
 НОВО НАЧАЛО
Ден 6 



 ФОКУС НА ДЕНЯ  

 Интеграция 
 Практическа работа  



БУТОНЪТ СТОП - пояснение 

Бутонът СТОП можем да използваме в различни ситуации. Като 
инструмент за спиране на действието, което извършваме в даден 
момент с цел да се разгърне вътрешната картина, с цялата палитра 

от емоции и физически усещания.  
Също можем да го използваме в моменти на реакция, когато са ни 

натиснали горещ бутон, за да дадем време на постъпилия стимул да 
стигне до неокортекса, вместо да реагираме първично.  



СТРАХЪТ ОТ МИНАЛОТО, КОЙТО ПРОЕКТИРАМ ВЪРХУ БЪДЕЩЕТО  

Днес е важно да намериш и назовеш онзи страх, който проектираш върху бъдещи ситуации. 
Това е страхът, който дебне и саботира всеки опит за ново бъдеще. Това е онзи страх, който 
се появява, когато нещо много хубаво започва да се случва в живота ти. Онзи страх, който се 
е родил в момент на болка. Страхът, който се изпречва на пътя ти в решаващия момент и те 
кара отново да напрвиш завой по познатите лабиринти.  

Кой е той - назови го, за да можеш да видиш как изпълзява от сенките и да натискаш бутона 
СТОП. 



Днес ще погледнеш към миналото ти през 
нов поглед.  
В този ден можеш да изпълниш отново 
някоя от предишните задачи, която те е 
затруднила, или която усещаш, че ще 
извади още неща от теб.  
В следващите слайдове ще намериш 
задачите от предните дни с надграждане, 
ако решиш да задълбочиш работата си. А 
вечерта предстои вълшебна медитация, 
след която миналото ще се преобрази 
напълно.  



ЗАДАЧА  от ден 1 :  

Изброй и запиши в тефтера си  
ВРЕДНИТЕ НАВИЦИ, чрез които избягвам болезнеността на миналото.  

Например: 
Планирам и контролирам всичко  

Тревожа се и обмислям ходовете си 
Daydreaming - фантазирам си нереални ситуации 

Постоянно си проверявам телефона и социалните мрежи 
Постоянно съм на разположение за всички  

Постоянно се държа зает/а с работа  
Отлагам 

Говоря прекомерно 
Прекарвам много време в чата  

и т.н. 



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 от ден 2:  

Напиши в дневника ти какви споразумения си сключил/а с миналото, които те 
връщат отново и отново в ситуации, които подхранват твоето скрито убеждение.  

  
Например: 

 Никога няма да успявам напълно 



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!  

Нов закон № 2 

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

Нов закон № 3  

………напиши го……… 

  

ЗАДАЧА от ден 3:  



РАЗЛИЧНИТЕ ЖЕЛАНИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ТИ ФРАГМЕНТИ 

Разиграй сценария с различните гласове в 
главата 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 
 АзЗадача от ден 3  



ЗАДАЧА от ден 5: 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.)  
Този списък може да е дълъг или кратък, но е важно всеки ден да работиш с 
един елемент от него. Записваш го на листа и цял ден съзерцаваш това качество 
и твоето отношение към него, като го забележиш у другите.  

В рамките на деня отдолу написваш всички положителни аспекти на тази черта.  

Например - черта, която ме дразни у другите - Арогантност  

Положителни аспекти на тази черта:  
- пробивност 
- повишено самочувствие 
- отстояване на границите  
- недосегаемост  
- повече лично пространство 
- и т.н. 



Задача от ден 4.  

Днес трява да разкажеш новата история, която написа за твоето 
минало на поне 5 човека! Можеш да намериш някой от програмата, на 

който да я разкажеш. Колкото повече говорим за нещо, толкова 
повече субстанция му влагаме и толкова повече утвърждаваме новите 

синаптични връзки в мозъка.  

Ти си на ход. 



СЕБЕЛЮБОВ НА ПРАКТИКА 

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!  


