
 НОВО НАЧАЛО
Ден 4 



 ФОКУС НА ДЕНЯ  

 Формиране на спомените  
 Спомените и миналото 
Моето ново минало - рифрейминг  



КАКВО Е МИНАЛОТО 

  ~ Миналото е съвкупност от спомени, 
които съхраняваме в мозъка си. ~ 

Спомените ни могат да се променят 
спонтанно с течение на времето, като 
продукт на това как, кога и защо имаме 
достъп до тях. Всъщност понякога просто 
актът на повтаряемост на паметта може 
да бъде точно това, което го прави 
податлив на промяна. 
Спомените ни не винаги са точни.  
В зависимост от моментното ни 
състояние и взаимодействие с външния 
свят, един и същи спомен може да 
изглежда различно в различните 
моменти.  



СПОМЕНИТЕ 

Разчитаме на спомените си не само за 
споделяне на истории с приятели или 
за учене от предишния си опит, но ги 
използваме и за решаващи неща като 
създаване на усещане за лична 
идентичност. И все пак 
доказателствата показват, че паметта 
ни не е толкова последователна, 
колкото бихме искали да вярваме. 
Истината е, че често че променяме 
фактите и добавяме неверни детайли 
към спомените си, без дори да 
осъзнаваме. 

Представи си разваленият телефон - 
информацията рядко достига до 
последния участник в чистия и вид.  

Спомените се пренасят по абсолютно 
същия начин. 



ДА ИЗЛЕКУВАМЕ МИНАЛОТО 

Спомените възникват, когато специфични 
групи неврони се активират отново. В мозъка 
всеки стимул води до определен модел на 
невронна активност.  
С други думи, извикването на памет включва 
повторно активиране на определена група 
неврони.  
Многократно превъртян в съзнанието спомен 
създава мощна невронна магистрала. Ако сме 
си разказвали една и съща история цял живот, 
трябва да се въоръжим с търпение, за да 
разрушим тази магистрала и да построим нов 
път, който ни води в по-благоприятна посока.  

Важното е, че това е възможно и днес ще 
започнем този процес на препрограмиране на 
миналото.  



ФРАГМЕНТИРАНИЯТ АЗ И СПОМЕНИТЕ 

Интересно е, че нашите различни фрагменти 
могат да имат различни спомени, а 
Травмираният Аз обикновено страда от 
амнезия.  
Амнезията е начинът, по който Защитникът 
пази Травмирания Аз от болката на 
миналото.  

Но тази болка не е изчезнала. Тя е кодирана 
в нашата биология и се реактивира 
несъзнателно от попадането или дори 
наблюдението на сходна ситуация.  

Реакцията от натискането на бутоните ни, е 
начин да освободим част от емоционалния 
заряд, който живее в тъканите ни.  

Представи си колко много мир можем да 
имаме, ако пренапишем миналото си, така 
че Травмираният Аз да получи нова версия и 
част от задълженията на Защитникът да го 
пази отпаднат… 

Здрав  
Аз 

Защитник 

Травмиран 
 Аз



ЛИЧЕН ПРИМЕР  

Аз успях да пренапиша своята история, като от 
изоставеното дете се превърнах в детето, което 
е било толкова обичано, че никога не е 
заподозряло, че е било осиновено.  

Това ми отне години терапия и интензивна 
вътрешна работа, която сега систематизирам за 
теб.  

Позволи си да пренапишеш твоето минало, 
като го оформиш по начин, който да бъде 
биологично верен, тоест тялото ти да се 
съгласи с новата стара истина.  

Да, това съм аз като бебе :)  



Новите закони  

Нов закон № 2 

Моето минало е в моето сърце.  
Моето бъдеще е в моите ръце.  

Този закон ти дава достъп до квантовата реалност. Ти си безгранична 
всевъзможност. Можеш да се разхождаш назад в миналото, с цел интеграция и 

напред в бъдещето с цел манифестация!  



А сега да видим каква глава от житейската ти книга  
има нужда да пренапишеш, за да съградиш едно различно бъдеще…. 

МЕДИТАЦИЯ И УПРАЖНЕНИЕ  В ТЕФТЕРА:  
Слушай медитацията - “Новото минало” 

Когато си легнеш тази вечер и се събудиш утре сутрин слушай медитацията и позволи на 
подсъзнанието ти да избере споменът от отворените глави на миналото, с който ще 

работиш. След това напиши в тефтера новата ти история!  



СЕБЕЛЮБОВ НА ПРАКТИКА 

От днес всеки път, когато усетиш липсата на това, от което се отказа в ден 1, ще натискаш 
бутона Стоп и ще се питаш: 

От какво всъщност имам нужда в този момент ?  

Мога ли да си го дам ? 

Какво различно мога да избера, което ме подхранва, вместо да ми взима енергия?  

Не забравяй да започваш деня си със сутрешния енергиен шот за тонус от ден 3 :)  
Спомените ни живеят в тялото и какато изтупваме завивките си от прахта, така изтупваме 

и спомените от тъканите си, за да направим място за най-вълнуващото бъдеще!  


