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 ФОКУС НА ДЕНЯ  

  Новото минало - вход към 
квантовото поле 
 Настоящи ценности 



Новото минало - вход към квантовото поле  
  

Ако можете да предскажете усещането на всяко преживяване в живота си, 
няма място за нещо ново, защото гледате живота си от миналото, вместо 
от бъдещето. 

Представете си какво е да си дадете разрешение и да се забавлявате с 
потенциални реалности, които никога не сте обмисляли преди 
излагането на тези нови концепции - може просто да започнете да 
правите необичайното, вместо познатото старо.  

Атомите са предимно празно пространство; атомите са енергия. 
Помислете за това: всичко физическо в живота ви не е твърда материя - 
по-скоро това са старите енергийни или честотни модели на 
информация. Цялата материя е по-скоро „нищо“ (енергия), отколкото 
„някакво нещо“ (частици). 



Всичко, което ни определя - „ти” и „аз” - нашите мисли, мечтите ни, спомените ни, 
надеждите, тайните ни фантазии, страховете ни, уменията, навиците, болките и 
нашите радости - са вградени в живата мрежова работа на 100 милиарди мозъчни 
клетки. Ако научите дори един бит информация днес, мъничките мозъчни клетки ще 
осъществят нови връзки между тях и вие ще бъде променени. 



Какво са ценности?  

Ценностите са твоите убеждения, които са градивните елементи на реалността ти.  

Те служат като общи насоки при вземане на решения.  

Или, казано по друг начин, ценностите са приоритетите на хората за това как да живеят живота 
си.  

Ценностите са пряко свързани с усещането за благоденствие.  
Когато избираш неща, които са в унисон с твоите ценности, това ще те кара да се чувстваш 
добре. Ще усещаш задоволство и удовлетворение от себе си, тъй като постъпките ти и 
изборите, които правиш в живота си са в унисон с твоите вътрешни убеждения и идеали. 
И обратното, когато правиш неща, които са в разрез с твоите ценности, тогава ще се чувстваш 
зле. Може би ще усещаш вина, може би ще е тревога или нещо трето, но във всички случаи ще 
изпитваш все неща, свързани с нещастието. 



ЦЕННОСТИТЕ 

Основната полза от това да знаеш какви са твоите ценности е, че така получаваш 
изключителна яснота и лазерен фокус в живота. Благодарение на това можеш да 
вземаш последователни решения и да предприемаш съзнателни действия във всяко 
едно отношение. По този начин ще можеш да подобриш най-важните за теб области 
на живота. 
Голяма част от твоите текущи ценности могат да са придобити от теб по линия на 
семейното ти възпитание или нормите на обществото, в което живееш, но може да 
се окаже, че ти всъщност искаш промяна и се стремиш към съвсем други неща. 



ЦЕННОСТИТЕ 

Какви са твоите ценности? Какви са били семейните ценности?  
Ценостите могат да бъдат семейни и лични и са свързани със системната съвест и с 
личната съвест.  
Човешките ценности са стабилни и трайни във времето, но все пак подлежат на 
промяна. Човек се променя. В различни периоди на живота си хората могат да имат 
различни ценности, в зависимост от собствената им дефиниция за щастие. 
Например, в началото на живота на един човек основни ценности могат да бъдат 
успеха в кариерата и социалния статус. С течение на времето това може да се 
промени и най-важни да станат ценностите, свързани със семейството, с баланс 
между работа и семеен живот и/или свързани със здравето и здравословния начин 
на живот. 



   1 Адекватност 
 2 Амбиция 
 3 Баланс 
 4 Бдителност 
 5 Безпогрешност 
 6 Безпристрастност 
 7 Безстрашие 
 8 Благоговение 
 9 Благодарност 
 10 Благоденствие 
 11    Благосъстояние 
 15 Благотворителност 
 17 Блаженство 
 18 Близост 
 19 Блясък 
 20 Богатство 
 21 Бодрост 
 22 Бързина 
 23 Вдъхновение 
 24 Величие 
 25 Вещина 
 26 Взискателност 
 41 Гостоприемство 
 42 Готовност 
 43 Грация 
 44 Грижа 
 45 Гъвкавост 
 47 Деликатност 
 48 Динамизъм 
 49 Дипломация 
 51 Дисциплина 
 52 Доблест 
 53 Добродетелност 
 54 Доброжелателство 
 55 Доброта 

~ 

  

ПРИМЕРНИ ЦЕННОСТИ 
55 Доверие 
56 Доволство 
57 Достойнство 
58 Достъпност 
60 Другарство 
62 Духовитост 
63 Духовност 
64 Дълбочина 
65 Дълг 
68 Еволюция 
69 Единство 
70 Експертиза 
71 Екстаз 
72 Екстравагантност 
74 Елегантност 
75 Емпатия 
76 Енергичност 
77 Енергия 
78 Ентусиазъм 
79 Ефективност 
84 Жизненост 
85 Жизнерадостност 
87 Завършеност 
88 Загадъчност 
90 Здраве 
93 Зрялост 
94 Издръжливост 
95 Изобилие 
96 Изобретателност 
97 Изразителност 

  98         Принадлежност 
  99         Присъствие 
  100         Радост 
 101         Разбирателство 
 102 Разкош 
 103 Размисъл 
 104 Разнообразие 
 105 Разточителност 
 106 Растеж 
 107 Реализъм 
 108 Ред 
 109 Решителност 
 110         Ръководство 
 111    Самодоволство 
   112       Самоконтрол 
 113        Самоосъществяване 
 114        Самоотверженост 
 115        Самостоятелност 
 117        Солидарност 
 118         Свобода 
 119  Святост 
 120 Сдържаност 
 121         Сексуалност 
 122 Семейство 
 123 Сигурност 
  125         Сила на духа 
   126 Синергия 
   128 Скорост 
   129 Скромност 
   130 Слава 

131   Служене 
132 Смелост 
133 Смирение 
135 Спестовност 
136 Споделяне 
137 Спокойствие 
138 Спонтанност 
139 Способност 
140 Справедливост 
142 Сръчност 
143 Стабилност 
145 Страст 
147 Съвършенство 
148 Съзнателност 
149 Съпричастие 
150 Сърдечност 
151 Сътрудничество 
152 Съчувствие 
153 Тактичност 
154 Творчество 
157 Топлина 
158 Точност 
159 Традиционализъм 
160 Убедителност 
161  Увереност 
162 Удовлетворение 
163 Удоволствие 
164 Уединение 
165 Умереност 
166 Уникалност 
167 Упоритост 

  168       Уравновесеност 
 169 Услужливост 
 170 Успех 
 171          Усърдие 
 172 Учене 
 173 Учтивост 
 174 Филантропия 
 175 Финес 
 176 Фитнес 
 177 Фокус 
 178 Хармония 
 181         Хладнокръвие 
 182 Храброст 
 183 Хумор 
 185 Целомъдрие 
 187 Чест 
 188 Честност 
 189 Чистота 
 190 Чувственост 
 191         Чувствителност 
 192 Щастие 
 193 Щедрост 
 194 Яснота 



ЗАДАЧА:  
Изброй и запиши в тефтера си  

Десетте най-важни за теб ценности към този момент.  
Сведи ги до 5 

Сега до 3 
Сведи ги до 1  



Отзовавай се на всеки повик, който вълнува духа ти. 
Руми  



А сега да видим какво е наистина важно за теб в този момент от живота ти.. 

МЕДИТАЦИЯ И УПРАЖНЕНИЕ  В ТЕФТЕРА:  
Слушай медитацията - “Важните неща” 

Напиши в тефтера:  Истински важно за мен в този момент е…  
И аз ще отделям за това ……. време на ден/седмица/месец… 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

От днес те предизвиквам да избереш един нов навик, чрез който ще започнеш да изграждаш 
нови невронни пътеки в мозъка си. Важно е да е нещо ново и различно, което да те извади 

от познатото русло.  

Важно е да го правиш всеки ден, минимум 21 дни. Най-добре по няколко пъти на ден.  

Може да е например вместо асансьор, да изкачваш стълби.  
Да практикуваш упражненията за мозъка всеки ден + упражненията за тяло от седмица 1  


