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I. Детски спомен от лозето с дядо 
 

Здравей, драги читателю! 

 

Като малък често ходех на лозето с дядо, за да му помагам, и когато имах 
свободно време, си почивах или си намирах интересни занимания. Лозето 

беше извън шумотевицата, на пет километра от града, и беше изключително 
тихо и спокойно, особено когато ги нямаше хората от съседните парцели. 
Чуваха се само песните на птичките или шумът на листата на дърветата, 

когато имаше ветрец. 

 

Един ден бях легнал да почивам, но се появи натрапчив звук и прогони 
тишината. Нито знаех откъде идва, нито какво го издава. Стана ми интересно, 
затова излязох. Поослушах се и установих, че звукът идва от голям стар орех, 

който растеше на трийсетина метра от колибата. Помислих си, че звука го 
издава птица, и обиколих няколко пъти дървото, за да я видя, но така и не 
успях. Затова реших да се покатеря и да разгледам по-отблизо. Качвах се 

клон по клон, опитвах се да определя откъде точно идва звукът. След 
известно време, по метода на изключването, открих, че звукът идва от клон, 

на който със сигурност нямаше птица. С риск да падна, понеже бях доста 
високо, започнах да се местя, за да огледам клона от всички страни. След 

малко забелязах, че там е кацнала муха, друго не открих. Внимавах да не я 
подплаша и да отлети, но започнах и да я наблюдавам, като се опитвах да 

разбера откъде точно идва звукът… 

 

  



След още известно време вече бях убеден, че тя издава звука. Не можех да 
повярвам! Да, не изглеждаше като другите мухи, но беше твърде малка, за 
да издава толкова силен звук. За да съм сигурен, че звукът идва от нея, се 

приближих и я подплаших. След като тя отлетя, изчезна и звукът.  

 

Слязох от дървото и въодушевен от откритието си, отидох при дядо и му 
разказах за случилото се. Той не беше изненадан, каза, че това е „пищялка“. 

 

 Тогава нямаше интернет и нямаше как да разбера истинското ѝ име, но 
наскоро я потърсих чрез модерните технологии и открих. Казва се цикада, 
има я почти по целия свят и силата на звука, който издава, достига до 120 

децибела! 

  



II. Цикада Еурифара (Cicada Euryphara), позната още 
като европейска цикада (European Cicada) 

 

Градински вредител, но и нещо друго… 
 

Тези крилати приятели са способни да вдъхновяват със своето пеене хората 
за творчество, а защо не дори да спомогнат за опресняването на някои 

спомени… 

 

 
 

Цикада, кацнала на клонка, на замъглен зелен фон  



III. Предговор 
 

В живота има моменти, в които по една или друга причина се замисляме по-
дълбоко над екзистенциалните въпроси. Това най-често се дължи на интерес 

и любопитство, които искаме да задоволим, или на страдание и болка, от 
които искаме да се освободим. Тогава обикновено осъзнаваме, че освен 

външен свят има и вътрешен, който не познаваме достатъчно добре. 
Осъзнаваме също, че реално вътрешният свят определя много по-силно това 
– как се чувстваме в ежедневието и как преживяваме събитията в живота си. 

Даваме си сметка, че образованието, възпитанието и информацията, до 
която имаме достъп, ни помагат да се справяме най-вече с външния свят, но 
не и с вътрешния, защото, когато се изправим пред него, се оказваме пред 

бездна. Това е парадоксално, тъй като – наред с физическото ни тяло – 
вътрешният свят е единственото, което ни е дадено по рождение и би 

следвало да познаваме по-добре от всичко друго. 

 

Публикуваното тук има за цел да ни насочи по пътя, който се открива пред 
нас, когато се изправим пред бездната на вътрешния свят и решим да 

тръгнем по него навътре към по-дълбоките наши слоеве. Съдържанието 
отговаря на въпросите с какви вътрешни „инструменти“ разполагаме и как да 
ги използваме и развиваме, за да проучваме и променяме себе си и така да 
си помогнем сами, като подобряваме състоянието си и намираме своята по-

добра версия. 

 

Ако този текст докосне, промени или спаси дори един човешки живот, значи 
многократно е преизпълнил предназначението си. 

 

Пожелавам ви приятно информиране и практикуване! 



IV. Предназначение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Цветна пеперуда намира пътя си от тъмен тунел  

 

  



Това съдържание е с практическа насоченост и има за цел да направи 
ежедневния живот по-прост, по-лек, по-смислен и по-истински, както и да 

намали страданието, което всеки от нас изпитва в определена степен. 

 

Може да помогне в откриването на по-подходяща цел и по-дълбок смисъл в 
живота. 

 

Книгата е относително кратка и е изградена от отделни глави, които могат да 
бъдат повече или по-малко полезни в зависимост от случая. Добре е да се 

запознаете с цялото съдържание, но може да отделите специално внимание 
и фокус на определена глава. 

 

Ще направим някои разяснения за главите и ситуациите, в които могат да 
бъдат полезни. Нека оставим този списък отворен, но все пак да дадем някои 

насоки: 

 

• Ако проявявате интерес към себепознанието или търсите по-добра 
версия на себе си, то цялото съдържание може да ви бъде полезно. 

 

• В първите 6 глави, могат да бъдат намерени няколко важни 
разяснения: 1) описанието на смисъла, който автора влага в думи и 

словосъчетания като „Съзнание“, „Вътрешен свят“, „Вътрешни 
инструменти“, „Разум“, „Интуиция“, „Въображение“, „Вътрешна 

чувствителност“, „Работа с вътрешния свят“ и т.н., 2) уговорките за 
употреба на съдържанието 3) инструкциите за безопасност по време на 

практикуване. 



• Ако проявявате любопитство и искате да изпробвате техники с по-общи 
положителни резултати, тогава може да започнете с „Визуалното 

въображение“ и „Освежаване на мозъка“. 

 

• Ако търсите щастието, тогава може да се задълбочите в „Откриване и 
култивиране на щастието“. 

 

• Ако искате да подобрите съдържанието на мисловния си поток или да 
се отървете от натрапчиви мисли, тогава вероятно ще ви бъдат полезни 

главите „Трансформации на мисловния поток“ и „Съзнание отвъд 
мислите“. 

 

• Съдържанието тук би могло да намали страданието и да бъде полезно 
в много ситуации, включително при психични разстройства. Основният 

контекст е само-помощ, но за да сме максимално честни, трябва да 
признаем, че има хора, които не могат да си помогнат сами. Ако се 

грижите за такива хора, тогава цялото съдържанието може да ви бъде 
полезно като ориентир и ветропоказател. 

 

• При по-тежка депресия или наличието на психоза / психотичен епизод, 
ако човек осъзнава какво се случва с него и иска да си помогне сам, 

тогава съдържанието може да му бъде полезно, но има някои червени 
лампи, с които трябва да се съобразим. За повече информация, може 
да поставите по-силен фокус на главата „Пълно доверие в реалността, 

или отдаване в ръцете на безкрайното, всепроникващо съзнание“. 

 

https://pureconsciousness.info/bg/vizualnoto-vaobrazhenie/
https://pureconsciousness.info/bg/vizualnoto-vaobrazhenie/
https://pureconsciousness.info/bg/osvezhavane-na-mozaka/
https://pureconsciousness.info/bg/otkrivane-i-kultivirane-na-sthastieto/
https://pureconsciousness.info/bg/otkrivane-i-kultivirane-na-sthastieto/
https://pureconsciousness.info/bg/transformaczii-na-mislovniya-potok/
https://pureconsciousness.info/bg/saznanie-otvad-mislite/
https://pureconsciousness.info/bg/saznanie-otvad-mislite/
https://pureconsciousness.info/bg/palno-doverie-v-realnostta-ili-otdavane-v-raczete-na-bezkrajnoto-vsepronikvastho-saznanie/
https://pureconsciousness.info/bg/palno-doverie-v-realnostta-ili-otdavane-v-raczete-na-bezkrajnoto-vsepronikvastho-saznanie/
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1. Предложение за нов, допълнителен вариант за подобряване 
на състоянието ни чрез работа с вътрешния ни свят 

 

Често възприемаме живота като постоянна борба, в която впрягаме всички 
сили, за да сме здрави, щастливи, успели, доволни — това най-силно си личи 

в пожеланията за рожден ден, сватба, раждане на дете и други хубави 
поводи. Понякога дори се състезаваме с другите, дори със себе си, за да се 

развиваме и да постигаме още по-добри резултати. Следваме дълга и 
желанията си – например да получим образование, да намерим подходящ 

партньор, да създадем семейство, да печелим пари, да се грижим за себе си 
и за близките си и не на последно място – да се забавляваме. Разбира се, 
има и хора, които по една или друга причина тръгват по различни пътища. 

 

Без значение по какъв път вървим обаче, някои хора са по-амбициозни, 
други — по-малко амбициозни, някои са по-успешни, други – не толкова, 
някои са движени от целите си, други – от страховете си, някои се стремят 
към по-големи успехи, а други – към оцеляване, с някои хора откриваме 

повече прилики, с други – повече разлики. В цялото това разнообразие прави 
впечатление един важен аспект и той е връзката между живота, който 
водим, и вътрешното ни състояние. Например връзката между парите, 

колите, къщите, вещите и вътрешното ни състояние, в което живеем всеки 
ден. Или връзката между хобитата и вътрешното ни състояние, както и 

връзката между него, от една страна, и личностното развитие, дипломите, 
сертификатите, от друга. 

 

Целта на изложеното тук е да помогне на хората да осъзнаят, че има и друг 
начин да влияем на вътрешното си състояние освен чрез успехите, които 
постигаме във външния свят, чрез знанията, опита, връзките и късмета. 

 



2. Рационалността на успеха 
 

Нека започнем с един основен въпрос – нима можем да отречем 
рационалността на успеха, като знаем, че на много места по света хора 
умират от глад и студ? Разбира се, че човек трябва да бъде достатъчно 

успешен, най-малкото всеки трябва да има подслон, дрехи, храна, условия за 
лечение и образование. След това, ако започнем да мислим за семейство, 
ще трябват още пари, защото детските стоки са скъпи. Ако пък имаме дори 

„излишни“ пари за по-луксозни стоки, вещи, екскурзии, услуги, тогава 
вероятно ще допринесем за разнообразието и по-доброто състояние на 

сигурност, удобство и комфорт за нас самите и за близките ни. След това, ако 
сме още малко по-успели и можем да работим по благотворителни каузи 

или да отворим работни места за други хора, ще започнем да помагаме и за 
тяхното оцеляване. Ако пък имаме още пари, най-вероятно вече сме 
осъзнали, че от един момент нататък парите сами по себе си не носят 

допълнителна радост, щастие, сигурност, спокойствие и други подобни 
приятни вътрешни състояния. 

 

Тук е мястото да вметнем, че има и успели хора, които по една или друга 
причина са станали по-нещастни отпреди. Това може да се дължи на 

различни неща, например поради прекалено силната жажда за успехи и 
алчност са пропуснали възможности или някъде по пътя са изгубили 

човечността, състраданието и желанието да помагат на другите. Без значение 
каква е причината, това най-често е обратимо, защото хората са готови да се 

поправят и променят, когато целта е щастието. 

 

  



3. Хобитата и личностното развитие 
 

Сега нека обърнем внимание на хобитата и личностното развитие. Според 
желанията и възможностите си много хора се отдават на различни хобита. 
Това също е начин да подобрим състоянието си, било то чрез укрепване на 

здравето, чрез емоциите от приятни и интересни преживявания, чрез 
майсторене, чрез отделяне на време за себе си, чрез постижения и т. н. Тук 

прави впечатление, че по същество най-често тези хобита са свързани отново 
с външния свят, тоест взаимодействаме с него чрез тялото и ума си и това 
води до промяна на вътрешното ни състояние. Ситуацията с личностното 

развитие е подобна, защото, макар че е провокирана от интересите ни, най-
често е в посока професионално усъвършенстване или преквалификация. 

 

4. Знания и умения, придобити в училище 
 

Да натрупаме още малко факти. В училище има различни предмети. По 
физика и химия ние разучаваме външния свят и законите, които действат в 

него. По история и география упражняваме паметта си и запомняме факти от 
настоящето и миналото, свързани с външния свят, които могат да ни бъдат 
полезни. По математика развиваме ума, логиката и въображението си. По 
различните езици се учим да говорим, четем и пишем правилно, ставаме 

грамотни. По литература се учим да се изразяваме, да четем между редовете 
и да обръщаме внимание на чувствата. По биология изучаваме живите 

организми и в частност човешкото тяло. По физическо възпитание развиваме 
тяло, воля и дисциплина. По музика и изобразително изкуство се научаваме 

да се изразяваме по различни начини, без думи, както и да развиваме 
въображението си. Да оставим списъка и описанията отворени, защото може 

би пропускаме нещо. 



Всеки предмет със сигурност ни дава знания и тренира умения, за да успеем 
в бъдеще. Макар че развиваме вътрешни способности, като въображение, 

ум, логика, памет, воля, дисциплина и т. н., тук основната цел също е 
насочена към външния свят, по-точно към това – да го разбираме по-добре и 

да му въздействаме. 

 

При висшето образование положението е подобно. Рядко има специалности, 
като например психология, които да са насочени към вътрешния свят на 

човека. Дори при тази професия терапевтите получават готови знания отвън, 
с помощта на които разбират по-добре другите и им помагат. Интересен 

въпрос е доколко разбират по-добре себе си и успяват да си помогнат сами, 
когато имат нужда, както и дали и доколко успяват да доразвият тези знания 

и умения на база разучаване на собствения си вътрешен свят. 

 

5. Работна хипотеза 
 

Вече стана ясно, че вероятността досега да сме насочвали вниманието си 
основно към външния свят – от ставането сутрин до лягането вечер – е 
изключително висока. През живота си ние сме отдадени предимно на 

разучаването на външния свят, взаимодействието с него, както и резултатите, 
които получаваме в него чрез действията си. 

 

Разбира се, това е полезно и е предпоставка да успеем в живота, както и да 
поддържаме здрава връзка с реалността. 

 

Какви допълнителни ползи обаче можем да имаме, ако отделяме време и на 
вътрешния си свят? 



6. Защо въобще говорим за вътрешен свят? 
 

Когато започнем да се интересуваме от вътрешния си свят, това най-често се 
дължи на рядко срещани силни интереси в тази област или на някакво 

страдание, от което искаме да се освободим. И в двата случая, но най-вече 
във втория, осъзнаваме, че вътрешният свят е дори по-важен от външния, 

защото, каквото и да се случва извън нас, ние се чувстваме зле. Един краен и 
ярък пример за това са психичните разстройства. Тогава нима има нещо по-

важно за нас от това – да се подобри вътрешното ни състояние? 

 

Някои хора намират изход в алкохол, наркотици, живот във фантазии, 
илюзии, самозаблуди, най-общо казано – в бягство от действителността и 

следователно в отслабване на връзката с нея, което рядко приключва добре. 

 

Други хора, поставени в подобна ситуация, започват да се интересуват и да 
търсят, обаче се изправят пред бездна. Бездната е още по-голяма през 

последните години, след появата на интернет и социалните мрежи. Понякога 
хората попадат на шарлатани, мошеници и дори психично болни, 

самопровъзгласили се за духовни учители, екстрасенси, пророци, лечители, 
просветени и т. н., които само използват страданието на другите, за да 

изкарват пари и да си придават важност. Има хора, които стават 
последователи на книгите, ученията, философиите, идеологиите или 

религиите на конкретни, утвърдени личности или институции. В най-добрия 
случай хората започват да споделят определени чужди възгледи, приети 

отвън, и с времето някак успяват да се променят, да се измъкнат от 
страданието и да подобрят състоянието си. Но следвайки чужди, външни за 
нас рецепти, рядко стигаме до момент, в който разучаваме, изследваме и 

работим с вътрешния си свят. 

 



7. Какво е вътрешен свят? 
 

Но какво е вътрешният ни свят? Как да отговорим, при условие че това е 
може би най-голямата загадка! Вероятно никога няма да разберем всичко за 

него, но със сигурност знаем, че той съдържа ум, мисли, емоции, чувства, 
въображение, интуиция и вътрешна чувствителност за процесите, които 

протичат там. Да дадем някои разяснения за вътрешната чувствителност. 
Като започнем от очевидното, а именно усещанията в тялото, минем през 
това, което предизвиква у нас видяното и чутото, и стигнем дотам – да си 

даваме сметка какви мисли се въртят из главата ни и какви емоции и чувства 
ни обземат. Най-общо казано, това е способността ни да осъзнаваме 

събитията, процесите и промените, които се извършват в нас. Тук е важно да 
отбележим, че ние сме единствените, които имат директен, реален и 

истински достъп до тази информация. Може да изглеждаме по определен 
начин или дори да опишем с думи как се чувстваме пред друг човек, 

създавайки му представа за нашето състояние, но това ще си остане само 
представа. Разбира се, колкото по-добре ни познава този човек или колкото 

повече подобни преживявания е имал, толкова по-близка ще бъде тази 
представа до действителността. 

 

8. Работа с вътрешния свят 
 

Какво означава да работим с вътрешния си свят? Аналогично на начина, по 
който използваме „инструментите“ за работа с външния свят, като очи, уши, 

нос, уста, крайници, тяло, коса, нокти и т. н., можем да използваме и 
„инструментите“ на вътрешния свят, дадени ни по рождение – рационален 

ум, въображение, интуиция и вътрешна чувствителност. Можем да работим с 
тях и да ги развиваме, така както децата усъвършенстват фината си моторика, 

като се упражняват и постепенно постигат координация на движенията си. 



Метафорично казано, това е вътрешна гимнастика, вътрешен фитнес. За 
щастие тези вътрешни „инструменти“ вече са развити донякъде, особено 

рационален ум с умението му да генерира идеи и да намира решения.  

 

Точно както при външните „инструменти“ – и при вътрешните всеки човек ги 
владее в различна степен. Например трудно може да сравняваме своето 

визуално и аудиално въображение с въображението на художници и 
музиканти. Това обаче не е причина да не използваме и развиваме тези 

дадености, защото те подлежат на усъвършенстване. 

 

Според наблюденията вътрешните „инструменти“, които са най-слабо 
развити, са интуицията и вътрешната чувствителност. Те обаче също се 

поддават на развитие и не са чак толкова важни за вътрешните практики, 
както са разумът и въображението. 

 

Често хората възприемат това – да работят самостоятелно, и то с вътрешния 
си свят – като скучна и непривична дейност. Това е нормално, нима някой ни 

е карал или ни е учил да го правим, както е било с много други неща? 

 

9. Кога почива разумът, за да работи добре? 
 

Докато сме будни, предимно мислим и/или действаме и разумът работи с 
пълен обем. Това е за сметка на въображението, интуицията и други 

„инструменти“ на вътрешния свят, които през това време скучаят. Дали 
докато спим, той си почива? Докато спим, ние понякога сънуваме, дори си 

спомняме някои от сънищата си. В тях също разумът работи нормално – 
спомняме си, че сме мислили и реагирали в съня си по същия начин, по 



който бихме реагирали и в реалността. Според учените мозъкът работи в 
различни състояния, докато сме будни и докато спим. Според тях също сънят 
има различни фази. През някои от тези фази се смята, че разумът почива, но 

те са с по-кратка продължителност от другите. По принцип има уреди, с 
които електромагнитната дейност на мозъка може да бъде измерена и дори 

визуализирана като пространствено изображение (3D). Може сами да се 
информираме допълнително по темата. 

 

Авторът си признава, че първоначално си мислеше, че ако започне да работи 
по-малко с разума и повече например с въображението, това някак би го 

отдалечило от реалността. Оказа се, че в действителност е точно обратното. 
Разумът се избистря и ставаме по-продуктивни – сещаме се по-лесно за 

нещата, които трябва да помним, измисляме по-бързо решения на 
проблемите, идват ни повече идеи и т. н. Според автора това се дължи и на 

факта, че при правене на практиките разумът си почива и така работи по-
малко, но по-продуктивно. 

 

10.  Какво е ЧИСТО СЪЗНАНИЕ? 
 

Нека сега разгледаме и вложения в понятието ЧИСТО СЪЗНАНИЕ смисъл. То 
показва стремежа да опознаем себе си, като работим с вътрешния си свят, 

готовността да се променяме, да ставаме по-добра версия на себе си и не на 
последно място – да се освободим от страданието, да бъдем щастливи и да 

намерим дълбок баланс и вътрешен мир. 

 

Да приемем, че съзнанието е всичко, което се случва вътре в нас, в това 
число и нещата, за които още не си даваме сметка, тоест не сме осъзнали, но 

също включва и неща, които вероятно никога няма да осъзнаем. 



 

Да е чисто съзнанието, означава, че с течение на времето и вътрешната 
работа то се разширява и подобрява качествата си. Например разбираме все 

повече неща за себе си, развиваме вътрешните си „инструменти“ и се 
чувстваме все по-добре, като вътрешното ни състояние се подобрява. 

 

11. Здравословна рамка на практикуване 
 

Преди да продължим, има едно изключително важно условие. През цялото 
време, през което правим вътрешни практики, трябва да се придържаме към 
няколко прости правила или рамки. Тези практики са, за да помогнат лично 

на нас и така впоследствие да станем по-полезни на другите, било то близки, 
познати или на цялото общество. 

 

Първо, когато практикуваме, ние трансформираме нашия собствен вътрешен 
свят. Ако се хванем, че опитваме да използваме практиките за цели, които 
включват отнемане на свободната воля на другиго или дори малко да са в 

ущърб на някого – спираме, оставяме ги и изграждаме план как да 
предотвратим това в бъдеще. Не се притесняваме, понякога се случва 

неволно, все пак сме хора и грешим. 

 

Второ – ако живеете с убеждението, че не е възможно всички да печелят, а 
когато вие печелите, задължително някой друг губи, тогава оставете 

практиките, докато не промените изцяло това свое убеждение, но, разбира 
се, може да четете и да обмисляте съдържанието. 

 



И трето – ако възнамерявате нарочно да ги използвате извън описаните тук 
здравословни рамки, имайте предвид, че авторът няма как да ви спре, а ще 
трябва да се спрете сами, преди да е станало късно. С цел най-вече нашата 

лична безопасност, както и физическо и психологическо здраве ние 
използваме тези практики само и единствено по предназначение, а именно – 

за всеобщото благо! 

 

12. Препоръки и техника на безопасност 
 

Ако по някаква причина не се чувствате комфортно да практикувате 
вътрешни практики, е най-добре само да четете текста. Дайте си известно 

време, за да преосмислите написаното. Доколкото е възможно, 
практикувайте тогава, когато се чувствате максимално комфортно и имате 

поне малко любопитство и желание. 

 

Всички практики трябва да се правят тогава, когато моментът е подходящ. 
Когато трябват бързи реакции и се изисква цялото ни внимание, подобни 

практики може да бъдат опасни, защото ни разсейват. Например в критични 
ситуации, при гледане на деца, при работа с машини, при шофиране или 

каране на колело, при различни видове тренировки е най-добре вниманието 
ни да е концентрирано върху текущото ни занимание. 

 

Както ще забележите, някои практики се правят на момента, в който се случи 
определено събитие, и отнемат части от секундата. С другите, които правим в 

удобно за нас време, е най-добре да се заемем, когато сме в максимално 
будно състояние и да не сме легнали, защото това предразполага към 

заспиване. Например, преди да започнем, може да се разсъним добре и да 



седнем удобно. В краен случай може да се изпълняват и в легнало 
положение, но не е най-добрият вариант. 

 

13. Това готова рецепта ли е? 
 

И едно важно уточнение. На някои хора описанието тук може малко да им 
прилича на рецепта или дори на точна наука, защото има дадени стъпки и 
процедури. Истината е, че това са само ориентири и насоки за работа. Като 

цяло тази материя е базирана изключително силно на индивидуалната, 
субективна вътрешна реалност и в този смисъл упражненията и работата са 

по-скоро вътрешно изкуство или творчески процес, а не нещо точно и 
определено. 

 

Очакванията към всеки човек са да използва пълната си свобода, за да 
променя тези практики на база вътрешната информация, която постепенно 

получава от самия себе си по време на работата, като все повече се доверява 
на разума, интуицията, въображението и вътрешната си чувствителност. 

 

С течение на времето се натрупва опит, а нещата стават по-лесни, по-
ефективни, по-интересни и по-любопитни, което носи допълнителна радост, 

удовлетворение и благодарност след всяко ново постижение и откритие, 
което правим във вътрешния си свят. 

 

14. „Защо и как“ работят техниките? 
 

Знам, че има хора, които ще си зададат въпроса: защо и как тези практики 
работят? С риск да ви разочаровам ще отговоря честно. Не знам. 



 

Понякога и аз мисля по този въпрос от любопитство и единственото, с което 
разполагам, e наблюдението, че във вътрешния свят също може да 

прекарваме време и така да имаме преживявания, да трупаме опит и 
спомени, да развиваме умения, което влияе на съзнанието ни. 

 

Знам обаче и че ползваме много неща, които са ни полезни, без да 
разбираме защо и как работят, например кола, компютър, телефон, 

телевизор, самолет. 

 

Практиките са публично достъпни и е предизвикателство към изследователи 
и учени да отговорят на въпросите защо и как. 

 

Нека за момент нямаме обширна и пълна теория, а да бъдем практици, 
експериментатори, които търсят полезни и рационални вътрешни практики и 
ги пробват, като взимат това, което работи, и продължават да го прилагат, за 

да постигат още положителни резултати. 

 

Силно ще препоръчам да дадете шанс на практиките и да проверите, като 
пробвате лично! 

 

15. Характеристики и уникалност на съдържанието 
 

С какво дадените практики и изобщо написаното тук е по-различно от всички 
други подобни източници на тази тема? Най-добре е всеки сам да прецени, 



но нека все пак да дадем някои характеристики, които според автора са 
важни.  

 

На първо място – да, и този текст е външен за читателя, но е сравнително 
кратък, придържа се към рационалното и е с практическа насоченост за 

индивидуална работа, тоест поощрява хората сами да изучават себе си и да 
работят с вътрешния си свят, като дава само насоки. 

 

На второ място – авторът постоянно се стреми да стои далеч от теории, 
философии, идеологии, религии и т. н., които често наред с полезната могат 

да съдържат и объркваща или излишна информация. 

 

На трето място – защото целта е да засилим връзката си с реалността, като си 
дадем сметка, че освен нещата, които се случват около нас, има и такива, 
които се случват вътре в нас. Например човек в даден момент може да си 

мисли нещо ирационално и отнесено, например да си представя свят – плод 
на фантазията му. Съдържанието на тази мисъл няма връзка с реалността, но 

самият факт, че мисълта съществува в този момент, тук и сега, е част от 
реалността, защото тя съществува в мозъка под формата на слаб ток, 

протичащ през невроните, като електромагнитно поле, тоест мисълта е 
физически процес. Дали човекът ще се върне в реалността, ако осъзнае това?  

 

На четвърто място – ако се боите от нещо, имайте предвид, че като изключим 
страха от директна физическа заплаха, останалите ни опасения са плод най-
вече на мисловния ни поток, на мислите ни, а изложените тук практики имат 
за цел да ни помогнат да разберем, че в съзнанието ни има „пространство“ с 

много по-малко и много по-полезни мисли. И на последно място – защото 



авторът не го прави за пари, престиж, слава и много последователи в 
социалните мрежи, а има за цел това съдържание да е достъпно, полезно и 

да помогне на повече хора. 

 

16. Бърз прочит на съдържанието 
 

Накрая – кратки описания и връзки към практиките. Редът няма значение. 
Препоръката е да се информирате за всички тях и тогава да решите дали и с 

какво да започнете: 

Може да започнете със „За визуалното въображение“, понеже, макар и 
незадължително за някои практики, визуалното въображение е основен 

вътрешен инструмент. 

Ако искате да опитате с нещо по-лесно, може да започнете с практиката за 
подобряване на кондицията „Освежаване на мозъка“. 

Ако искате да замените някои свои мисли с по-здравословни, може да Ви 
бъде полезно написаното в „Трансформации на мисловния поток“. 

Ако търсите вътрешен мир или ви е интересно или любопитно какво има 
отвъд мислите, може да намерите идеи в „Съзнание отвъд мислите“. 

Ако нищо не помага, а страдате и търсите спасение или просто търсите по-
добрата си версия и сте готови на по-голяма промяна, може да ви помогне 

„Пълно доверие в реалността, или отдаване в ръцете на безкрайното, 
всепроникващо съзнание“. 

Ако търсите щастието, може да експериментирате с „Откриване и 
култивиране на щастието“. 

  

https://sites.google.com/view/osvejavane-na-mozyka
https://sites.google.com/view/osvejavane-na-mozyka
https://sites.google.com/view/osvejavane-na-mozyka
https://sites.google.com/view/osvejavane-na-mozyka
https://sites.google.com/view/osvejavane-na-mozyka
https://sites.google.com/view/osvejavane-na-mozyka
https://sites.google.com/view/osvejavane-na-mozyka
https://sites.google.com/view/osvejavane-na-mozyka
https://sites.google.com/view/osvejavane-na-mozyka


VII. За автора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Това е моята автобиография в контекста на себепознанието. 

  



 

17. За родителите и близките ми 
 

За щастие аз съм от хората, които като деца са имали двама родители. 
Семейството ни беше обикновено и срещаше доста трудности с парите по 

време на прехода в България след 1990 г. Спомням си как редовно чаках на 
дълги опашки за хляб, купувах по десет. Това беше едно от моите 

задължения, когато бях на десет години. Много голяма част от храната си я 
произвеждахме сами на село. 

 

Майка ми много често ме водеше сред природата. Постоянно ме подтикваше 
да разучавам нещата в света. Тя провокира у мен интереса към скритото в 

живота, това, което не се вижда с просто око. 

 

Баща ми ме учеше на майсторене, трудолюбие и упоритост. 

 

Обичах да играя шах с дядо ми по майчина линия, а с дядо ми по бащина 
линия прекарвах доста време на лозето, където овладявах тайните на 

земеделието. 

 

Имам по-малък брат, с който ми беше много приятно да си играя, особено 
преди да стана тийнейджър. 

 

Обичах също двете си баби и леля си, от които съм научил много неща, 
например свързани с любов и грижа към другите и изграждането на 

дисциплина и възпитание. 



 

18. Тийнейджърски неволи 
 

Около пет години след случката с цикадата бях в разгара на 
тийнейджърството си, което, меко казано, никак не протичаше гладко. 
Времената бяха смутни и размирни, но не само заради политическия 

прехода в България, но и защото аз самият бях отдаден на модерното за 
момента, правех това, което правят и другите тийнейджъри, в това число 

неправилни неща, правилата и нормите не бяха важни, смятах родителите си 
за старомодни, с погрешни възгледи за живота – все работи, характерни за 
тийнейджърите. Не знам какво сега е модерно, но ще напиша какво беше 

модерно тогава – изживявахме се като гангстери, биехме се в дискотеки или 
по улиците, пиехме алкохол, пушехме цигари и вършехме много други лоши 

неща. 

 

Тогава обаче, по една или друга причина, животът за първи път ме срещна 
със самия мен. По-скоро ме срещна с възгледите ми за света, за смисъла на 
живота, за начина на живот, който водя, и с други екзистенциални въпроси. 

Всичко това – в резултат на пътуването ми по течението, по инерция в 
продължение на няколко години. 

 

Бях стигнал до състояние, при което се опитвах да избягам от собствените си 
мисли, упорито циркулиращи в главата ми, защото осъзнавах, че са 

абсурдни. Но нима някой знае какво се прави в такава ситуация? На това не 
ни учат в училище. Дали на тази възраст споделяме достатъчно с близките си, 
е друг въпрос, но дори да споделим, какво друго биха направили те, освен да 

ни заведат при специалист? Колкото до „приятелите“, те изобщо не ни 



разбират, когато се стигне дотам, и бягат надалеч, като си казват, че сме 
полудели. 

 

19. Искрата на промяната 
 

Добре че една вечер, докато седях на една пейка в центъра на града, 
спонтанно ме озари идеята да се абстрахирам от себе си и да се 

наблюдавам, без да се впечатлявам от това, което се случва в мен, с цел да 
разуча какво има вътре и да направя каквото е необходимо, за да се оправя. 

След това постепенно играта се обърна. Някак успях благополучно да 
премина през този период, най-вече благодарение на много късмет, 

любопитство към себепознанието и готовност за вътрешната промяна, която 
очевидно беше необходима. 

 

Сигурен съм, че това спонтанно озарение с идеята за самонаблюдение се 
дължи на събитието от предишната вечер, което в общи линии е описано в 

„Пълно доверие в реалността, или отдаване в ръцете на 
безкрайното, всепроникващо съзнание“. Веднага след това събитие се 
прибрах и легнах. Изкарах една изключително тежка нощ. Будих се няколко 

пъти облян в пот и сълзи в разгара на повтарящ се натрапчив, неприятен сън. 
Дори не съм сигурен дали беше сън, или просъница. Сънувах, че главата ме 

сърби силно, а аз я чеша и от нея излизат мухи, които много ясно и силно 
чувах как бръмчат. Беше ужасно, но в същото време някак пречистващо. За 

щастие оцелях тази нощ и на сутринта се чувствах като прероден, сякаш нещо 
в мен се бе променило, а светът беше различен. 

 

 

 



20. Осъзнаване на разума в ролята му на цикадата на 
вътрешния свят 

 

Продължавах да ходя в центъра и да седя на пейките сам. Там разучавах себе 
си и практикувах. Това продължи около две седмици. Първото, което ми 
направи впечатление в процеса на проучване на самия себе си, беше, че 

разумът и мислите са прекалено шумни, за да мога спокойно да се 
наблюдавам и проучвам, защото те постоянно отклоняваха вниманието ми. 

 

Тогава, пак спонтанно, се върна споменът за онзи момент с дядо на лозето, 
когато намерих цикадата на ореха. На лозето вероятно имаше десетки 

хиляди дребни животинки, а сигурно и едри, които си живееха живота, без 
да пречат с шума си на децата наблизо да спят на обяд. Но не и цикадата! Тя 

мощно свиреше и разцепваше тишината на миниатюрни парченца, като 
привличаше вниманието на всички наоколо. 

 

Какво нещо е подсъзнанието! Как успява да свърже, да намери паралел или 
аналогия между две преживявания, които на пръв поглед нямат нищо 

общо?! 

 

Разумът определено е цикадата на вътрешния ни свят и първото, с което 
трябва да започнем работа, е той, защото грабва цялото ни внимание и 

трудно можем да забележим нещо друго във вътрешния си свят, докато той 
не се укроти и сам не се възприеме като равноправна част от нещо по-

голямо. За разлика от цикадата, която лесно можем да подплашим и така да 
се освободим от присъствието ѝ, разумът е важна част от нас, която е и 

полезна, и затова трябва да се отнасяме внимателно и с уважение към него. 



Това, което тогава ми хрумна да правя, за да успокоя разума, е описано в 
„Съзнание отвъд мислите“. 

 

След като започнем да наблюдаваме мислите си в реално време, те загубват 
„шума“ си и вниманието ни някак се разширява и обхваща повече неща. 

Тогава работата с вътрешния свят става доста по-лесна. 

 

21. Работа с мислите 
 

Щом започнем да наблюдаваме мислите си отстрани и без пристрастия, 
тоест критично, все едно са чужди, забелязваме, че някои са абсурдни, други 

– ограничени, а трети – направо вредни. 

 

Сравнително лесно ни идва идеята да започнем да работим с тях и да ги 
трансформираме. 

 

Това, което аз правех с моите мисли, е описано в „Трансформации на 
мисловния поток“, но според мен е далеч от пълните възможности, които 

всеки може да открие сам в процеса на работа. 

 

22. Осъзнаване на щастието като неизменна част от 
вътрешния свят 

 

След като успокоим разума, а мислите оредеят и почнем да се чувстваме 
комфортно с мисловния си поток, започваме да осъзнаваме какво е истинско 

спокойствие и дълбок вътрешен мир. 



 

Идва момент, в който вътрешната мъгла отново се вдига и разкрива нови, 
непознати области от вътрешния ни свят. 

 

Там някъде е и истинското щастие, което по рождение е създадено точно за 
нас и можем да намерим лесни начини, за да го открием. 

 

Осъзнаваме, че цял живот се борим за щастие, а през цялото време нашето 
истинско щастие е вътре и ни чака. Парадоксално, понеже сме заети с 

търсенето на щастието, силно се разсейваме с дейности и не ни остава време 
да намерим истинското щастие. 

 

Като продължение на тази тема е „Откриване и култивиране на 
щастието“. 

 

23. И много други неща във вътрешния свят 
 

Истината е, че съм забравил голяма част от тези преживявания и тепърва 
ровя из спомените, за да си ги припомня. Сигурно се чудите как се забравят 

подобни преживявания? На първо място, защото минаха над 20 години. 
Освен това изплува и един спомен, че когато се оправих и осъзнах доста 

неща за себе си, у мен надделя желанието да имам нормален живот и да 
изпълня дълга си към родителите и обществото, тоест да продължа съвестно 

с училището, да получа висше образование, да имам семейство и работа, 
която харесвам и която е добре платена. Тогава си поставих за цел да 

забравя всичко, за да мога да водя нормален живот, и, изглежда, някак си се 
е получило по съкратената процедура. Вероятно винаги ще се чудя какво 



щеше да стане с мен, ако бях продължил да живея в това вдъхновяващо 
състояние, един различен и нестандартен живот. 

 

Сега искам да се върна в това състояние на по-голяма осъзнатост, което ме 
беше обзело през онези две седмици на пейките, като тийнейджър, но 

нещата се получават много по-бавно. Практикувам онова, което си спомням, 
и се стремя да активирам и съседните спомени. Постепенно редя мозайката. 

Например последното нещо, което си спомних наскоро, е, че човек може 
бързо да се разсъни и освежи, дори да спи по-малко, ако практикува 

„Освежаване на мозъка“. 

 

Така че планирам с времето да допълвам съдържанието на ЧИСТО 
СЪЗНАНИЕ. 

 

24. Сам на пейките в центъра и срещи с непознати 
 

Понякога до мен сядаха случайни непознати, с които водехме спонтанни, 
интересни и необичайни разговори за нещата от живота. Сигурен съм, че 

някои от тях още си ги спомнят така, както аз си ги спомням сега, след като се 
сетих за тях. Осъзнах, че съм започнал много по-лесно да разбирам и 

другите, не само себе си. 

 

Тези разговори бяха нещо като взаимопомощ за по-добро подреждане на 
вътрешния ни свят. Имаше нещо чудновато в тях и бяха изключително 
полезни и интересни, като че ли нещо по-голямо и по-разумно от нас 

диктуваше посоката и съдържанието им. 

 



25. Криза на средната възраст, или чичковски неволи 
 

Преди повече от пет години имах щастието или нещастието животът да ме 
срещне отново със самия мен за втори път. Причините бяха различни, но 

резултатът – същият, дори по-лош. И този път не бях подготвен, защото бях 
забравил всичко отпреди, а и ситуацията беше доста по-сложна, защото 

освен да се погрижа за себе си, трябваше да запазя семейството и работата 
си. Този път ми помогнаха близките и най-вече съпругата ми, която беше до 

мен през цялото време и ме подкрепяше. Дълбоки благодарности! 

 

Болезненият период продължи 1-2 години, а не само 1-2 месецa, както 
първия път. Едно от малкото положителни неща е, че в процеса на търсене 

на спасение постепенно се отключиха спомените ми от подобното 
преживяване през тийнейджърските години. 

 

Може пък това да е била целта! Да се събудя от зимния сън, наречен 
нормален живот. Нима някой знае какви са намеренията на подсъзнанието?  

 

Това, което най-много ми липсваше този път, е практиката „Пълно 
доверие в реалността, или отдаване в ръцете на безкрайното, 
всепроникващо съзнание“. Ако бях се сетил за нея по-рано, нещата 

вероятно щяха да минат доста по-гладко и по-бързо. 

 

Това е и причината най-накрая да облека в думи съдържанието на ЧИСТО 
СЪЗНАНИЕ, за да съм подготвен за третата среща със себе си, ако има такава. 

 



 Публикувам ЧИСТО СЪЗНАНИЕ в интернет, а не го пазя за себе си, защото 
съм убеден, че има и други хора, които преживяват подобни неща, и това 

съдържание може да им бъде полезно и да им помогне, а защо не дори да 
спаси човешки живот, тъй като тези състояния са тежки и „играта“, наречена 

живот, може да загрубее.  



VIII. Визуалното въображение 
 

 

 

 

 

 

 

  



26. Имам ли визуално въображение? 
 

Някои хора смятат, че нямат визуално въображение, че го има само у 
художниците, дизайнерите, архитектите, математиците ... ако сте стред тях, 

замислете се, как тогава сънуваме? 

 

Би следвало, ако сме сънували дори един път, способноста да същесвтвува. 
Друг е въпроса, доколко сме я развили доакто сме будни т.е. в съзнание. 

 

Убеждението на автора е, че визуално въображение е умение, което у 
всекиго е развито донякъде, макар и недостатъчно за определени цели. 

 

То може да бъде усъвършенствано чрез практикуване. Нима като деца не 
сме рисували? Нима никога в съзнанието ни не е изплувало лицето на 

близък, красиво цвете или футболна топка, та макар и само в общи щрихи? 

 

 Вътрешните „инструменти“ се развиват, когато бъдат упражнявани и  винаги 
можем да започнем ако до сега не сме. 

 

27. Упражнение за визуалното въображение – създаване и 
задържане на изображение 

 

Понякога се случва да се сетим за нещо, но то да не е облечено в думи, а да е 
под формата на картина, например регистрационния номер на автомобил. Тя 

просто изплува и изпъква във вътрешния ни свят и така ние реално я 
„виждаме“. Този процес може да бъде пасивен, когато си спомняме за 



картинка, но може да бъде и активен, като чрез визуалното въображение 
предизвикаме възникването на вътрешна картина и се стремим да я 

задържим или да я „виждаме“ по-дълго време. Така визуалното 
въображение може да бъде развито доста по-бързо. 

 

За целта си измисляме картина, която ни харесва и бихме искали да видим. 
Може да е нещо просто, като топка или цвете, а може и да е цял природен 

пейзаж. Това не е от значение, важното е да изберем някаква картина. 
Препоръчително е в началото тя да бъде максимално проста, например само 
една-единствена точка с конкретен цвят, или малко по-сложно, например 8-
те върха на кубче, или още малко по-сложно – 12-те ръба на кубчето или пък 

6-те му стени в еднакъв или различен цвят. 

 

След това визуализираме тази картина с помощта на въображението. Ако е 
по-лесно със затворени очи, тогава ги затваряме. Постепенно изграждаме 

образа, точка по точка, линия по линия, равнина по равнина. Когато успеем 
да си го представим целия, наведнъж, задържаме образа максимално дълго 

и това е достатъчно. 

 

Повтаряме упражнението винаги когато имаме желание и време, докато 
стане лесно за правене. 

  



 

IX. Освежаване на мозъка 
 

 

 

  



 

28. Кога? 
 

Понякога, обикновено сутрин, има моменти, когато не се чувстваме добре и 
това ни прави не достатъчно подготвени за ежедневните занимания, 

неработоспособни. Може да съществуват обективни причини за това, като 
недоспиване, месечен цикъл или махмурлук, а може просто да се усещаме 

неразположени, отпаднали, без енергия, сънливи. 

 

Каквато и да е причината, нека опитаме вътрешната практика, описана по-
долу, която има за цел да ни освежи и да подобри състоянието ни. Тя 

сигурно няма да замени хапчетата, които приемаме при главоболие, но няма 
и да попречи, ако бъде използвана в допълнение, а защо не и като основно 
средство за подобряване на кондицията. Според наблюденията на автора тя 

може да въздейства по-силно от кофеина и никотина. 

 

Основните вътрешни „инструменти“ за тази практика са разумът и 
визуалното въображение. 

 

29. Първа работна среща с разума 
 

Започваме на ниво разум, като изграждаме убеждението, че сме в състояние 
поне малко да влияем съзнателно на клетките в нервната си система и най-

вече – на клетките в мозъка. Ако ни е трудно да повярваме в това, като 
начало си даваме сметка, че със сигурност го правим несъзнателно и 

следователно е възможно, макар и да не знаем как става. Освен това, ако не 
е възможно да направляваме поне малко себе си, тоест единственото, което 
ни е дадено по рождение, то какво остава за всичко друго в живота ни? Ако 



все пак не успяваме да се съгласим с подобно твърдение, може да оставим 
разума за момент и да му позволим да се убеди сам, че това е поне малко 

възможно, след като правим практиката известно време и разберем какъв е 
резултатът от нея. 

 

30. Първа работна среща с визуалното въображение 
 

Следващата стъпка е работа с визуалното въображение. Визуализираме 
мозъка и процесите в него като кълбо, което изпълва главата ни. Цветът на 

кълбото е въпрос на избор. 

 

Авторът се придържа към цвета, с който се визуализира мозъкът на 
множеството изображения в интернет – леко искрящо небесносиньо със 

слаби бели оттенъци. Визуализацията на кълбо е достатъчна, но с времето 
може образът да се обогати по избор, като обхване цялата нервна система – 

мозъка, гръбначния стълб и за пълнота и някои периферни нерви. 

 

След това задържаме образа и му позволяваме леки движения, вътрешна 
циркулация, която се изразява в едва доловима промяна на оттенъците на 
кълбото. Ако помага, може да си го представяме и като течност, която се 

движи в зависимост от случващото се в съзнанието ни, или като 
електромагнитно поле, реагиращо на промените в съзнанието ни.  

 

Допълнително и незадължително – по време на визуализацията, ако разумът 
скучае или ни разсейва, му поставяме задача. Да осъзнава и да си дава 

сметка, че всички тези десетки милиарди нервни клетки, или неврони, които 
имаме в мозъка си, са свързани и функционират като едно цяло. Тук би 



помогнало също да използваме и емоциите, като позволим на чувството за 
свързаност, което мисълта за милиардите неврони създава, да ни обземе по 
време на визуализацията; чувството на благодарност към всички тези клетки, 

които неуморно ни служат, също може да допуснем да ни обземе. 

 

В допълнение разумът е добре да си дава сметка, че тялото ни и в частност 
мозъкът ни са домът на съзнанието ни и е редно да се грижим за тях така, 

както се грижим за всичко останало, дори повече. 

 

31. Не се отказвайте, а бъдете упорити! 
 

В заключение – понеже тази практика може да няма осезаем ефект от първия 
път, съветът е да се прави достатъчно време или достатъчно на брой пъти, за 

да може практикуването да стане лесно и дори спонтанно. 

 

32. Продължителност на практиката 
 

Можем да я правим толкова дълго, колкото искаме, като с течение на 
времето 1-2 минути ще са достатъчни, за да усетим ефект. 

  



X. Трансформации на мисловния поток 
 

 

 

 

 

 

 

Вода, падаща от Ниагарския водопад 

  



33. Нужда от грижа за вътрешния свят 
 

Повечето хора се грижат добре за хигиената, външния си вид и физическото 
си здраве – било за собствено удоволствие, било заради впечатленията, 

които създават у другите, било по навик, задължение или дори по принуда. 
Какво обаче се случва с вътрешния ни вид, вътрешния свят, вътре в нас, 

остава някак незабелязано. 

 

Това е така, защото, на първо място, самите ние често не си даваме сметка за 
състоянието и процесите на вътрешния си свят. 

 

На второ място, защото го приемаме за даденост, която не може да се 
промени и не е подвластна на волята ни. 

 

И на трето място – защото то не се отразява в огледалото и не се забелязва 
директно от другите, а се виждат само някои резултати от него, като думи, 

действия, поглед, изражение на лицето, език на тялото. 

 

Авторът вярва, че както се грижим за външния си вид и физическото си 
здраве, прочитайки този текст, всеки би могъл да се погрижи по-добре и за 

вътрешния си свят, както и да доразвие вътрешните си инструменти, които са 
ни дадени по рождение, като например рационален ум, въображение, 

интуиция, чувствителност към вътрешните промени. 

 

 



34. Защо е важно вътрешното ни състояние? 
 

Вътрешното ни състояние е пряко свързано с настроението, с усещането 
колко сме щастливи, успели и доволни от живота. То съдържа чувствата, 
мислите и емоциите, които често бушуват в нас. Понякога онова, което се 

случва вътре в нас, казано накратко, ни кара да се чувстваме зле и да 
страдаме. За съжаление това влияе и на близките ни. Силата на страданието 

може да варира от едва забележима до изключително голяма. Така 
естествено възниква въпросът – какво бихме могли да направим сами, за да 

променим състоянието си, като впрегнем собствените си сили? 

 

Ако се интересувате от практики, чрез които да подобрите качеството си на 
живот, като създадете по-добра хигиена на мисловния поток и го успокоите, 
написаното в тази глава може да ви послужи. Текстът не е кратък, но това е, 
защото са разяснени примери и са описани практики. Сигурен съм, че ако Ви 

е полезно, интересно или любопитно, ще стигнете до края и дори ще се 
връщате. 

 

35. Как ни влияе мисловният поток? 
 

Защо мисловният поток влияе на състоянието ни повече, отколкото хората 
очакват? Без да се впускаме в допълнителни химични и биологични 

подробности – той косвено влияе на физическо ниво, на тялото ни, като 
предизвиква производството на различни химически регулатори, например 
хормони. Това се случва, когато мисловният поток провокира определени 

емоции и чувства в нас и те принуждават тялото и най-вече мозъка да 
произвежда определени вещества. Един ярък негативен пример за това е 

страхът, който често се предизвиква от мисловния поток. Някои хора се боят 



да говорят пред публика и в резултат на мислите си получават адреналинов 
шок, а това е неприятно и пречи на представянето им. 

 

Разбира се, има и положителни примери. Като цяло описаният по-горе 
процес, при който мислите влияят на тялото, е в резултат на еволюционното 

развитие и по-често е полезен и ни помага. 

 

Нашата цел е да трансформираме излишното, това, което е нездравословно 
и по-скоро ни пречи. 

 

36. Какво е трансформация на мисъл? 
 

Под трансформация имаме предвид промяна, което най-често се свежда до 
замяна на старата мисъл с нова, по-здравословна и полезна.  

 

37. Осъзнаване на нуждата от трансформации 
 

На всекиго се е случвало (или може да се случи) да иска да се отърве от 
определена мисъл. Понякога осъзнаваме, че дадена мисъл ни „натоварва“. 

Това става най-вече спонтанно, и то най-често тогава, когато мисълта е 
неприятна. В нормалното си, ежедневно състояние не си даваме сметка за 
мислите си, макар че ги живеем, тоест действаме спрямо тях. Това е вярно 

през доста голяма част от времето на нашия живот. 

 

Но за да трансформираме нещо, първо трябва да си дадем сметка за него, да 
го осъзнаем и да работим с избраните мисли, когато се появят в главата ни, 

до момента, в който се трансформират. 



 

Всеки може да започне по-често да си дава сметка за мислите, които би 
искал да трансформира, защото така ще се подобри качеството му на живот, 

ще се задоволи любопитството му, ще се провокира интересът и ще се 
доразвият полезни вътрешни умения. Ако това не са основателни причини, 

коя би могла да е? 

 

38. Примерни мисли за трансформация (1) 
 

Ето и някои мисли за трансформиране. Те са потискали автора и той е 
работил с тях. Например: „Светът се управлява от лоши хора и зли сили“, 

„Държавата, в която живея, е на дъното и никога няма да се оправи“ и „По-
успешните хора са мошеници, които са натрупали пари благодарение на 

лъжи, далавери и измами“. Ако споделяте тези или подобни мисли, значи 
имаме материал за работа и трябва да запретнем ръкави. Добрата новина е, 
че имате възможност бързо да постигнете значителен резултат. На дървото с 
успехите има плодове по ниските клони и трябва само да се пресегнете, за да 

„откъснете“ тези плодове. 

 

39. Кратко описание на практиките за трансформация на 
мисли 

 

Следват различни практики за трансформация на мисли към по-
здравословни. Не е нужно да избирате само една – те могат да бъдат 

използвани и заедно, в комбинация, което би засилило ефекта. Изборът 
следва да се направи на база предпочитания, с други думи – да се спрем на 

това, което би ни се удало най-лесно. 

 



Най-общо казано, тези практики се базират на вътрешните инструменти, с 
които със сигурност разполагаме. Това са рационалният ум, въображението 
(визуално и аудиално), интуицията, чувствителността към вътрешния свят.  

 

Повечето практики използват основно разума и най-вече неговата 
способност да генерира идеи и да намира рационални и практични решения, 

а останалите практики изискват различна по вид вътрешна гимнастика. В 
някои практики се разчита основно на визуалното въображение, което 

свързва дадена мисъл с изображение, тоест използва свойството на мислите 
да бъдат разглеждани като обекти във вътрешния свят, така както изглеждат 
обектите навън – да имат разположение в пространството, форма и цветове. 

Има и практика, която използва въображението, но в неговата музикална 
перспектива, като свързва мислите с мелодия, звуци, ритми. Има и практика, 

която разчита основно на чувствата. 

 

40. С кои мисли да започнем? 
 

Нека първо да обърнем внимание на практиките за трансформиране на два 
особени типа мисли. Първите са тези, които изразяват крайни гледни точки, а 
вторите – такива, които силно зависят от случайността, вероятностите или за 
тях няма достатъчно доказателства и те остават в сферата на хипотезите, без 

да са подкрепени с факти. 

 

  



41. Трансформации чрез обединяване на противоположности 
 

Най-напред малко храна за разума, която придава допълнителен смисъл на 
обединяването на противоположни мисли. 

 

На първо място и по-генерално – нещата в реалността никога не са само 
черни или само бели, те винаги са смесени, тоест винаги има от всичко. 

 

На второ място, наблюденията на автора са, че хората имат по-силна 
склонност да виждат негативните неща и по-слаба – да забелязват 

позитивните, както и че информацията, която достига до нас чрез интернет, 
медиите, социалните мрежи и т. н., е много повече с отрицателен оттенък, 

отколкото с положителен. Така че повечето крайни мисли, които се въртят из 
главите на хората, са негативни. 

 

Ако една мисъл изразява крайна гледна точка, тя често пречи на баланса ни, 
като предизвиква силно „оцветяване“ или „стесняване“ на нашия мироглед. 
Вероятността да се „докоснем“ до нея и да я активираме в ежедневието си е 
доста голяма и често с болезнен резултат. Например „Светът се управлява от 
лоши хора и зли сили“ или „Държавата, в която живея, е на дъното и никога 

няма да се оправи“. Какво предизвикват във вас тези съждения? 

 

За да балансираме подобни мисли, първо трябва да си дадем сметка, че те 
имат и противоположност, както и да намерим тяхната противоположна 

мисъл. За тези примери това може да изглежда така: „Светът се управлява от 
добри хора и добри сили“, „Държавата, в която живея, е на върха и винаги 

ще си остане там“. 



 

По този начин си даваме сметка, че сме залитнали в едната посока. Даваме 
си сметка също и че другата крайност пак е залитане, та макар и в 

положителна посока. Тук целта ни не е да се самозаблуждаваме, като 
сменим едната с другата, напротив – целта е да изградим нова мисъл, която 

включва и двете крайности, и по този начин да разширим или обогатим 
мирогледа си, както и да го балансираме. Като страничен ефект полезният 

корен на двете противоположни мисли, какъвто и да е той, също се 
обединява и засилва и става нов корен на новата обединяваща мисъл. 

 

Може да направим това първо с разума си и после с визуалното си 
въображение. На ниво разум новите, обединяващи мисли може да 

изглеждат по следния начин: „Светът се управлява от добри и лоши хора, 
както и от добри и лоши сили“ и „Държавата, в която живея, е някъде между 

дъното и върха, а накъде ще се движи, ще покаже бъдещето, като аз ще ѝ 
помогна с моите действия“. 

 

След това винаги когато крайната мисъл изплува в съзнанието ни, ние 
прехвърляме вниманието си на съответната ѝ обединяваща мисъл. 

Повтаряме това, докато стане автоматична реакция, и сме готови на ниво 
разум. 

 

Като незадължителна стъпка, в допълнение, може да си помогнем с 
въображението, чрез визуализация на процеса по обединяване, както и чрез 

визуализация на картината, представляваща новата обединяваща мисъл. 

 



 Ако, когато затворим очи, може да си представим картина, например лицето 
на познат, футболна топка, дърво, животно, море, планина и т. н., най-

вероятно вътрешната визуализация ще ни се удаде лесно. Дори не е нужно 
да виждаме вътрешно картините в много детайли. Разбира се, колкото са по-

ясни и по-подробни, толкова по-добре, но може да пробваме при всички 
положения. 

 

Идеята тук е да хванем момента, когато се появява мисълта, която искаме да 
трансформираме, и веднага да включим визуалното въображение с цел да 

моделираме картина с тази мисъл, с нейната противоположна и с 
обобщаващата. Целта е за всяка от тези три мисли да определим къде е във 

вътрешното пространство, каква форма има и как е оцветена. 

 

Трябва да подчертаем, че този процес не изисква особени разсъждения и 
логика, а позволява на самото въображение да функционира, като то от своя 

страна изпълва съзнанието ни за момент. 

 

Да отбележим, че в началото може да си помагаме, като рисуваме картината 
на лист хартия, макар да е трудно да постигнем пространствено изображение 

с три измерения и изглед от всички страни. Въпреки това не пречи да се 
пробва, ако помага. 

 

Като начало дори не е нужно да откриваме и трите визуални параметъра на 
трите мисли, може да открием само един, например цвета. Постепенно 
картината може да се обогатява и всеки следващ път да надграждаме 

изображението, когато се появява мисълта, която искаме да 
трансформираме. 



 

Това продължава, докато изградим сравнително стабилен образ в 
съзнанието си и картината вече се променя много малко. Например едната 

мисъл визуализираме като бял поток, който започва пред очите ни и 
продължава наляво до хоризонта или дори отвъд него, в безкрайността. 

Аналогично, другата мисъл е с черен цвят, започва пред очите ни и е 
насочена в точно противоположна посока, тоест надясно, до хоризонта или 
отвъд него, в безкрайността. Двата потока се допират точно пред очите ни и 

цветовете в тях се разделят от невидима преграда. За да визуализираме 
процеса на обединяване, „махаме“ преградата и позволяваме на двата цвята 

да се слеят, докато се получи един общ цвят, да кажем, светлосив или 
сребрист. След това, ако искаме, може дори да променим формата на 

получената нова мисъл, да речем – от безкраен поток на сребриста сфера с 
безкраен обем. 

 

Това е само един пример – всеки трябва да намери най-подходящите за 
представата си положение, форма и оцветяване на мислите. След като 

имаме картината на новата мисъл, всеки път, когато крайната мисъл изплува 
в съзнанието ни, просто визуализираме новата мисъл. Повтаряме това, 

докато стане автоматична реакция. 

 

42. Трансформации чрез избор на предпочитание 
 

Има някои мисли, които хабят излишно нашата енергия и ресурси. Най-общо 
казано, това са мисли, които разиграват бъдещи хипотетични ситуации, на 

които още не им е дошло времето и поради тази причина не бива да са част 
от дневния ни ред. 

 



Понякога е хубаво да се подготвим предварително, но далеч не във всяка 
ситуация. Освен това дори да е добре да сме подготвени, важно е да 

преценим дали точно сега, или по-късно, когато ще имаме повече 
информация, дали да е изцяло, или частично. Знаем ли каква е вероятността 

да се случи нещо и по-специално дали е над 50%, ако говорим за 
рационалност? 

 

Ето и няколко примера. Изпращаме имейл и си лягаме, но преди да заспим, 
започваме да си мислим какво ще ни отговорят и дори какво ще отговорим 

самите ние след това и така губим един час сън. Всяка сутрин оставяме 
детето си в детската градина и през остатъка от деня се притесняваме за 
него, като си мислим най-различни хипотетични неща и си представяме 

различни ситуации с ниска вероятност. Има много подобни примери. 

 

 Въпреки че това са мисли с положителен корен, нима всички те винаги са 
полезни, продуктивни и необходими? Искаме ли да ги намалим и да си 

освободим време, както и да си спестим психическо страдание? 

 

Естествено първата стъпка е да започнем все по-често да забелязваме тези 
мисли, когато се появят. След това за всяка такава мисъл определяме 
възможните изходи, които реално са други мисли, като всяка описва 

потенциален развой на събитията. За да избягаме от излишна сложност и за 
да е по-лесно, може да приемем, че винаги има два основни изхода – 

положително и отрицателно развитие на събитията. 

 

Тук също първо работим с разума и след това може да си помагаме с 
визуалното въображение. С разума поставяме процент вероятност на всеки 



от двата изхода, като по подразбиране е 50 на 50, тоест еднакво възможни, 
освен ако нямаме по-ясна представа за вероятностите. Следва да осъзнаем, 

че е излишно да мислим, понеже са намесени вероятности. 

 

Това е много лесно, когато вероятността за позитивна развръзка е висока или 
не губим много при негативна развръзка. Голяма част от тези хипотетични 
мисли попадат в тази категория. Не е лесно обаче, когато вероятността за 

негативна развръзка е прекалено висока. 

 

Ако не успеем да се убедим, че е излишно да разсъждаваме около тази 
хипотетична мисъл, значи най-вероятно мисълта не е толкова хипотетична и 

е най-здравословно да спрем практиката и да мислим за нея, тоест да 
намерим решение, а не да се самозаблуждаваме. Всеки сам може да усети 

границата и разликата. 

Ако решим да продължим, понеже смятаме, че е излишно да мислим 
хипотетично в момента, тогава, знаейки, че има два изхода, че предпочитаме 

положителния, че изходите имат конкретни вероятности и че в момента е 
излишно да мислим комбинации и варианти, просто превключваме към по-

належаща мисъл. 

 

В примерите от по-горе това би означавало да се успокойм и да заспим и 
така да спим един час повече или да се върнем към ежедневните си 

занимания и да оставим притесненията и мислите за детето за тогава, когато 
ще има реална ситуация и смисъл да разсъждаваме и действаме. 

 

Може да си помогнем и с визуалното въображение. Визуализираме двете 
мисли, представляващи двата изхода, например като два пътя с различни 



посоки, форми и цветове, и след това маркираме този, който предпочитаме, 
да речем – оцветяваме го в бяло, така както при натискане се оцветяват 
бутоните на мобилните приложения на телефоните ни. След това вадим 

картината с направения избор, тоест оцветения в бяло път, винаги когато се 
появи въпросната хипотетична мисъл, докато това стане автоматично. 

 

43. Откриване на още мисли за трансформация  
 

Вече се грижим за крайните и хипотетичните мисли. Би следвало 
намаляването на крайните мисли да разшири мирогледа ни и да гледаме по-

мащабно на нещата, както и да ни се е освободило време и стресът да се е 
редуцирал поради намаляването на хипотетични мисли. 

 

Вече е време да се заемем с всички останали, които искаме да 
трансформираме. Нека винаги когато се появяват, да ги забележим и да ги 

оценим по скалата от -10 до +10. Уточняваме, че -10 е най-силната негативна 
мисъл, която имаме, а +10 е най-силната позитивна. Може би си задаваме 
въпроса коя е най-силната положителна и коя – най-силната отрицателна 
мисъл? Това наистина е любопитно! Може всеки сам да разучи за себе си 

този въпрос. Нима някой друг по-добре знае какво се случва в нас? 

 

Като отправна точка, -10 е мисълта, която най-силно ни потиска, а +10 – 
мисълта, която ни кара да се чувстваме най-добре. Хубаво е да правим това 
упражнение достатъчно дълго, за да сме сигурни, че поставените оценки са 
сравнително точни. В процеса на калибриране на мислите по скалата от -10 

до +10 е нормално да имаме колебания, да откриваме нови мисли, които да 
станат част от играта, да сменяме оценките. Просто продължаваме, докато 

постигнем състояние на равновесие, което се променя малко с времето. Така 



получаваме яснота за това, което искаме да запазим, и за това, което искаме 
да трансформираме. 

 

В допълнение ще кажем, че оценките никога не са окончателни и по всяко 
време може да се променят според усещането ни. 

 

44. Откриване на положителния корен на всяка мисъл 
 

На база оценките и честотата на появяване на мислите имаме ясна идея с кои 
мисли искаме да започнем. Първият въпрос, който трябва да си зададем за 

всяка от тези мисли поотделно, е как тази мисъл се грижи за нас? Трябва 
малко да поразсъждаваме, да анализираме и както е прието да се казва – да 
бъдем креативни, изобретателни. Не е нужно да го направим веднага, може 

да практикуваме от време на време в продължение на дни, когато имаме 
време и желание. Целта, която си поставяме, е да отговорим на въпроса – 

какво положително има в основата, какъв е полезният корен на тази мисъл? 

 

Може да срещаме известна съпротива с твърдението, че мисъл с -10 точки 
има полезен корен, тоест грижи се за нас, но това е нормално и е естествена 

първична реакция. 

 

В процеса на еволюцията много бавно и след много проби и грешки се е 
стигнало до съществуването на съвременния човек. Разумът е инструмент, 

който ни отличава от животните и който би следвало да се грижи за нас. Той 
има много висок потенциал, например всички научни открития, които са 

направени през годините и които се правят все по-често последните 
десетилетия. По-индивидуално погледнато, разумът помага на всеки от нас 



да се справя с живота, дори да постига успехи. В знак на доверие към нашия 
разум може поне да му дадем шанс сам да докаже, че във всяка мисъл има 
полезен корен. Нека му позволим да върши това, в което е най-силен – да 

разсъждава, да генерира идеи, да анализира! Не е нужно да сме 
интелигентни, за да успеем. Всеки човек може да познае веднага дали 

откритият полезен корен на дадена мисъл е истинската причина за нея. Няма 
кой друг да свърши тази работа по-добре от нас. 

 

45. Примерни мисли за трансформация (2) 
 

Нека разгледаме няколко примера. Човек често се сеща за близките си, които 
живеят далече, и това, че няма възможност да общува с тях, го натъжава. 

Какъв е полезният корен на тази печална и следователно негативна мисъл? 
Той е да имам достатъчно често контакт с близките си! Нима разумът не се 

грижи за нас и този корен е безполезен? Трудно ли беше да го открием? 

 

Друг пример. Човек се притеснява за това, че хипотетично може да се случи 
нещо лошо с него или с близките му. Какъв е полезният корен в основата на 

подобна мисъл? Той е да се запази и дори да се подобри качеството на 
живот на самите нас и на близките ни. 

 

Последен пример. Човек изпитва страх да говори пред публика. Какъв е 
полезният корен на тази мисъл, понякога причиняваща силно притеснение и 

следователно имаща негативен оттенък? Вероятно човекът иска да не се 
провали, да не разруши репутацията си, да не се изложи, да не бъде 

отхвърлен. 

  



46. Употреба на положителни думи и избягване на частицата 
„не“ 

 

В процеса на търсене и откриване на полезния корен под всяка мисъл е 
силно препоръчително да използваме положителни думи, в частност без 

частицата „не“ отпред. 

 

Нека преработим изречението „иска да не се провали, да не разруши 
репутацията си, да не се изложи, да не бъде отхвърлен“ в „иска да постигне 

успех, да запази и подобри репутацията си, да се представи както трябва 
пред хората и те да го харесват и приобщават все повече към тях“. 

 

Замяната на негативните думи с положителни не е задължителна. Дайте си 
малко време и ако не успеете, се спрете на изречението, което имате в 

момента. 

 

47. Помощ от приятел? 
 

Ако нещата при Вас не се получават добре и дълго време се чудите, без да 
намирате полезния корен на дадена мисъл, може като начало да потърсите 

помощ от приятел, на когото имате доверие. Това не е най-полезният 
вариант, защото би следвало да познаваме себе си най-добре, но е по-

препоръчителен, отколкото да не правим нищо по въпроса. 

 

От друга страна, разчитайки в началото на приятели, с течение на времето 
може да доразвием и собствената си способност да откриваме полезния 

корен на всяка мисъл. 



 

Вероятно ще има и мисли, чиито положителни корени ще намерим трудно, 
дори след помощ от приятели. Оставете ги за известно време и работете с 
другите мисли от списъка или пък прилагайте тези от описаните техники, в 

които не е задължително да сме намерили полезния корен. 

 

Нещата са динамични и след време отговорът може да изплува в съзнанието 
Ви. 

 

48. Как полезният корен влияе върху възприемането на 
нашите мисли? 

 

Фактът, че вече намираме полезния корен на дадена мисъл, е невероятно 
голяма стъпка напред, защото ни дава нов поглед над мислите, които искаме 

да трансформираме. 

 

Само̀ по себе си това понякога е достатъчно да променим оценката си за 
дадената мисъл и дори може да се откажем да я трансформираме, защото 

вече ни влияе по доста по-различен и дори положителен начин. 

 

Ако все пак решим да продължим напред, този факт ни позволява да не 
трансформираме цялата мисъл, а само част от нея. Метафорично казано, с 

термините на градинарството, целта е да изрежем болната част на 
растението и да му помогнем да израсне наново, да стане по-красиво и по-

съвършено отпреди. 

 



49. Трансформации чрез разума 
 

Чрез способността на разума да твори идеи и да търси решения трябва да 
намерим друг начин да реализираме полезния корен на дадената мисъл, 
тоест да предложим алтернативна мисъл, която е по-здравословна и би 

постигнала целта на корена по-добре от онази, която ще трансформираме. 
След това винаги когато се появи мисълта, която искаме да трансформираме, 

нарочно се сещаме, че има по-добро решение и го предлагаме на разума. 
Това трябва да е лесно – та нали собственият ни разум е създал 

алтернативната мисъл и я е определил като по-ефективна! 

 

Така постепенно трансформираме мисълта, което в даден момент започва да 
става автоматично, без усилие. Готови сме! Може да продължим и да 

трансформираме следващата мисъл. 

 

В примерите по-горе това би изглеждало по следния начин. Да започнем с 
„да имам достатъчно често контакт с близките си“. Този корен може да роди 
нови мисли в различни посоки. Може да провеждаме чести видео- и аудио 
разговори и ако близките ни не знаят как да използват новите технологии, 

някой познат или съсед да им помогне, например чрез собственото си 
мобилно устройство. Може да използваме електронна поща или социалните 

мрежи за мигновени съобщения. Ако тези варианти са неосъществими, 
тогава нека насрочим дата за пътуване до тях, без значение колко напред в 

бъдещето е тя, стига да е най-ранната с оглед на възможностите ни. Това ще 
ни даде допълнителна увереност, че сме направили най-доброто. 

 

Да разгледаме и „да се запази и дори подобри качеството на живот на 
самите нас и на близките ни“. Тук вариантите за нови мисли са прекалено 



много и са специфични за всеки индивидуален случай. Вярвам, че всеки би 
намерил много практични решения за себе си. Може да помислим за 

намаляване на рисковете, за по-здравословен начин на живот, за 
обезопасяване на дадено пространство за деца или възрастни, за повече 
време заедно и повече грижи и помощ на близките, дискусии на дадени 

теми и съставяне на график за събития, например хората да планират 
изпълнението на определени задачи в определено време, да не се движат 

сами в тъмното, да не извършват опасни дейности и т. н. 

 

Колкото до примера „иска да бъде успешен, да подобри репутацията си, да 
се представи както трябва пред хората и те да го харесват и приобщават все 

повече към тях“ – тук също има доста варианти. Например може да опознаем 
предварително мястото за провеждане на събитието. Да направим 

достатъчно тренировки сами и пред хора, на които имаме доверие и от които 
бихме приели и приложили обратната връзка. Да се постараем да 

изглеждаме добре, ако това ще ни даде увереност. Да си спомним за случай 
от миналото, когато в подобна ситуация сме се справили добре. Да си 

представим, че презентацията е минала успешно, и да обърнем внимание на 
положителното чувство, което ни обзема, като се стремим да се потопим в 

него и да го задържим. Да си спомним за ситуация, в която сме били весели, 
с чувство за хумор, спокойни и сме се движили по течението, и пак да 

извлечем чувството и да му позволим да ни завладее. 

 

50. Трансформации чрез въображението – визуални 
 

С помощта на визуалното въображение изграждаме картина, съдържаща 
мисълта, която ще трансформираме. Вече сме готови за трансформация на 

тази мисъл, но какво да правим с картината? 



 

Фокусираме се върху нея и обръщаме внимание какво не ни харесва, какво 
ни дразни, кои параметри трябва да променим, за да ни допада и да 
увеличим оценката си за нея към по-положителна. Тук разчитаме на 

въображението, но също и на интуицията, на усещането за нещата и колкото 
се може по-малко – на логиката и разсъжденията, защото това е по-скоро 

творчески процес. Ако въображението не действа, както очакваме, 
започваме да му помагаме. Постепенно променяме различните параметри 

на картината, движим в пространството мисълта, променяме формата и 
цветовете ѝ, докато ни хареса и намерим най-хубавата възможна нова 

картина. Този процес също може да отнеме известно време, не е нужно да се 
направи на един път, нека се случва по-естествено и без насилие над себе си, 

а по-скоро от любопитство. 

 

В допълнение – понеже картината може да включва и полезния корен, който 
сме открили в основата на мисълта, него може да го оставим без промяна. 

Готови сме тогава, когато получим новата картина. 

 

Оттук нататък единственото, което се иска от нас, е винаги когато се появи 
мисълта, която искаме да трансформираме, да извикаме в съзнанието си 

новата картина, да ѝ се насладим и да продължим напред с убеждението, че 
мисълта вече е трансформирана. Да продължим напред с това убеждение, 
след като извадим новата картина, е изключително лесно и всеки сам може 

да се убеди, като пробва. 

 

  



51. Трансформации чрез въображението – мелодии 
 

Ако обичате да си измисляте и тананикате мелодии, може би ще 
предпочетете тази практика. По същество тя е същата като практиката за 
визуални трансформации, само че вместо да свързваме мисълта, която 

искаме да трансформираме, с образ, я свързваме с мелодия. 

 

Винаги когато се появи мисълта, която ще трансформираме, с помощта на 
въображението създаваме мелодия за нея. Това може да стане постепенно, 
като допълваме и променяме мелодията всеки следващ път, когато мисълта 

се появи. Може да си помагаме с музикални инструменти. Приключваме, 
когато мелодията стане стабилна и се променя малко. Вече сме готови за 
трансформация на избраната мисъл чрез трансформация на мелодията. 

 

 Съсредоточаваме се върху мелодията и обръщаме внимание какво не ни 
харесва в нея, като се стремим да я променим така, че да ни хареса повече и 

да вдигнем оценката към по-положителна. Целта е да достигнем до нова 
мелодия, която достатъчно много ни харесва. Този процес също може да 

отнеме известно време, не е нужно да се прави на един път, нека се случва 
естествено, без насилие, с любопитство. 

 

В допълнение – понеже мелодията може да включва и полезния корен, 
който сме открили в основата на мисълта, него може да го оставим без 

промяна. След това единственото, което се иска от нас, е винаги когато се 
появи мисълта, която искаме да трансформираме, да извикаме в съзнанието 

си новата мелодия, да я изтананикаме, да ѝ се насладим и да продължим 
напред с убеждението, че мисълта вече е трансформирана. 



 

Да продължим напред с това убеждение, след като извадим новата мелодия, 
е изключително лесно и всеки сам може да се убеди, като пробва. 

 

52. Трансформации чрез чувства  
 

Тази практика би следвало да е подходяща за всекиго, защото всеки човек 
изпитва чувства. Разбира се, колкото повече осъзнаваме и разпознаваме 

чувствата, които ни обземат, толкова по-лесно ще ни бъде да я приложим. 
Това е умение, което търпи развитие и може да бъде тренирано така, както 

всяко друго. 

 

Винаги когато се появи мисълта, се сещаме за нейния полезен корен и се 
оставяме да ни обземе чувството, което той предизвиква в нас. 

 

Задържаме известно време чувството и сме готови. 

 

Повтаряме това винаги когато се появи мисълта, която трансформираме, 
докато процесът стане автоматичен. 

 

53. Докога да трансформираме? 
 

В заключение ще кажем, че процесът на трансформация на мисловния поток 
е многостъпков и последователно повтаряме една или няколко процедури за 

различни мисли, като след всяка успешна стъпка напред може да 



преоценяваме мислите по скалата от -10 до +10 и да набелязваме нови 
мисли за трансформация. 

 

Това продължава, докато все още имаме нужда да подобряваме качеството 
на мислите си. 

 

Понеже нещата са динамични и мисловният поток се изменя в зависимост от 
ежедневните ни преживявания, практиките имат и поддържаща функция, 

като можем да ги използваме винаги когато е нужно. 

 

Така ние постоянно се движим в посока постигането на устойчиво състояние, 
при което мисловният поток е сравнително спокоен и се чувстваме 

комфортно с мислите в него. Това спомага не само за подобряването на 
хигиената и вида му, но също и за нашия по-спокоен, по-щастлив, по-

успешен, по-осъзнат, по-истински живот. 

  



XI. Съзнание отвъд мислите 
 

 

 

 

 

 

  



54. Какво има отвъд мислите? Въпроси за размисъл… 
 

Стигна дотук и вероятно търсиш нещо. Ако това, което търсиш, е мир, баланс, 
спокойствие и по-дълбоко разбиране за себе си, написаното в тази глава 

може да ти бъде полезно. Ако любопитството ти още не е привлечено от тези 
теми, предлагам няколко въпроса, които биха провокирали интерес и 

размисъл. 

 

Дали често мислим повече, отколкото е необходимо и здравословно? 

 

Дали е нормално да не се грижим за мисловния си живот, а да се грижим 
само за тялото си? 

 

Нормално ли е да се интересуваме от външния свят повече, отколкото от 
вътрешния? 

 

Ако положителните, приятни мисли не ни карат много да се спираме на тях, 
то какво става, когато станат негативни и натрапчиви? 

 

Даваме ли си сметка за мислите си? 

 

Мислим ли понякога за мислите си? 

 

Може ли да съществуваме, без да мислим, дори една секунда? 



 

55. Какво е мисленето? 
 

Мисленето е основна част от нашето съществуване. Научаваме се да мислим 
още като деца и това ни съпътства през целия ни живот. С мисленето обаче 

може да се прекалява, както и с всички други навици. 

 

Понякога, при динамичния живот, който водим, когато мислим за много 
неща, мисленето може да се превърне в миксер, пораждащ хаос у нас, 
разпръскващ ни на 1000 парчета. То може да създава излишни, малко 

вероятни бъдещи хипотетични ситуации, в които се очаква да измислим 
какво би станало, какво бихме направили. Може и просто да поражда 

притеснение, че няма да имаме контрол над събитията. 

 

Освен този процес, който прилича на партия шах, често се случва да си 
спомняме неща от миналото. Тези спомени могат да бъдат негативни и 
неприятни. Може да ни карат да съжаляваме, да изпитваме вина, да се 

страхуваме, може да ни причиняват тъга. 

 

Понякога въображението също може да ни изненада неприятно с 
определени мисли. Пример за това са психичните разстройства. Хората с 

психични разстройства като че ли най-много страдат от влиянието на 
мислите. За останалите обаче не може да се каже, че имат само 

здравословни и конструктивни мисли. Затова написаното тук би било 
полезно за всеки. 

 



56. Мисленето и различните професии 
 

В някои професии рационалното мислене е основна дейност, но това не 
означава, че всички други хора мислят по-малко или по-здравословно. Има и 

занимания, в които умът не е водещ. 

 

Много хора на изкуството например споделят, че не се твори с ум, а със 
сърце и че ги води интуицията и музата. Творците обаче рядко са успешни, 

ако не мислят достатъчно рационално или ако нямат до себе си някой, който 
да ги напътства. 

 

57. Уважение на разума 
 

Не можем да отречем, че високата интелигентност и обемът знания и опит, с 
които работи умът, са важна част от това – да бъдеш успешен в този свят. 

Умът и резултатът от него – мисленето, са необходими, за да оцеляваме и да 
се реализираме. Еволюционно разумът е следващото стъпало, което ни 

отличава от животните. Но мисленето се е превърнало в нож с две остриета. 
То ни прави успешни и в същото време често ни ощетява, като ни лишава от 

спокойствие и дори от щастие. 

 

  



58. Важен извод 
 

Очевидно и при мисленето трябва да се търси баланс! 

 

Дали мисленето е рационално, или ирационално, дали е умно, или не, дали 
е позитивно, или негативно – то протича във всеки момент, без значение 

дали искаме, дали ни харесва, както и дали изобщо си даваме сметка за това. 

 

Факт е, че то е постоянен процес и че рядко мисловният поток ни води към 
по-добро настроение и състояние на духа. 

 

А нима не искаме да бъдем уравновесени, спокойни, отпочинали, щастливи? 

 

59. Разумът като равноправна част на съзнанието 
 

Нека спрем вниманието си на съзнанието, като по-конкретно 
поразсъждаваме каква е връзката между мисленето и съзнанието.  

 

Когато сме заслепени от красотата на някоя картина или гледка, когато сме 
напълно отдадени на това – да слушаме някоя песен или да се наслаждаваме 

на звуците на природата, когато имаме силни приятни усещания в тялото, 
когато останем без дъх от това, което възприемаме и преживяваме – тогава 

мисленето спира за миг. 

 

Ако не сте обърнали внимание, може да проверите следващия път, когато ви 
се случи. Можем да го предизвикаме и сами, като с усилие на волята и малко 



дисциплина фокусираме вниманието си върху онова, което виждаме, чуваме 
или усещаме. Ако това не е достатъчно и все още регистрираме наличието на 
мисли, може едновременно да насочим вниманието си и към трите сетивни 

преживявания – към това, което виждаме, чуваме и усещаме. 

 

Добре е да се отбележи, че ако очите са затворени, пак виждаме, но тъмнина 
– вътрешността на клепачите. Ако очите са отворени, би помогнало леко да 
ги премрежим – така няма да ни се натрапва нещо конкретно, да обсебва 

вниманието ни, а ще възприемаме всичко, което виждаме, като едно цяло. 

 

60. Най-често съзнанието „залепва“ за мисленето, но се 
поддава и на управление 

 

От тези експерименти, които всеки може да направи сам със себе си, излиза, 
че възприемането на картини, звуци и усещания някак си запълва капацитета 

на съзнанието и не остава място за мисли. 

 

Също така става ясно, че без усилие на волята и без известна дисциплина, по 
инерция, съзнанието изпада в състояние на мислене. То, така да се каже, 

„залепва“ върху мислите и ги следва. Всяка мисъл води след себе си друга и 
така до безкрай. Много често се идентифицираме с мислите си и сляпо ги 

следваме, вярваме им и действаме спрямо тях дори когато са ирационални. 
Така те много силно влияят на живота ни. А нима не е рационално да 

запазваме полезните и продуктивните мисли и да трансформираме вредните 
и нездравословните? 

 



Едно е сигурно – каквото и да сме решили да променяме в мисленето си, на 
първо място трябва да си дадем сметка какви мисли изпълват ежедневието 
ни и чак след това да действаме. Ако пък не искаме да променяме нищо в 
мисленето си, може и да сме на друго мнение, след като разберем какво 

мислим ежедневно. И в двата случая имаме основателна причина да 
пробваме. 

 

61. Всевиждащото око във вътрешния свят 
 

Под „съзнание“ със сигурност не се има предвид само мисленето. Мисленето 
е проявление на съзнанието, но според изложението тук съзнанието е нещо 

повече. 

 

То включва и тази част от нас, която възприема директно преживяваното, 
както в примера по-горе. Дори самият процес на мислене, който е част от 

реалността ни, може да бъде възприеман от съзнанието като нещо, което се 
случва в момента, така, както възприемаме картина, музика или усещания в 

тялото. 

 

И наистина всеки би могъл да си даде сметка какви мисли се въртят в главата 
му в даден момент, следователно собствените ни мисли могат да бъдат 

осъзнавани от нас. Това е още една причина да смятаме, че съзнанието е 
нещо повече от мисленето. 

 

За да сме по-конкретни – когато говорим за осъзнаване на мислите, се има 
предвид тяхното възприемане като нещо, което се случва в момента вътре в 



нас. Например някой може да ги наблюдава, друг да има усещане за тях – 
списъкът не се изчерпва с това. 

 

Възприемането на мислите е нещо специфично, затова е важно да откриете 
вашия начин, който ви е най-лесен и удобен. 

 

Тази част от нас, която директно осъзнава нашата реалност, без да мисли, 
също е реална. Ние се идентифицираме с нея и пребиваваме в нея тогава, 

когато осъзнаваме мисловния си поток. Не го променяме, а просто го 
осъзнаваме. Разбира се, стремим се да не мислим за него, защото това би 

създало нов мисловен поток – от мисли, обмислящи мисълта, която 
осъзнаваме. 

 

Осъзнаването трябва да е нежно, ненатрапчиво, като тънка обвивка на 
мислoвния поток, в противен случай то става обсебваща и доминираща 

мисъл и се компрометира цялата идея за осъзнаването на мисловния поток, 
който просто се запълва от тази мисъл за осъзнаване на мислите. 

 

62. По-често да се хващаме какво си мислим 
 

На практика в началото през определени интервали се усещаме, че мислим 
за нещо, и просто регистрираме факта. Стремим се този интервал да става 

все по-малък и все по-често да се улавяме какво мислим. 

 



Умението да осъзнаваме мислите си и изобщо вътрешния си свят може да 
бъде изградено като навик, който да е с нас почти през цялото време. Това 

би задълбочило разбирането ни за самите нас. 

 

Тук трябва да се спомене, че целта ни не е да обмисляме и анализираме 
мислите, които осъзнаваме, защото това би породило нов мисловен поток и 

в крайна сметка съзнанието ни пак ще бъде застопорено в мисленето.  

 

Идеята е наистина само да осъзнаваме директно мислите и да се 
дистанцираме поне малко от тях, защото именно това ни помага да 

разберем по-добре себе си и да проучим какво сме отвъд мисленето. 

 

63. Крайна цел на практиката 
 

Важно пояснение! Осъзнаването на мислите в реално време, тоест директно 
в момента, в който протичат, определено не е първата стъпка, а по-скоро е 

крайната цел на практиката. 

 

В началото самата мисъл за осъзнаване е още груба, доминираща и често 
заменя целия мисловен поток. Като първа стъпка може да осъзнаваме 

мислите си ретроспективно, което ще рече – да си дадем сметка за това, 
което сме си мислили преди малко, а не в момента. 

 

С практиката мисълта за осъзнаване става все по-лесна и нежна и все по-
малко разсейва мисловния поток. В даден момент тази мисъл става като фон 

и може да се каже, че напълно изчезва, като прераства в директно 



осъзнаване на мисловния поток, без мисълта за самото осъзнаване. 
Например може да се появи усещане за пространството, в което мислите 

протичат, там, където те възникват, съществуват и изчезват. 

 

Възможно е също с помощта на интуицията и въображението да се създаде 
вътрешна визуализация на това пространство. Този процес е специфичен за 
всеки човек и като всички други умения се усъвършенства по метода проба-

грешка. Той е фин и нежен, без насилие над себе си, не на всяка цена, 
движен предимно от любопитство и чувствителност към вътрешния свят, а 

това, което помага много, са волята и постоянството. 

 

64. Различията между хората като резултат от мисленето 
 

Накрая – една основна разлика между съзнанието и мисленето е, че мислите 
са нещо променливо, те се появяват и преминават, а съзнанието е нещо 

постоянно и винаги присъства в нас през целия ни живот. 

 

И още – съзнанието е нещо, което е много подобно у всеки човек.  

 

Състоянията, в които се намират хората, докато осъзнават мислите си, много 
си приличат, макар да сме различни физиологично и да сме израснали и 

възпитавани в различна среда. 

 

Ние много си приличаме в това, което сме по-дълбоко, отвъд мислите. 
Много различия между нас се появяват в резултат на мисленето, което 

поначало класифицира, разделя и владее. Например политически възгледи, 



идеологии, в който вярваме, религиозни убеждения, принадлежност към 
различни групи, с които се идентифицираме, и т. н. – всичко това съществува 

в сферата на мисленето. 

 

65. Ползи 
 

Вярвам, че когато хората осъзнават мислите си и не се идентифицират 
толкова силно с тях, биха били по-успешни и щастливи. 

 

Освен подобряване на разбирането за себе си и възможност за желана 
промяна това би довело до подобряване на представянето ни в живота и в 

частност на работа, би повишило качеството на общуването между хората, би 
усъвършенствало реакциите, би регулирало емоциите, би направило хората 

по-спокойни, по-балансирани и по-щастливи. 

 

66. Призив 
 

Вярвам, че тази практика би намалила нуждата хората да се борят помежду 
си, би повишила разбирането, че сме по-скоро еднакви, а не различни, и би 

подобрила живота на обществото като цяло. 

  



XII. Пълно доверие в реалността, или отдаване в 
ръцете на безкрайното, всепроникващо съзнание 

 

 

Галактиките са най-големите обекти в дълбокия космос. Това е снимка от мощен телескоп 
на галактиката Андромеда, известна в астрономията още като M31 или NGC 224. На 

небосклона тя се пада в съзвездието Андромеда, откъдето произлиза и името ѝ. 
Андромеда е най-близката галактика до Млечния път и се намира на разстояние 2,5 млн. 

светлинни години от Земята. 

Планетата Земя и Слънчевата система са част от нашата галактика, която се казва Млечен 
път, и са разположени в нейната периферия. Диаметърът на галактиката Млечен път е 100 

000 светлинни години, но тя няма как да бъде снимана в цялост с телескоп, защото 
нашите телескопи се падат вътре в нея. Пояснение: разстоянията в космоса са огромни. 

Светлинна година е единица за дължина, представляваща разстоянието, което светлината 
изминава за една година във вакуум. Скоростта на светлината е физична константа, равна 

на 300 000 километра в секунда.  



 

67. Кога? 
 

В живота си се движим и нагоре, и надолу. Има периоди, когато сме 
щастливи и доволни, има и периоди, когато нещата не вървят добре. 

Основната цел на тази статия е да „омекоти“ пътя надолу, за да го извървим 
по-бързо и по-лесно, след което да тръгнем нагоре, както и да ни помогне да 

се изтласкаме от дъното, ако случайно сме стигнали чак дотам. 

 

Ако в момента се чувствате добре, може казаното тук да ви бъде полезно в 
бъдеще, така че го прочетете и дори го запазете. Нито ние, нито близките ни 
сме застраховани от падения, а и трябва ли да разчитаме на страданието, за 

да потърсим по-добра версия на себе си? 

 

Освен това написаното може да е любопитно и за хора, които имат интереси 
в областта на себепознанието. 

 

68. Факти за страданието и щастието 
 

Когато сме щастливи и доволни, когато харесваме това, което се случва, това, 
което правим, това, което ни заобикаля, което се върти из ума ни, и изобщо – 

харесваме живота си като цяло, трудно бихме го заменили с нещо ново, 
трудно бихме променили възгледите си. Разбира се, има хора, които 

постоянно, дори когато са щастливи и успешни, се стремят да развият самите 
себе си, само че за съжаление те не са толкова много. 

 



Когато обаче нещата са зле, когато страдаме и се лутаме, когато не виждаме 
смисъл, когато сме самотни и няма кой да ни помогне, когато каквото и да 

направим, не помага, когато ни обземат лоши мисли и мрачни настроения, и 
то задълго, когато сме отчаяни, когато всяка секунда е болезнена и да 

продължим, означава да си причиняваме още повече страдание – тогава 
бихме направили всичко за промяна, намиране на изход, утеха или капка 

вътрешен мир. 

 

За да проникнем достатъчно дълбоко в тематиката, за малко ще изследваме 
дъното. Така ще имаме едно наум докъде могат да стигнат нещата. 

Възможно е някои хора да припознаят себе си или свои познати, а други да 
получат утеха и успокоение, осъзнавайки, че при тях положението е 

сравнително добро. Сигурно ще има и такива, на които текстът ще им се 
стори далечен и непонятен, но нима някой знае какво ще му предложи 

бъдещето? 

 

69. Дъното 
 

До дъното може да се стигне по много начини – болести, злополуки, тежка 
загуба, психически разстройства, алкохол, наркотична зависимост, 

непоправими грешки, необратими действия и т. н. 

 

Когато са на дъното, някои хора може да потърсят бърз изход. Може да 
предприемат нещо крайно и необратимо. Да сложат край на живота си. Те са 

обзети от собственото си страдание толкова силно и болезнено, че не си 
дават сметка как биха се почувствали близките и приятелите им, всички 

онези хора, които цял живот са били до тях, които ги обичат и се опитват да 
им помогнат; дори да осъзнават, че самият живот не принадлежи нито на 



нас, нито на родителите ни, а на самата природа и не е редно да се 
разпореждаме с него; дори да си дават сметка, че самоубийството е най-
лошото убийство, защото отнемаме живота на най-близкия си човек – на 
самия себе си; дори да разбират, че някой ден тъмната нощ на душата ще 
свърши – моментната болка е толкова силна, а страхът – толкова голям, че 

притъпяват разума. 

 

70. Винаги има път нагоре! 
 

След като разгледахме дъното, нека сменим нюанса с по-положителен. 

 

 Желанието и готовността за промяна, решителността за действие са толкова 
по-големи, колкото повече страдание преживяваме. Това може би е 

единственото положително нещо, когато се движим към дъното. 

 

Възниква въпросът – как да го впрегнем и използваме по алтернативен 
начин, който не е разрушителен, а е здравословен, конструктивен и 

спомагащ за изграждането на нов живот? 

 

Има хора, които рязко са пропаднали надолу, но вместо да се откажат и 
предадат, те са търсили и намерили пътя нагоре. Ето някои ярки и 

неоспорими примери, които пораждат възхищение: Хора без крайник, които 
спортуват и печелят награди в дисциплините си. Наркозависими, на тежки 
субстанции, които след многократни опити, било то самостоятелно или в 
комуни, са успели да се изчистят и да изградят нов, успешен живот. Хора, 
страдащи от нелечими болести, които въпреки всичко са щастливи през 

времето, което имат. Майки и бащи, които са загубили отгледано дете и са 



намерили сили да продължат напред. Списъкът наистина е дълъг, затова 
нека не изреждаме повече. 

 

Нека просто бъдем убедени, че винаги има път нагоре! Ако се наложи, той е 
там и ни чака. От нас се иска просто да го потърсим, да го открием и да го 

извървим. 

 

71. Произход и история на вселената 
 

Сега нека предизвикаме разума. Това би следвало да е лесно, защото така 
или иначе мисленето и логиката заемат огромна част от нашия модерен, 

динамичен живот. 

 

Нека за малко се замислим за този свят, не за политиката, не за футбола, не 
за модата, парите, къщите, колите, телефоните, дрехите, обувките, чантите и 
т. н., а за живота на този свят. Да се замислим за природата – за растенията, 

животните и хората. За да се стигне до това – да има живот, колко неща са се 
случили? 

 

Да преговорим набързо. Според теорията за Големия взрив вселената е 
възникнала чрез грандиозен взрив в нищото, който е създал времето, 

пространството и материята. 

 

Постепенно този първоначален хаос в течение на много години се е 
подредил така, както сега го познаваме. Възникнали са галактики, звезди и 
планети. Образувала се е Слънчевата система. Земята е била гореща, но е 



изстинала. В резултат на химични реакции и определени условия са се 
появили много вещества, включително водата. 

 

 Зародил се е животът. Най-напред едноклетъчните организми. След това – 
по-сложните. После първите организми с нервна система, която постепенно е 
еволюирала в централна и периферна, тоест появили са се първите мозъчни 

структури. След много години се е стигнало до цялото дърво на живота от 
учебниците по биология, включително до динозаврите, човекоподобната 

маймуна, древните цивилизации и съвременния човек. 

 

72. Дали е чиста случайност? 
 

Дори да приемем, че всичко това се е получило случайно и в резултат на 
естествената еволюция при организмите, остава въпросът защо съществуват 

точно тези правила във вселената – точно тези параметри, константи, 
вероятности, закони на взаимодействие, химични елементи, физични 

процеси и т. н. 

 

Нима тази вселена, с точно тези характеристики, е една от многото, които са 
възникнали случайно, извън времето, във вечността, и е огромна случайност, 

че ни има точно тук и сега? Каква привилегия да сме живи! 

 

Нима толкова сложно същество като човека може да бъде случайност? Да е 
случайно тялото ни, психиката ни, мислите ни, с цялата скрита сложност и 

съвършенство, на които днес се възхищават изследователи и учени в 
различни области? 

 



73. Централно твърдение 
 

Сега нека разгледаме твърдението, което е основно за изложението тук и на 
което се базира един по-лек път надолу и после издигане нагоре. Това 

твърдение гласи, че съществува невидимо, безкрайно и всепроникващо 
съзнание, което изпълва всичко в този свят и го направлява в името на 

всеобщото благо. 

 

Понеже няма доказателства за това, но няма доказателства и за противното, 
излиза, че дали ще повярваме в това твърдение, или не, е въпрос на избор.  

 

Дали вярата в едно твърдение е толкова трудна, когато от другата страна 
стои човешки живот? 

 

Може ли да намерим по-здравословно, по-конструктивно и по-положително 
твърдение? 

 

Виждаме ли нещо вредно и нездравословно в това твърдение? 

 

Нима и бездруго не вярваме ежедневно в десетки недоказани твърдения, 
чути по телевизията, прочетени в интернет, в социалните мрежи? 

 

Дали ще загубим, или ще спечелим, ако повярваме? 

 

Какво избираме? 



 

74. На какво се дължат повечето лоши и зли неща в този 
свят? 

 

Защо има войни, убийства, насилие, извращения, измами и много други 
неща, които не са в името на всеобщото благо, ако приемем, че вселената и в 

частност живите организми се напътстват от невидимо, безкрайно и 
всепроникващото съзнание, което направлява света тъкмо в името на 

всеобщото благо? Нека изгладим това противоречие. 

 

Да разгледаме най-известните форми на живот. Да започнем с растенията. 
Изследвайки джунглите в цялото им многообразие от растителни видове, 

които живеят заедно и в симбиоза и на които хора отдават целия си живот, за 
да ги изучават, да заснемат филми и да напишат книги за тяхната красота – 

намираме ли противоречие с убеждението? 

 

Да продължим с животните, които отнемат живот само за да се хранят и 
понякога – за да упражняват уменията си, когато настъпват растенията и ги 

убиват, или когато котката си играе с мишка и прекали с прилагането на 
физическата си сила. Техните действия се направляват основно от инстинкти. 

Тук виждаме ли противоречие с убеждението? 

 

И да завършим с най-сложното – с човека в ролята му на разумна форма на 
живот. Това, което го отличава, е разумът и себесъзнанието. При хората има 

войни, убийства, насилие и много други неща, които не са в името на 
всеобщото благо. Тук има противоречие. Ще изгладим това противоречие, 

като отчетем факта, че у човека се е развила свободна воля и възможност за 
свободен избор. 



 

Това прави нещата по-сложни, защото дава на човека свобода на действие, 
което той може да използва така, както реши. Защо това е така, е по-скоро 

философски въпрос, който може би има много отговори, много теории, но не 
е тема на нашето изложение. 

 

При това положение убеждението, че съществува всепроникващо съзнание, 
което направлява света в името на всеобщото благо, без да отнема 

свободната воля, би следвало да не съдържа противоречия и основните 
съмненията да са се разтопили. 

 

75. Първа стъпка? 
 

Ако вече сте убедени, че искате да повярвате в това твърдение, значи сме 
направили първата стъпка. Ако не сте, тогава може би имаме нужда от 

време, за да премислим плюсовете и минусите по-задълбочено. Все още има 
смисъл да продължите да четете, за да разберете някои от ползите, които би 

ни дало подобно вярване. 

 

76. Да се родим втори път в този живот 
 

Убеждението в съществуването на всеобщото съзнание е едва първата 
стъпка в изграждането на нов живот с по-малко болка и страдание. Но дали е 

възможно човек, или по-скоро неговият мироглед, да се роди втори път в 
същия живот? Възможно ли е да се пресъздаде по нов начин цялата тази 
сложност на психиката, формирана от възпитание, родители, училище, 

работа, приятели, среда, гени и много други фактори? 

 



В рамките на шегата – според учените използваме най-много 5% от 
капацитета на мозъка си, а това означава, че теоретично има място и можем 

поне 20 пъти да пресъздадем себе си. 

 

Сега сериозно: за нашите цели е достатъчно да го направим само веднъж. 
Достатъчно е – дори да не успеем напълно, а частично. Да се родим втори 

път в същия живот с нов или променен мироглед. Убеждението на автора е, 
че всичко това се свежда до силата на желанието за промяна и доразвиване 

на чувствителността към вътрешния свят. 

 

Да припомним, че колкото по-силно страдаме, толкова по-лесно ще ни бъде 
да променим възгледите си с цел подобряване на състоянието си. Излиза, че 
освен всичко останало страданието е и гориво на промяната към развитие и 
подобрение. От тази перспектива може да се отнасяме към него с уважение 

и да му бъдем благодарни. 

 

77. Още нещо за размисъл 
 

Да засегнем бегло и една друга тема, която би ни дала допълнителна 
мотивация. Не знам дали има прераждания. Не знам и дали това не е просто 
успокоение и удобно извинение, за да не правим нищо със себе си тук и сега. 

Но дори да приемем, че го има, тогава няма ли, като се родим отново като 
деца, пак да станем „жертва“ на гените, средата, възпитанието и т. н.? Не е 

ли възможно да се родим на по-лошо място и да ни се случат по-лоши неща? 
Защо да рискуваме и да разчитаме на нещо, което не е сигурно, и да чакаме 
да умрем, при условие че имаме възможност да действаме още сега, в този 

живот? 

 



78. Създаването на нов център в съзнанието 
 

За да се роди мирогледът ни втори път в този живот, той се нуждае от нов 
център, около който ще се изградят нови убеждения, нови вярвания, нови 

ценности, нов опит, по-общо – нови структури, и накрая, като резултат – нов 
мироглед. 

 

Разбира се, всичко старо ще продължава да съществува и да ни помага. Ще 
можем пак да използваме полезните знания и умения, които имаме. Ще си 

спомняме живота си, но ще имаме шанс да го погледнем от друга гледна 
точка и да променим голяма част от старите си изводи, да преразгледаме 

преживяванията си и въобще да се получат много странични ефекти, които 
ще ни помогнат да пресъздадем себе си по по-добър начин. 

 

79. Окончателно ОТДАВАНЕ 
 

Следващата стъпка е да вземем дълбоко и окончателно решение, че ще 
повярваме с цената на всичко в съществуването на безкрайно и 

всепроникващо съзнание, което изпълва този свят и го направлява в името 
на всеобщото благо, без да отнема свободната воля. 

 

Трябва да направим и нещо повече – да приемем това убеждение за нов 
център на съзнанието си и всичко да започне да се върти около него. Което 
означава изцяло да се отдадем в ръцете на всепроникващото съзнание и да 

му имаме пълно доверие. 

 



Ако сме стигнали дъното, това означава, че вместо да погубим живота в нас, 
ние просто го поверяваме или, така да се каже, го даряваме на това 

безкрайно съзнание в името на всеобщото благо. 

 

Това е настина много дълбоко и думите не са достатъчни, за да го опишат. 

 

 Тук човек сам трябва да намери начина да го направи така, че то да изплува 
над всяка истина, с която разполагаме. С други думи – да открием искрата в 

нас, която захранва нашия живот, и да ѝ се отдадем. 

 

Можем да правим всичко, което би ни помогнало, но пътят е индивидуален. 

 

 На някого може да му помогнат потвържденията за съществуването и 
функционирането на всепроникващото съзнание, които можем сами да 

намерим и с които можем да нахраним ума. Или усетът, интуицията, 
вътрешните нюанси, породени от чувствата или вътрешните визуализации с 

помощта на въображението. 

 

Със сигурност трябва да увеличим чувствителността, която имаме към 
вътрешния си свят. Ако досега не сме се интересували какво се случва вътре 

в нас, защото вниманието ни е било обсебено предимно от външния свят, 
сега имаме уникална възможност да променим това и да започнем да се 
занимаваме с разучаване, разбиране и развитие на нашия вътрешен свят. 

Нима само̀ по себе си това не е любопитно, интересно и пропито със смисъл? 

 



80. Насоки по пътя 
 

Едно е сигурно – всеки може да намери пътя до съзнанието, за което се 
говори тук. Помним, че то е всепроникващо и безкрайно, следователно ние 

сме част от него и то е във всеки от нас. 

 

Това, което много би ни помогнало, е да нямаме какво повече да губим, да 
осъзнаваме колко сме малки в пределите на вселената и на това безкрайно 
съзнание, да сме пионки, готови да му се доверят напълно и да му позволят 
да направлява живота им оттук нататък. Без желания към него, без мнения, 

без големи очаквания, просто тихо и смирено да живеем в него. Да позволим 
на това съзнание да ни промени и да изгради нашето ново аз. То е 

двигателят, а ние само му помагаме, когато това се иска от нас. 

 

81. Ежедневна практика 
 

Последна стъпка – вече ежедневно живеем в нашия нов център и следим за 
промените, които постепенно се случват между нашата нова субективна 

реалност и нашата стара субективна реалност. 

 

Каквото и да става, каквито и мисли да се въртят в главата ни, каквито и 
чувства и състояния да ни обземат, ние мигновено се сещаме за нашия нов 

център, за нашето ново централно убеждение и пречупваме всичко през 
призмата му. 

 



Това ни позволява да преживяваме нещата по нов начин и да забележим 
разлики спрямо преди, което от своя страна допълнително ни мотивира да 

продължим. 

 

Животът в това убеждение дава дълбоко доверие в реалността, във всичко, 
което се случва, както и допълнително спокойствие, което нараства с 

времето. Ние вече знаем, че каквото и да става, случайно или не, то е най-
доброто възможно в момента и е в името на всеобщото благо. А това ни дава 

дълбоко спокойствие и вътрешен мир, като обезсмисля огромна част от 
нашите страхове и притеснения. 

 

Така постепенно се променя съдържанието на мислите, чувствата, 
настроенията и състоянието ни. 

 

82. Обогатяване и актуализиране на новото централно 
убеждение 

 

И накрая да обогатим убеждението за това всепроникващо съзнание. 
Подобно позитивно допълване на представата за него е нещо, което всеки 

сам може да продължи да прави по пътя напред, като се довери на 
интуицията си. 

 

Всепроникващото съзнание е винаги с нас, дори на края на света, дори в 
непрогледния мрак, дори в дълбоката самота и болка. 

 



То осъзнава целия свят във всеки момент. Направлява света, следвайки 
грандиозен план, който постоянно се променя и актуализира в зависимост от 
решенията, взимани от индивидуалните съзнания със свободен избор всеки 
миг. Този план във всяка секунда постига най-голямото възможно всеобщо 
благо. Неведоми са начините, по които този план се реализира, но един от 

тях е, че съзнанието прониква до дъното на материята, както сега е модерно 
да се казва – на квантово ниво, и управлява вероятностите на абсолютно 

всички „случайни“ събития и процеси. 

 

Всепроникващото съзнание се стреми да пази живота и да го развива. То се 
грижи за всичко, в това число и за нас, и за другите. Пред него всички са 

равни и еднакво обичани. То дава еднакво и предостатъчно любов на 
всичките си деца. Качество на това съзнание е да се натрупва и концентрира 
в разумните форми на живот, което се случва в процеса на самоосъзнаване. 
Но това, че някой е по-осъзнат, не означава, че е по-обичан или че получава 

повече любов от съзнанието, а просто, че има по-голяма възможност и 
капацитет да помага на себе си, на другите, на света. 

Съзнанието копнее за момента, в който дадено индивидуално съзнание ще 
го потърси и ще се свърже с него, защото така то се материализира все 

повече в реалността чрез последващите конструктивни действия на 
индивида. 

 

Стреми се да намалява всеобщото страдание, като помага на индивидите да 
вървят напред в еволюцията си, да се самоосъзнават все по-дълбоко. 

Понякога действаме от негово име – тогава, когато спомагаме за намаляване 
на собственото си страдание и страданието на другите. Когато помагаме на 

себе си и на другите да се адаптират, развиват или, по-общо казано – да 
реализират себе си все по-успешно и да осъзнават себе си все по-ясно. Това 



може и да се превърне в наша основна цел в новия ни мироглед, но нека 
първо помогнем на себе си. 

 

Всепроникващото съзнание много се радва на нашите успехи по отношение 
на самоосъзнаването и ги празнува заедно с нас, а ние изпитваме постоянна 

благодарност към него за успехите си, дори когато са малки и редки. 

 

То „сплита“ всички индивидуални съзнания като мрежа и ни изпълва с 
чувство за свързаност и пълнота. 

 

То е източник на творчество и съдържа цялото знание за света, което 
постепенно ни разкрива. 

 

Когато описваме с думи това съзнание, то е всичко, което изгражда един по-
осъзнат свят с по-малко страдание. То не е алкохол, не е наркотик, но когато 

се докоснем до него дори за миг, изпълва живота ни и не искаме нищо 
друго. 

 

83. Призив 
 

С новия мироглед ние живеем нов живот. Имаме втори шанс и нека го 
използваме в името на всеобщото благо! 

 

  



84. „Червени лампички“! 
 

За пълнота ми се иска да направя и едно допълнение с нещо, което също е 
част от реалността и на което можем да се доверим в краен случай, защото 

наш приоритет е да запазим живота. 

 

Вече знаем, че страданието освен всичко друго е и гориво за промяната по 
пресъздаване на нашата по-добра версия още в този живот. Чрез доверие в 

реалността и воля да устоим ние преминаваме през него, дори да 
продължава много време, знаейки, че след това идва пътят нагоре, който ще 

ни отведе до нови върхове. 

 

По пътя някои хора избират да се доверят на съвременната химия, медицина 
и фармацевтика. Те отиват на психиатър и редовно пият изписаните им 

хапчета, било то успокоителни, антипсихотични лекарства, антидепресанти и 
т. н. 

 

Причините за това са различни. Като започнем с по-безобидните, като това, 
че е модерно, че проявяваме каприз, че имаме инерция да лекуваме всичко 
така, както лекуваме настинка, и завършим с по-сериозните причини, като 
силен страх от състоянието, в което се намираме, страх от неизвестното, 

страх от промяна или желанието да запазим себе си такъв, какъвто се 
познаваме, нетърпение страданието да свърши, недостатъчно силно умение 
да понасяме болезнени мисли и чувства, дълбоко отчаяние, натиск от близки 

и приятели и др. 

 



Не можем да отречем обаче, че лекарствата за психиката са помогнали и 
продължават да помагат на изключително много хора да се почувстват добре 

в кратки срокове. Те действат на физическо ниво. Повечето от тях набавят, 
премахват или, най-общо казано, регулират наличието на определени 

вещества в мозъка, като допамин, серотонин и др. По този начин лекарствата 
значително подобряват психическото състояние. Откриването на тези 

препарати е плод на големи усилия, на експерименти с хора за доказване на 
ефективността. Някои от медикаментите съществуват сравнително отскоро 

(синтезирани са едва през последните 50 години), което е уникална 
възможност за съвременния човек, защото в миналото ги е нямало. 

 

Къде е границата обаче и кога да прибегнем до тях? 

 

Убеждението на автора е, че това е индивидуално решение, но има и 
„червени лампички“. 

 

Повечето хора могат сами да усетят момента, в който трябва да се спре 
страданието чрез хапчета. Търсеният резултат от страданието е да се 

промени мирогледът ни и да заживее нашата по-добра версия. Ако дълго 
време не забелязваме промени в мирогледа си и не усещаме вътрешна 

трансформация, тоест няма промени в състоянието, тогава може би е време 
за хапчета, нима има смисъл да страдаме без резултат? 

 

Въпреки свободата на избор, ако светнат „червените лампички“ – значи е 
време. 

 



Ако сме неадекватни, трябва да позволим на някой друг да вземе решението 
вместо нас! 

 

Ако сме на път да нараним себе си или другиго, със сигурност е време за 
хапчета! 

 

Ако сме неработоспособни, а трябва да се грижим за някого или да 
изкарваме пари, за да оцелеем, също е време за хапчета! 

 

Не е срамно да потърсим помощ, да идем при психиатър. Ако ви притеснява, 
че някой ще разбере и ще се изложите, имайте предвид, че много психиатри 

са готови да ви приемат анонимно, да се запознаят с вашия случай, да ви 
напишат подходяща рецепта и да проследят лечението. 

 

Така че, ако наистина сте минали границата, не чакайте, обърнете се към 
лекар сега, преди да е станало късно: наш приоритет е оцеляването и 

запазването на живота! 

 

Едновременно с това правете и практиката, описана тук. Тя няма да навреди, 
а само може да помогне. 

  



 

XIII. Откриване и култивиране на щастието 
 

 

 

 

 

 

Забавно смеещо се къдраво момиче с пеперуда на носа. Щастието може да бъде 
спонтанно и лесно 

  



85. Факти за щастието 
 

Щастието е състоянието, което често свързваме с наличието на здраве и 
постигането на цели и успехи в живота. Понякога то може да ни обземе и 

непланирано, спонтанно – когато се наслаждаваме на природата, когато се 
забавляваме сами или с приятели, когато се радваме на успехите на другите, 

най-вече близки и познати, когато си спомним за определен момент в 
миналото. Разбира се, има и хора, които не следват чужди рецепти за 

щастие. Но нима някой може да изброи всички начини, по които ни обзема 
щастието? 

 

Важно е да осъзнаем, че то е вътрешно състояние и се случва във вътрешния 
ни свят. Биологично то се дължи на производството и наличието на 

определени химични вещества в мозъка ни, които според учените се 
произвеждат несъзнателно в зависимост от преживяванията на индивида. 

Използваме думата „щастие“, за да го назовем, но всеки човек го преживява 
вътрешно, по индивидуален и субективен начин, като силата му може да 

бъде различна. 

 

Интересно е да се отбележи, че силата на щастието на даден човек няма как 
да бъде измерена, нито съпоставена със силата на щастието на друг. Ето и 

още една тема за размисъл. С времето ние се движим към старостта, където 
вероятно много неща няма да са по-добре отпреди, например здравето. Ако 
сами не променим начина, по който събитията влияят на вътрешния ни свят, 

най-вероятно с годините ще ставаме все по-нещастни. 

 

Целта на съдържанието тук е да помогне на човек да бъде щастлив по-често, 
като разбере по-ясно какво го прави щастлив, и да осъзнае по-дълбоко 



състоянието, което щастието предизвиква във вътрешния му свят. Тази 
практика използва най-вече „инструменти“ като памет, рационален ум, 

въображение, вътрешна чувствителност. 

 

86. Кратко описание на практиката 
 

Да започнем с кратко описание на идейно ниво и след това да обърнем 
внимание на детайлите. Първата стъпка е да съставим списък със спомените 

за моменти от нашия живот, в които сме били щастливи. Ако паметта ни 
изневерява, може да създадем и допълним този списък чрез 

въображението, като си представим събития, които с настъпването си ще ни 
направят щастливи. След това работим с този списък, като увеличаваме 

разбирането си за начините, които ни карат да се чувстваме по този начин, и 
изследваме и задълбочаваме осъзнаването на вътрешното си състояние. 

 

87. Изготвяне на списък с щастливи спомени 
 

Сега малко по-подробно. Изготвянето на този списък не е лесна задача, която 
бързо да отхвърлим, а по-скоро е процес, за който всеки може да намери 
темпото и начина да постигне най-доброто. Идеята е да го правим тогава, 
когато имаме време и желание. Колкото повече превъртаме спомените, 
толкова повече те изплуват и се избистрят. Подобно на решаването на 
кръстословици е – връщаме се към една и съща дума отново и отново, 

появяват се нови букви, пробваме с различни срички, докато цялата търсена 
дума изплува в съзнанието ни. 

 

Може да ни помогне, ако си водим записки, които да допълваме всеки път, 
когато „превъртаме лентата“. Добре е да изровим максимален брой детайли 



за всеки момент, когато сме били щастливи, и най-вече да намерим 
ключовите фактори, повлияли най-силно за това. 

 

Не е задължително, но би било добре, ако успеем да си спомним цялата 
сензорна информация за събитието – какво сме виждали, чували и усещали в 

тялото си тогава. В допълнение бихме могли да попитаме свои близки и 
приятели дали си спомнят моменти, когато сме били щастливи (така както 

ние пазим подобни спомени за тях), и с тяхна помощ да допълним списъка. 
Гледането на снимки и записи или препрочитането на стар дневник също би 

могло да бъде полезно. 

 

88. Допълване на списъка чрез въображението – „поглед в 
бъдещето“ 

 

Следващата стъпка е да добавим събития, създадени чрез въображението 
ни, които биха ни направили щастливи. Освен че обогатяваме списъка, по 
този начин добавяме и елемент на творчество, както и евентуално нови 
начини за постигане на щастие, което е много важно, особено ако сме 

претърпели някаква промяна в последно време. 

 

89. Ново преживяване на списъка 
 

Можем да започнем с вътрешната работа, когато в списъка имаме поне едно 
състояние на щастие, което да изследваме. Ако са повече, може да започнем 

с това състояние, което най-лесно и най-ярко сме си спомнили или в което 
щастието е било най-силно, или с това състояние, когато най-лесно сме 
постигнали щастието. Редът не е толкова важен, защото ще минем през 

всичките, и то многократно. 



 

Избираме едно и започваме. Сега целта е да преживеем вътрешно 
максимално истински този спомен отново или за пръв път да преживеем 

вътрешно целевата бъдеща ситуация, която сме създали във въображението 
си. Помагаме си с това, което сме виждали тогава или което бихме виждали, 
като събитието се случи. По същия начин допълваме вътрешното изживяване 
с това, което сме чували или ще чуваме, и с това, което сме усещали в тялото 

си или което ще усетим. Целта е да обогатяваме и да задържим известно 
време цялата тази вътрешна, сензорна информация в съзнанието си, за да 

позволим на чувството за щастие да изплува в съзнанието ни. 

 

В началото неловко се „пресягаме“ във вътрешното пространство, но идва 
момент, когато се докосваме до чувството, и с времето постепенно му 

позволяваме да ни обземе. Вероятно няма да се получи напълно от първия 
път, но при всеки следващ опит ще сме по-близко и ще се получава по-добре, 
защото така работят паметта и въображението. По всяко време можем да се 
прехвърлим на други щастливи състояния от списъка, особено ако това идва 

спонтанно и усещаме, че помага. 

 

През цялото време отделяме малко внимание и на това – да забелязваме кое 
е общото и кое е различното между отделните състояния в списъка, защото 
така задълбочаваме разбирането си и получаваме информация отвътре, от 

първа ръка. 

 

90. Работа с вътрешните инструменти 
 

Вече сме превъртали списъка известно време, докоснали сме се до 
вътрешното състояние на щастие с различен успех и искаме да продължим 



напред. На база информацията, която сме натрупали по време на 
вътрешните преживявания, започваме да работим чрез разума върху нови 

идеи за постигане на щастие. Разбира се, можем да използваме само това, с 
което разполагаме в момента, така че някои стари начини може да се окажат 

невъзможни и пред нас стои вариантът да открием нови. 

 

Друга посока за действие е да използваме повече въображението си и по-
малко разума. Когато правим практиката по-горе и сме се потопили в 
преживяването на някое от състоянията в списъка, чрез визуалното си 
въображение създаваме изображение, което да изразява обзелото ни 

чувство на щастие. Тук може да играем с параметрите на изображението – 
неговото място в пространството, формата и цветовете му. Може за всяко 
състояние да имаме отделно изображение, а може и да създадем едно 

общо, което да включва общите черти на всички останали. Не е нужно да е 
нещо сложно, може да е например сфера с топли цветове, смесица от 

оранжево и златисто, която да е разположена в центъра на вътрешното ни 
пространство, с големина по избор. Тук всеки сам трябва да изгради 

собственото си изображение, като разчита на въображението, интуицията и 
вътрешната чувствителност. 

 

По същия начин стоят нещата с аудиалното въображение, като вместо 
изображения създаваме мелодии. 

 

Ако пък искаме да работим предимно с чувствата си, би трябвало чрез 
практиката по-горе вече да сме натрупали достатъчно информация как да 
извикаме чувството на щастие у себе си и най-малкото да се докоснем до 

него. 

 



 

91. Главно действие 
 

По-късно винаги когато извикаме чувството или визуализираме картината, 
или си „пуснем“ мелодията, задържим ги във вътрешното пространство и 

отдадем цялото си внимание на това, което се случва вътре в нас, чрез 
разума си много по-лесно намираме начини да бъдем щастливи. 

 

92. Разсъждения за щастието 
 

Накрая – още една тема за размисъл. Ако постигането на щастие беше лесно 
и достъпно – било то чрез вътрешни практики или по друг начин, – бихме 
водили живот в постоянно щастие, вероятно и в по-добро здраве и с по-

голяма продължителност и би се обезсмислила идеята да постигаме каквото 
и да било с изключение на физическото оцеляване, състрадание и помощ на 

другите, продължение на рода и занимания по интереси. 

 

Май се размечтахме … 

Нека отново стъпим здраво на земята и да се залавяме за работа! 

  



 

XIV. Подкрепете каузата 
 

 

 

 

 

 
  



93. Ще има ли бъдещо развитие? 
 

За мен ще бъде сбъдната мечта, ако мога да работя нещата, свързани с 
ЧИСТО СЪЗНАНИЕ – да развивам съдържанието и да отговарям на хората, 

които влизат във връзка с мен. 

 

За да може нещо да се превърне в наша основна дейност, то трябва да носи 
достатъчно приходи, които са стабилни във времето. 

 

Въпреки че съдържанието е безплатно, защото мой приоритет е то да е 
достъпно и да може да достигне до повече хора, има начин да ме 

подкрепите и това е като закупите книгата от Amazon. По този начин никой 
не се чувства длъжен, а се разпростира според желанията и възможностите 

си. 

 

94. Направени инвестиции 
 

До момента съм инвестирал в каузата енергия, време, труд, но и пари.  

Разходите, които съм направил или планирам да направя, са свързани с това 
– съдържанието да е достъпно и удобно за четене. Например редакция на 

текста, превод на английски, изготвяне и поддръжка на уебсайт, създаване и 
публикуване на електронна книга за различни устройства, абонаменти към 

инструменти за оптимизация на интернет-съдържание и други. За съжаление 
тези услуги не са безплатни, нито пък са евтини. Ще съм Ви много 

благодарен, ако ми помогнете да си възстановя направените разходи, та 
макар и капка по капка, като си закупите от Amazon хартиената версия на 

книгата или нейната Kindle версията.  



95. Връзка с автора 
 

В случай че решите да се свържете с мен, ще се радвам да ми пишете на 
pureconsciousness.info@gmail.com 

 

Може също да посетите официалния уебсайт на ЧИСТО СЪЗНАНИЕ на този 
адрес:  

http://pureconsciousness.info 

 

Ако информацията тук Ви е допаднала, може да я споделите, за да достигне 
до повече хора. 

 

Ако този текст докосне, промени или спаси дори един човешки живот, значи 
многократно е преизпълнил предназначението си. 

 

Благодаря Ви за отделеното време и пожелавам успех в начинанията! 

  

mailto:pureconsciousness.info@gmail.com
http://pureconsciousness.info/
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