
 НОВО НАЧАЛО
Ден 9 



 ФОКУС НА ДЕНЯ  

  В квантовото поле 
  Материя или енергия?  
  Новата парадигма на включване 
на повче възможности  



Откритието  
  

Около 200 години след Нютон Алберт Айнщайн произвежда своето 
уравнение E = mc2, демонстрирайки, че енергията и материята са толкова 
фундаментално свързани, че са едно и също. По същество неговата 
работа показа, че материята и енергията са напълно взаимозаменяеми. 
Това пряко противоречи на Нютон и Декарт и създава ново разбиране за 
това как функционира Вселената. 



Неговите теории започват изследване на изумителното поведение на светлината.  
След това учените наблюдават, че светлината понякога се държи като вълна 
(например, когато се огъва зад ъгъла), а в други моменти се държи като частица. Как 
светлината може да бъде едновременно вълна и частица?  
Най-основните компоненти на нашия така наречен физически свят са вълни (енергия) 
и частици (физическа материя), в зависимост от съзнанието на наблюдателя …. 



Какво е атомът - нещо или нищо, което може да бъде всичко?  



АЗ, ТВОРЕЦЪТ 

Ако атомът може да бъде всичко, то енергията би могла да се уплътни във всякаква 
форма, която си представяме и върху която можем да задържим вниманието си 
достатъчно дълго време. 

Ще ни навестява страхът и други стари спътници от миналото време. И е важно 
когато дойдат да им дадем пространство, но от една нова позиция - виждам те и 
имам избор, защото знам, че ако се фокусирам в теб ще попадна в познатата стара 
реалност. 

Дори да паднем в този капан е много важно да не се упрекваме, а да опитваме отново 
и отново, докато не отслабим старите и не изградим новите невронни пътеки. 

Нямаме нужда от повече вина, нали? 



ФРАГМЕНТИРАНАТА ЕНЕРГИЯ  

Въпреки парадоксалната природа на всяка Истина, за нас е трудно да допуснем 
съжитеството на две противоположни възможности. При всеки избор имаме 5 
възможности. 
Възможност 1  
Възможност 2  
Двете заедно  
Нито едно от двете  
Нещо съвсем различно - ЧУДОТО 



ЗАДАЧА:  
Намери своите минимум 5 “или / или” и ги замени с “и/и”  

Например: 
или любов или изобилие 
или семейство или свобода  

или работа или свободно време 
или в града или на село 

или сигурна работа или свободна професия  

Напиши ги в тефтера и смени или с и. Погледай ги и се разшири, за да обгърнеш и 
двете + трите допълнителни позиции 



СТАБИЛИЗИРАНЕ В БЛАГОДАРНОСТТА  
Психолозите определят благодарността като положителен емоционален отговор, който 

възприемаме като даване или получаване на полза от някого (Emmons & McCullough, 
2004). 

Благодарността е била важна в древните философии и култури, например, в римската 
култура, където Цицерон споменава благодарността като "майка" на всички човешки 

чувства. 
Има невронни механизми, които са отговорни за чувството на благодарност, 

Проучванията показват, че на ниво мозък чувството на благодарност, се случва в дясната 
фронтална мозъчна кора. В същото проучване беше разкрито, че причината, поради която 

някои от нас са по-благодарни от други, са неврохимичните различия в централната 
нервна система. Хората, които изразяват и чувстват благодарност често, имат по-голям 

обем сиво вещество в дясната фронтална мозъчна кора.  
Когато изразяваме благодарност и получаваме същото, мозъкът ни освобождава допамин 
и серотонин, двата основни невротрансмитери, отговорни за емоциите ни, и те ни карат 
да се чувстваме „добре“. Те подобряват настроението ни веднага, кара ни да се чувстваме 

щастливи отвътре. 



„Не щастието ни носи благодарност. Благодарността ни носи щастие. "

ЗАДАЧА:  Практикувай състояние на благодарност - към всичко, което се случва 
днес, изпращаш една вътрешна благословия. Ако се случи нещо неприятно и ти е 
трудно да благодариш, премести фокуса си към това, за което наистина можеш да 

бъдеш благодарен/а в този момент - здравето си, факта, че си жив/а, за хората, които 
обичаш. Важното е да стабилизираш съзнателно чувството на благодарност, защото 

то е основата на проявлението на нова реалност.  

Вечерта напиши в тефтера ти всичко, за което си изпитал/а истинска благодарност 
през деня. Направи това дневен ритуал.  



А сега да видим колко можеш да разтеглиш границите на съзнанието си…  

МЕДИТАЦИЯ И УПРАЖНЕНИЕ  В ТЕФТЕРА:  
Слушай медитацията - “Изобилие от възможности” 

Напиши в тефтера: Изброй всички възможни реалности, които биха 
могли да се проявят в живота ти, като резултат от чувството, което 
искаш да стабилизираш като основна вибрация - благодарност.  



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

От днес те предизвиквам да добавиш в ежедневието си минимум 10 минути медитация + 
медитацията на деня.  Можеш да избереш някоя от предишните медитации, с чиято тема 

усещаш, че имаш още работа.  
А можеш просто да седнеш, да затвориш очи и да наблюдаваш квантовото поле.  

От днес медитацията ще правиш в седнало, а не легнало положение. Може преди да 
седнеш да изтупваш меридианите, за да премахнеш блокажите и да усещаш енергийните 

потоци как текат в тялото ти.   


