
Пътешествието към себе си 

 

Започва най-хубавото пътешествие! Маршрутът му е вашият собствен и единствен път! 

По който никога няма да сбъркате и никога няма да останете разочаровани, дори 

напротив. Пътешествието към себе си ще се случва съвсем естествено и приятно, без 

напрежение, без прекалени усилия, дори без да го искате. То просто ще се случва и ще 

мести краката ви без вие самите да трябва да правите усилия. Какво по-хубаво от това?  

 

Времето е във ваша власт, то ви стига за всичко. Тръгнете ли по пътя си, ще получите 

вътрешно удовлетворение от всичко, което се случва около вас. Ще се чувствате сякаш 

сте на някое магическо място и единственото, което се изисква от вас е да си пожелавате 

ясно и конкретно каквото ви нашепва гласчето. Ще знаете с чисто съзнание, че всичко, 

което пожелаете, ще ви се даде. Що се отнася до гласчето - то ще ви води, ще ви 

сподели тайните си. Дълго време никой не му е обръщал внимание и сега то няма да 

пропусне възможност да ви се отблагодари за доброто, което правите, когато се 

вслушвате в него. Та това сте вие самите! Това е вашият собствен силен, емоционален и 

неподправен глас. Забравете всичко друго, с което някога са ви пълнили главите в 

училище. То не е важно. Важни сте вие. Забравете за егото. Приемете, че това е просто 

смешна дума. Водете се по гласа и не спирайте пътешествието нито за миг. Дори и да ви 

нарекат егоисти. Обичате ли себе си, ще заобичате и другите. Вашата крайна цел е да се 

чувствате превъзходно, което никога не е било мираж. Просто за известно време сте 

били разконцентрирани и сте забравили предназначението си. Но няма нужда да се 

притеснявате. Вече знаете върху кое е важно да се концентрирате и просто трябва да 

продължите напред. Естествено и без усилия. Вратите ще се отварят, обстоятелствата 

ще се напасват, хората ще ви помагат, тръгнете ли по пътя си всичко ще се настрои по 

начин, че нищо да не ви отдалечава от него. Ще привличате всичко като с магнит. 

Започва най-хубавото пътешествие в живота ви! Не го пропускайте в никакъв случай. 

 

Да вървиш по своя път означава да си 

позволиш да се насладиш на всеки аспект от живота си, на всеки момент, в който си жив. 

Както правят децата. Както сте го правили и вие самите преди толкова много време. Това 

е една от крайните ви цели. Приемете всичко за уникално, защото то е такова. Всеки миг 

е единствен и неповторим. Той ни е подарен от по-висша сила. Той ни е подарен и от 

нашите родители. Затова си заслужава да го отпразнуваме. Огледайте помещението, в 

което се намирате в момента. Осъзнайте, колко е хубаво да живеете точно сега, на това 

място. Колко е хубаво слънцето да свети, облаците или безброй звезди да са обсипали 

небосклона. Колко е хубаво да е пълнолуние. Колко прекрасни са песните на птиците. 

Вгледайте се в цветовете на предметите. Огледайте ги сякаш ги виждате за пръв път, 

сякаш се подготвяте да ги пресъздадете на платно. Защото най-вероятно никога не сте се 

вглеждали в заобикалящият ви свят. Да, знаете че пердето в спалнята ви е синьо, но 

никога не сте разучавали цвета из основи. Например, че синият цвят има по-тъмни и 

светли нюанси в зависимост как светлината пада, че на някои места синьото ви перде 

дори изглежда бяло, а на други черно. 



Загледайте се в зелената лампа, която виси от тавана. Замислете се, как ви кара да се 

чувствате този цвят? Но за да отговорите не включвайте мозъка си - нали избягахте от 

училище - а отключете гласчето. Какво ви нашепва то? Може би зелената лампа му е 

припомнила за емоционален момент от детството? Става ли ви приятно, когато 

наблюдавате зелената си лампа или усещате тъга? От какъв материал е изработена? 

Каква е формата й? Как ви кара да се чувствате? Ако зелената лампа ви натъжава, сега е 

подходящ момент да я замените с нова, такава, която ви прави доволни. Продължете с 

тавана. Какво има на него? Нищо? Вгледайте се по-добре. Как ви кара да се чувствате 

таванът ви? А шкафа? Гардеробът? Стените? Отделете достатъчно време за всеки 

предмет в стаята и го усетете. Отделете си достатъчно време да огледате всичко около 

вас, сякаш сте в галерия на известен художник и на живо се запознавате с творбите му. 

Вгледайте се и се замислете какво искат да ви кажат предметите. Не включвайте 

ученическият стремеж да отговорите правилно. Всеки отговор, който ви дойде на ум е 

верен. Как се чувствате, когато погледнете света около себе си - цветовете, формите, 

материите. Какво послание има към вас например малкото паяче, което си е направило 

паяжина в един от ъглите? Не, това което четете не са глуости.  

 

Не е ли хубаво, че живеете именно сега? В моментът на уникалните изобретения и 

технологии? Всяко нещо, което притежавате, всеки уред, който виждате, всяко място на 

което отивате, разглеждайте като огромни играчки. И какви щастливци сте вие, че имате 

възможността да участвате във всичко това. Насладете се на всеки момент от живота си 

и изживейте днешния ден, сякаш е последен. Макар домашните задължения, работата 

или каквато и да е друга причина да не ви го позволяват. Изброените обстоятелства ви 

отнемат физическата възможност да направите онова, което искате, но нищо и никой не 

може да ви отнеме способността да мислите, да се вглеждате, да мечтаете. Направете 

го! Точно в този момент и не спирайте да го правите цял живот. Наслаждавайте се на 

всеки момент от живота си сякаш той е последен.  

 

За да можете да намирате малките радости в света около вас, трябва да се научите да 

приемате всичко на игра. Как да го направите? Без много усилия и с малко усмивка. Да 

приемеш всичко на игра е нещо глупаво и безсмислено единствено от гледна точка на 

вируса на училището. Замислете се, че достатъчно дълго приемахте всичко на сериозно 

и вече е време да погледнете на света отново от правилната му страна. Дори един 

обикновен сив ден в офиса, в който попълвате формуляри, обаждате се по телефона и 

влизате в срещи, може да бъде забавен и то не чрез социалните мрежи. Обърнете се към 

колегата до вас, усмихнете му се, кажете му някой забавен анекдот. Той може и да ви се 

намръщи, понеже е взел работата си твърде присърце. Но вие направете друго. 

Приемете я като важна мисия, от която зависи бъдещето на планетата ни, представете 

си, че хората, с които се срещате са извънземни същества, с които трябва да обсъдите 

глобалните проблеми. Представяйте си, че влизайки в офиса се качвате на огромен 

космически кораб, с който ще пътувате из галактиката. Какво ако шефът ви е постоянно 

недоволен от вас и ви прави забележки? - Представете си, че той изпълнява зададена от 

по-висша инстанция мисия. Инстанция, която е вградила камера в облеклото му и го 

следи ежеминутно, дали изпълнява зададените заповеди. Ако не се държи лошо, ще 



бъде убит на секундата. Колегата ви нервира? - Той всъщност е робот, чиято програма е 

бъгясала и трябва да се препрограмира. Има ли смисъл да се ядосвате на развалена 

машина? Ако имате възможност, когато сте на работа слушайте музиката, която ви 

напомня за любимото ви местенце. Например представяйте си, че сте на пясъка, около 

вас е страхотен слънчев ден, синият океан е пред вас, весели хора играят плажен 

волейбол, а вие имате възможност да работите от това хубаво място докато бризът 

разпилява косите ви и помага да понесете жегата. Защо трябва да работя щом съм на 

любимото ми място? - Защото бъдещето на света зависи от работата ви, забравихте ли? 

Някой по улицата е викнал по ваш адрес или ви е погледнал на криво? - Той е от друго 

измерение и иска да привлече тайно вниманието ви, за да ви сподели мисията си. Или 

иска да ви предупреди за бъдеща беда. Всеки път, когато пътувате с кола или транспорт, 

може да си представяте, че летите с нея в облаците. Сивотата на домакинските 

задължения можете да оцветите, ако си представите, че сте актьор във филм. Това е 

вашата роля, която трябва да изпълните прецизно. Или участвате в телевизионно 

предаване. Или риалити формат. Нищо повече. Всичко, което се случва около вас, 

приемете за възможност. Възможност да развихрите въображението си. Всяка една 

ситуация, в която попаднете, приемайте като декор от нечия игра, в която сте поискали и 

вие да участвате. Както когато бяхте деца, намирахте приятелче на площадката и 

влизахте в неговия сюжет на игра. 

 “Но животът е толкова по-сложен, ще кажете вие, обстоятелствата толкова много ме 

ядосват, че няма как да отделям време на въображението.” Именно това изречение е 

сигналът, че е време да спрете за малко. Да затворите очи и да вдишате дълбоко, а след 

това и да издишате. Сякаш сте властелинът на моретата, който има за задача да създава 

вълните в океаните. Вдишвайте, издишвайте. Дори и да имате много задачи, дори да се 

ядосвате на обстоятелствата - може да си позволите да дишате. През цялото време 

докато го правите си казвайте вдишвам, а когато издишвате - издишвам. Нищо повече. 

Повторете няколко пъти и вижте, дали вече можете да включите въображението в 

действие. Ако отговорът е отрицателен, повторете още веднъж. Вие сте част от хората, 

които владеят ситуацията, а не тя вас. Както когато бяхте деца. Вие и вашето 

въображение управлявахте света. Позволете си да си припомните какво беше. От вас 

зависи, как ще приемете ситуацията в живота си. Дали нещо ще ви ядоса или разсмее 

зависи единствено от вас самите и сигналите, които подавате към мозъка. Вие 

определяте живота и емоциите си. Дори ако хората около вас се опитват всячески да ви 

изкарат от равновесие, приемете, че ще участвате в тяхната игра единствено, ако вие го 

пожелаете. Дори да се опитват да ви наранят по вербален път, вие няма да участвате в 

това, което се случва, докато не влезете в играта им. Вашата игра е толкова по-

интересна, защо желаете да влизате в чуждата? Да не се афектираш в резултат от чужди 

действия или на определена ситуация е най-трудното изпитание на света. Знам го от 

собствен опит. Но на базата на личния ми опит знам и че е напълно възможно да се 

научиш да спираш гнева си. Когато те е завладял най-силно да кажеш стоп - да вдишаш и 

издишаш няколко пъти, концентрирайки се единствено върху кислорода, който поемаш и 

изхвърляш. Трудното се оказва единствено в мига на най-големия си гняв да дадеш 

пауза. Но когато започнете да гледате на света с детските си очи ще видите, че да 

овладявате гнева си ще се превърне в забавна игра. Дори измислете сюжет върху, който 



да се съсредоточавате, когато се ядосвате. Например - ако продължите да се гневите, 

невинни хора ще умрат на другия край на света и вие ще сте виновни за това. В началото 

няма да можете успешно да се контролирате. Но не се притеснявайте и депресирайте, а 

вместо това продължавайте да опитвате. Мозъкът ви трябва да свикне с новия модел. 

Хванете мига, в който сте най-разгневени, дайте пауза, вдишайте, издишайте няколко 

пъти, сетете се за невинните хора, които загиват в резултат на вашия яд, отново 

вдишайте и издишайте, след това погледнете на проблема като на игра, ако желаете 

мислено се отдайте напълно на гнева си, не само малко. На ум скачайте, разкъсайте си 

дрехите, чупете, хвърляйте, крещете, тръшкайте се, обрисувайте тялото си с химикал, 

разкъсайте дрехите и на човека, който ви е причинил дискомфорт. С всичка сила и без да 

спирате, дайте всичко от себе си. Отново вдишайте и издишайте. В един момент всичко 

ще ви се стори забавно. В един момент още преди да започнете да се ядосвате ще си 

кажете - защо ми е да го правя? Най-хубавото е, че за подобна техника не е необходимо 

специално приготовление, определен костюм, да отделяте от скъпоценното си време или 

да търсите тихо място. Дори не е необходимо да си затваряте очите. Достатъчно е да 

откраднете 2-3 минути от времето, което щяхте да посветите на гнева си и да го 

използвате да си поиграете. Приемете всичко около вас на игра. Дори гнева си. Защото 

животът е игра. Помните ли, когато бяхте деца и точно преди да започнете да играете 

определяхте правилата на играта? Например че ще бъдете строга учителка, един от 

връстниците ви лош ученик, а друг отличник? Помните ли, как трябваше да изпълнявате 

играта именно по предварително зададените от вас правила? Докато играехте влизахте в 

роля, нали? Същото правеха и децата, които играеха с вас. Всички вие искахте да 

създадете възможно най-истинския сюжет и затова давахте всичко по силите си и дори 

преекспонирахте емоциите, помните ли? Какво ви пречи да приложите този принцип и в 

настоящия момент? Погледнете ли на хората около вас като на деца, които играят в 

собствената си игра, ще успеете да разберете, защо не е необходимо да им се ядосвате 

или да влизате в техните сюжети. Опитайте още днес. 

 

Повикайте детето, което бяхте и го помолете да измисли сюжетна игра за настоящата ви 

ситуация. Има много техники за възстановяване на детските спомени като започнем от 

медитация и завършим с пълно вдетиняване. Най-успешните разгледах в предната глава. 

Не забравяйте, че промяната се случва първо в главата ви. На първо място трябва да 

пожелаете да станете от ученическата скамейка, която за вас беше не толкова удобна, 

колкото с нея бяхте свикнали, тя беше лесно предвидима. Но хубавият живот 

представлява всичко, което се случва извън класната стая. Това е вашият собствен и 

уникален път, по който ще крачите уверено, без да се съмнявате. По който ще се 

чувствате добре. Да избягаш от ученическата скамейка не е просто призив да нарушиш 

правилата на системата. Това е молба да се възвърнете към собственото си аз. Защото 

дори и тогава, вие отново ще сте полезни за системата, не се притеснявайте. Но освен 

всичко друго, вие ще сте удовлетворени от себе си, когато правите каквото ви харесва и 

без много усилия ще постигате целите си. Не забравяйте, че целите се постигат с 

удоволствие, без много усилия, без нерви, без напрежение. Когато вървите по пътя си, те 

се изпълняват лесно. Ако последните присъстват в живота ви, ако казвате - аз исках да 

стана космонавт, но вече е късно - това е знак, че не сте на собствената пътека и че не е 



вярно, че наистина сте искали да летите в космоса. Когато се сетите за вашата собствена 

и уникална мисия, няма да можете и минута да стоите на едно място и да правите друго, 

различно от нея. Тогава ще видите, как ще намирате време за нея, колкото и затрупано 

със задачи да е ежедневието ви. Ще усещате празник в душата си. Ще се чувствате 

превъзходно. 

 

Върнете се към предните две глави и повторете упражненията за възвръщане на 

спомените като преди това забравите товара от училището. И когато искрата се разпали, 

когато осъзнаете, не какво вие сте искали от живота, а коя е дейността, с която гласчето 

ви е нашепвало да се занимавате, вие сте извървели най-важната част от пътя си. 

Останалото се превръща в детска игра, в която времето спира, а вие се чувствате 

завършен и защитен. Успешните идеи просто ще се появяват в главата ви, а вие ще 

бързате да ги записвате, за да не пропуснете някоя. Започне ли да става лесно, значи сте 

се доближили до собствения път.  


