
 НОВО НАЧАЛО
Ден 3 



 ФОКУС НА ДЕНЯ  

 Желания и контрапрограми  
 Вътрешният театър на отделните 
фрагменти 
 Старите споразумени и новият 
вътрешен закони 



ДИНАМИКАТА “МНОГО ИСКАМ ДА, НО ВСЪЩНОСТ ВЯРВАМ, ЧЕ” 

Всички страдаме от това вътрешно противоречие - разделение на фокуса, което води 
до разделение на вниманието.  

Съзнанието е съвкупност от това, което ни е известно и е под наш контрол.  Но… 
Манифестирането винаги се случва от мястото с по - силен заряд - това, което е 

скрито, действа от дълбоко.  

МНОГО  
ИСКАМ  
ДА 

ВСЪЩНОСТ  
ВЯРВАМ, ЧЕ..



ПРИМЕРИ ЗА СЪЗНАТЕЛНИ ЖЕЛАНИЯ И  
ПОДСЪЗНАТЕЛНИ КОНТРАПРОГРАМИ  

МНОГО ИСКАМ ДА; 

Си сменя работата  

Отслабна 

Бъда щастлива  

Имам добре платена работа 

Да бъда обичана  

Да бъда последователна 

Да имам деца 

ВСЪЩНОСТ ВЯРВАМ, ЧЕ… 

Не съм достатъчно добра и компетента 

Това е невъзможно, защото всички в рода са с 
наднормено тегло 

Щастието идва с много висока цена  

Добре платената работа е свързана с много 
ангажименти и липса на свободно време  
Не заслужавам любов, защото не съм достатъчно 
добра  
   
Хаосът ми дава свобода да решавам на момента  
Децата ще ме ограничат и ще ми създадат много 
грижи

СЛЕД КАТО СЛУШАШ МЕДИТАЦИЯТА,  
НАПИШИ ТВОИТЕ В ТЕФТЕРА.  



РАЗЛИЧНИТЕ ЖЕЛАНИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ТИ ФРАГМЕНТИ 

Спомняш ли си твоите фрагменти, които 
съжителстват в тялото ти.  

Сега си представи, че всеки има различни 
желания. Но знаем, че личността се 
разцепва, когато преживяваме силна болка, 
травма. Травма за едно дете би могло да 
бъде всичко, което кара принадлежността му 
да бъде застрашена.  

Например:  
Твоят Здрав Аз казва - Искам да обичам и да 
бъда обичан/а 

Твоят Травмиран Аз казва - Любовта ранява.  

Твоят Защитник казва - По-добре ти е сам/а, 
така ти е най-спокойно.  

Проблемът е, че всичко това се разиграва 
задкулисно и ти вярваш на всеки фрагмент и 
неговите нужди. Как тогава да вземеш 
решение и да останеш с него, дори когато се 
включи защитникът? 

Здрав  
Аз 

Защитник 

Травмиран 
 Аз



РАЗЛИЧНИТЕ ЖЕЛАНИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ТИ ФРАГМЕНТИ 

А сега разиграй този сценарий за себе си.  
На базата на тези противоречия, които откри, 
как би ги разпределила между тези 
вътрешни герои.  

Напиши диалог между тях в тефтера си и го 
прочети :)) 

Чети без да се упрекваш, а ако ти стане 
смешно - дай воля на смеха. И сълзите са 
добре дошли също.  

Това е твоята вътрешна пиеса, на която сега 
просто даваш възможност да се изяви. 

Здрав  
Аз 

Защитник 

Травмиран 
 Аз



Погледни в тефтера си споразуменията, които си сключил/а със себе си.  
Сега е време да напишем един нов закон, който е универсално противодействаща 

сила на всяка отровна програма 
. Напиши го и го сложи на видно място - листче на бюрото ти, на огледалото, на 

хладилника.  

Нов закон № 1  

Никога повече срещу себе си!  

Съзерцавай този нов закон. Какво значи да не вървя срещу себе си, да избирам 
себе си, да подкрепям себе си…. 

  



А сега да видим кои ненаписани още глави от житейската ти книга ти носят 
най-много радост, разширение и просперитет… 

МЕДИТАЦИЯ И УПРАЖНЕНИЕ  В ТЕФТЕРА:  
Слушай медитацията - “Безкрайните потенциали” 

Когато си легнеш тази вечер и се събудиш утре сутрин слушай медитацията и наблюдавай 
как тялото ти реагира на тези потенциални реалности, които ще се оформят в съзнанието 

ти.  
Опиши в тефтера “Радостните потенциали на бъдещето”: 

На кои възможни ситуации избираш да си спираш вниманието. Дори да усещаш страх, че 
тази реалност е твърде хубава, опиши ситуацията и позволи на въображението ти да 

танцува с безкрайните квантови вероятности…  



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

За да поставиш НОВО НАЧАЛО е добре да имаш една стабилна рамка, която да те държи 
струткуриран/а.  

От днес в дневния ритъм включваме и серия упражнения, които ще те изстрелят за няколко 
минути в измеренията на всичовъзможностите.  

Най-добре да се правят сутрин след ставане и преди закуска.  

Успех!  


