
 НОВО НАЧАЛО
Ден 5 



 Тъмната страна на психето ми                                
 Механизма на проекции 
Прояви на сянката ми  



За да живеем в интегритет, и съответно мир, е важно да стесним пролуката 
между това кои сме и това, което показваме на света, че сме.  

Идеята е да създадем прозрачност, която произтича от живот в истина. 
 Когато как се появяваме се изравни с това е кои сме, ставаме истински 

свободни. 

Деви  



Определението за сянка е много просто - това, което не 
можем да видим в себе си, което е неосветено, 
неосъзнато, подтиснато и избягваме на всяка цена. 
Съответно ние започваме да го отричаме и когато го 
срещнем у другите, то поражда в нас отблъскване, 
неприязън, критика, отвращение.  
Процесът на създаване на сянката стартира, когато вкусим 
от ябълката на познанието и започнем да виждаме света 
дуален.  
Неприетите ни аспекти се превръщат във вътрешен 
демон, който ни дебне от всяко взаимоотношение. 
Огледалният свят на взаимоотношенията има за цел да ни 
покаже това, което не можем да видим директно.  
Психолозите ще изтъкнат това като причина да 
преживяваме отново и отново същия модел на 
взаимоотношения, същия резултат от действията ни - 
нашата собствена “тъмна страна”, която излъчва неистов 
сигнал да бъде видяна и осветена.  
Квантовите физици и революционните невролози ще 
кажат, че установените невронни пътеки са причина ума 
да работи по модели, чийто резултат е да попадаме в 
сходни ситуации. Програмираният ум търси познатото 
старо…

НА ТЪМНО 



И така, какво се случва с всички части на нас, които 
сметаме под килима? 
Каквито и качества да отричаме в себе си, виждаме 
у другите. 
В психологията това се нарича проекция. Ние 
проектираме върху другите всичко, което 
погребваме в себе си. 
Ако например се раздразните, когато някой е груб с 
вас, значи, че не приемате собствената си грубост. 
Това не означава, че човекът не е груб с вас. Ако 
обаче грубостта не беше във вашата сянка, грубостта 
на някой нямаше да ви притеснява толкова много. 
Този процес не се случва съзнателно. Нашето его 
използва този механизъм, за да се защити - за да 
защити как възприема себе си. Нашите фалшиви 
идентичности, че сме „добри“, ни пречат да се 
свържем със сянката си. 
Тези психологически проекции изкривяват 
реалността, създавайки дебела граница между това 
как виждаме себе си и как се държим в реалността.

ПРОЕКЦИИТЕ  



Като деца, когато сме изразявали определени части 
от себе си, сме получавали негативни сигнали от 
нашата среда.  

За да си гарантираме приемане и принадлежност ние 
сме им издали присъда и сме ги заключили в 
тъмницата на нашето Психе.  

Всяка част, която отречем от нас, се обръща срещу 
нас. Личната сянка представлява колекция от тези 
отлъчени части. 

Например:  

Дете, което изследва интимните зони на тялото си и 
е засрамено. Неговата сексуалност винаги остава с 
печата на срама. Когато порасне то няма съзнателен 
спомен за това, но удоволствието от докосването е 
заключено в неговата сянка.  
Тя може да се прояви или като ригидност и забрана 
за удоволствие (послушното дете) или обратното 
като презадоволяване и актове на сексуална 
ексцентричност (дете бунтар).  

ФОРМИРАНЕ НА СЯНКАТА 



ЛИЧЕН ПРИМЕР  
Това, което аз бях заключила в сянката ми беше  

арогантност и грубост, които години наред 
струяха свободно от мен, но се наложи да 

подтисна, поради естеството на работата ми. 
Докато работех в рекламна агенция, беше лесно 
да ги проявявам, даже ми носеше дивиденти, 

като уважение. Но…. като започнах да се 
занимавам с духовни практики, тези прояви 

станаха неуместни и трябваше да бъдат 
рестриктирани.  

Как? Заключени в тъмните ъгли на психето ми.  

 И много успешно години наред ги проектирах 
върху мъжа ми.  

Всяка проява на арогантност у него, аз осъждах 
и съответно поставях себе си на Светия трон.  

Всяко усещане колко е арогатнен той ме 
извисяваше мен.  

Ето това беше моето скрито предимство да го 
набеждавам - даваше ми чувство на 

превъзходство и чистота.  
След като се разделихме аз успях да прегърна 
собствената си арогантност и да намирам по-

дружелюбни начини да общувам с нея. 



 Oтреченото Аз се превръща в лична сянка.  

Внимание! То включва и присъщите ни положителни качества, които не можем 
да приемем за себе си, поради ниска самооценка.  

И сега идва въпросът: 

Какво в себе си избягвам на всяка цена?  



ЛОШАТА НОВИНА Е, ЧЕ.. 
Това, от което бягам, не се отказва. То е мое и докато не спра и не се изправя 

пред него, ще настоява.  

ДОБРАТА НОВИНА Е, ЧЕ.. 

Ако намеря куража да спра и да го погледна, разбирам, че ужаса, който съм 
изпитвал/а от тази среща е бил неоснователен. Това, което виждам се оказва 

достойно за моето внимание и далеч не ми мисли злото.   



ЗАДАЧА: Интегриране на отхвърлени аспекти  

Запиши в тефтера си всичко, което избягваш, осъждаш, подтискаш и съответно 
проектираш у другите (Това означава, че като срещнеш подобен род поведение, у 
теб се поражда интензивна емоционална реакци, осъждане и критика.)  
От списъка, който ще съставиш, всеки ден ще избираш едно нещо, с което да 
работиш и ще го записавш на чиста страница.  
След това в рамките на деня отдолу написваш всички положителни аспекти на 
тази черта.  

Например - черта, която ме дразни у другите - Имитация  

Положителни аспекти на тази черта:  
-вдъхновявам се от другите 
-всичко вече е измислено и казано и чрез имитация, аз търся моя автентичен израз 
-обогатявам се с информация от различни източници, с които резонирам  
-споделям чрез действия и думи с хората неща, които ме вълнуват и до които чрез мен 
те получават достъп  

-разширявам си собствените граници  
- чувствам, че това което правя е ценно  



Днес можеш да избереш някоя от предишните медитации или да опиташ да медитираш в 
тишина. 


