИ НА СТРЕСА 

ИЗТОЩЕНИЕ И БЕЗПОМОЩНОСТ 

ДИШАНЕ 

НОРМАЛИЗИРАНЕ И ОСЪЗНАТОСТ 

ПЪ
ТЯ
Т Н

А РЕ
АК
ЦИ

ЯТ
А 

ПЪТЯТ НА ОТКЛИКА  

РЕАКЦИЯ - ИЗТОЩЕНИЕ  

ОТКЛИК - НОРМАЛИЗИРАНЕ И  
ОСЪЗНАТОСТ  



ЗАДАЧА:  

Днес е момент за ретроспекция. Погледни в тефтера си записките, 
прочети ги и почувсвтвай в тялото ти всички усещания, които се 

пораждат докато проследяваш пътя, който измина.   

Запиши си прозренията, които идват в този момент.  



НАВИКЪТ НА НОВИЯ ПЪТ 

Знаем вече, че 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 е липса на осъзнатост в извършваното действие. ~ 

Какви нови навици ще бъдат основата на новия ти път?  

С какво няма да правиш компромис за нищо на света и колкото и ежедневието ти 
да те притиска, винаги ще намираш време за това?  

 Сега го запиши и го сложи на видно място. Това е твоят ежедневен източник на 
енергия!  



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

Успя ли да спазиш обета си за отказ през тези 21 дни? Аз успях и сега съм пълна с енергия 
и сили. Моят отказ беше брахмачарство - съзнателно въздържание от сексуални контакти.   
Отказът от нещо, което обичаме за определен период от време укрепва волята ни, а тя е 

един от най-важните инструменти във всяко ново начинание.  
Ако не си успял/а, винаги е добър момент да започнеш отначало.  



А сега да видим колко дълго можеш да оставаш в настоящето…  

МЕДИТАЦИЯ 
Слушай медитацията - “ТУК и СЕГА” 

Добре дошъл/а в настоящето. Каня те да останеш :)  


