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Независимо дали изповядваш някоя вяра, душевно учение, или имаш свой 
независим подход, независимо дали се доверяваш на Божественото 
творение или се придържаш към строго физическата реалност, твоята 
система от вярвания определя общия контекст на твоя живот.
 
В този смисъл всички ние сме духовни същества, тъй като всички кроим в 
себе си определени вярвания за истината. Дори и вярването в нищо все 
още би могло да се определи като система от духовни убеждения.
 
Твоят духовен растеж е неизменна част от процеса на човешкото развитие. 
Истината, любовта и личната сила не смятам, че трябва да се приписват на 
някоя духовна доктрина и точно затова всички имаме свободата да 
изследваме различни смесици от вярвания.
 
Въпреки това, най-високият идеал за нашето душевно развитие остава 
интелигентността – интелектуална и емоционална, и себепознанието. Ако 
твоите вярвания не отговарят поне на нуждата ти да бъдеш интелигентен, 
тогава те не могат да се смятат за душевно развиващи се, тъй като биха 
нарушили както твоите универсални принципи за развитие, така и тези на 
живота. 
 
Ако нечие душевно учение се поддава на неистината, ако то те откъсва от 
живота, или по някакъв начин разрушава твоето физическо, психическо или 
емоционално здраве, тогава това учение нарушава универсалните правила 
на живота и само би могло да те заблуди.
 
Макар и обществото да ни учи, че е важно да имаме силна връзка с нашите 
духовни идеи до степен, в която да ги смесим с представата за нашата 
идентичност, тук в тази безплатна книжка бих те предизвикала да 
разгледаш наново, както своите духовни идеи, така и своите духовни 
чувства с истина, любов и вътрешна сила.
 
Моята цел не е да отстоявам която и да било конкретна доктрина или 
практика, а по-скоро да ти помогна да придадеш по-голямо осъзнаване на 
настоящия ти духовен живот.
 

Встъпителни думи

Първите 7 стъпки към емоционалната свобода, мир и спокойствие.
Основните стъпки към емоционално свободен и душевно изпълнен живот



Често щастието се асоциира погрешно и то по много различни начини. 
Повечето от тези асоциации не са свързани с истинския произход на твоето 
щастие, а само с краткотрайни и временни решения.
 
Какво имам предвид, когато споделям това?
 
Голяма част от хората асоциират щастието с неща като пари, вещи, власт, 
постигане на мечти и цели, слава, постижения в работата и все неща, които 
имат външен израз, материален корен или изчислителен знак. Понякога ги 
постигат, но дори и тогава, чувството за щастие и удовлетвореност се 
изплъзва. И хората се впускат в порочния кръг на търсене на нови външни 
завоевания, които да удовлетворят вътрешната нужда, да придадат смисъл 
и радост.
 
                                                       Основата.
 
Истинското щастие идва тогава, когато човек е емоционално освободен, 
напълно спокоен (физически и ментално) и изпитва душевен мир. Оказва 
се, че щастието е вътрешно състояние, а не резултат от външни фактори.

Стъпка 1:
Открий какво означава да живееш емоционално свободен и душевно 

изпълнен живот



Емоционалната свобода ти позволява виждаш, усещаш и преживяваш 
живота в цялостност и чист от изкривени възприятия. Силно контрастните 
емоции и особено тези в негативния спектър, поставят филтър между теб и 
реалността и ти прожектират изкривена картина, която влияе върху 
решенията и изборите ти. Когато си свободен от филтрите зададени от 
негативните емоции, преживяваш реалността ясно, цветно, осъзнавайки и 
владеейки изборите си. 
 
Когато си емоционално свободен и в мир със себе си, щастието е най-
естественото ти състояние. Да можеш да намериш задоволство навсякъде, 
по всяко време и във всяко нещо означава да бъдеш истински щастлив, 
емоционално свободен и душевно изпълнен.
 
Ето само някои от най-основните препоръки, които можеш да следваш, за 
да стигнеш до това състояние:
 

Спри да критикуваш другите. Всички сме съвършено несъвършени и в 
това си несъвършенство сме съвършени. Ако приемаш хората като деца, 
които се спъват, падат, правят смешни бели и глупости, докато се учат, 
няма ли да бъдеш по-благосклонен? Човек е точно толкова критичен към 
другите, колкото сам не приема себе си. Позволи си да приемеш 
несъвършенствата на другите, и така ще можеш още по-лесно да 
приемеш себе си.                                                                                                           
 
Прости болката и обидата от миналото. Нищо не вгорчава толкова 
силно настоящето, колкото болката и горчивината от миналото. 
Прошката е личен, вътрешен акт на собствено освобождение. Тя не 
валидира  деянията на другите, а само освобождава нас от товара на 
обидата, гнева, вината, болката. Знам, че това е по-скоро процес, а не 
еднократен акт, затова го започни още сега.                                                            
 
Не приемай нищо лично. Грубостта на един, неуважителния тон на друг, 
спорът наченат от трети – нищо от това не е лично. Защото няма общо с 
теб. Има отношение единствено към човека, който има това поведение. И 
то идва от неговите емоции – страх, неувереност, нужда да се докаже. 
Нищо от това не определя теб като човек, стойност и умения.                      
              
Търси изграждащия урок във всяка ситуация. Колкото и трудна да 
изглежда, да звучи и да чувства една ситуация, в нея винаги има урок и 
дар. 



Ако душата ти иска да научи урок за търпението, непременно имаш 
ситуация, в която да си раздразнен и нетърпелив. Ако попадаш в 
ситуации, в които се чувстваш неоценен и потиснат, душата ти копнее да 
развие тази добродетел – усещането за собствена стойност. Ако сега 
погледнеш назад към минали трудни ситуации, можеш да видиш урока и 
ползата в тях, нали? Развий наблюдателност и търси урока още сега. 
Така ще преминаваш с много по-голяма лекота през житейските 
трудности.
 
Намери позитивните неща в живота си. Със сигурност има такива. 
Имаш ли къде да живееш, имаш ли достъп до храна, чиста вода, 
отопление? И дори имаш технологично устройство, от което четеш тази 
книга. Значи има за какво да бъдеш благодарен. Започни от малките 
неща и записвай всеки ден поне едно положително нещо, едно нещо за 
което си благодарен. Когато смениш фокуса на вниманието си, ще 
започнеш да забелязваш все повече хубави неща. И ще започнеш да 
привличаш още от същото. Енергията следва вниманието, затова 
фокусирай вниманието си умно!                                                                                  
 
Отделяй време само за себе си – четене, медитация, размишления. 
Знам, че си зает. Знам, че имаш хиляди задачи. И точно затова е така 
нужно да спреш и да планираш най-важната си задача – да отделиш 
време и внимание за Себе Си! Отдели си време преди или след работа, 
или по средата на работния ден. Време само за теб. Дали ще е четене, 
медитация, размишления, или просто Нищоправене – нека това е твоето 
неприкосновено време!                                                                                              
 
Доставяй си достатъчно сън и почивка. Златното правило е – поне 8 
часа на ден. Тялото има нужда от рестарт и качествено презареждане. 
Лягай си рано и ставай рано. Ще ти издам една голяма тайна – резултат, 
който мои колеги достигнаха след изследвания сред най-натоварените 
работни групи в бизнеса. Когато почувстваш спад и умора насред 
работния ден – затвори очи, позволи си дори кратък унес и дрямка. Това 
ще възвърне силите и ефективността ти в пъти повече, отколкото ако 
пиеш кафе с цел ободряване.                                                                                      
 



Движи се и приемай качествена храна. Душевният мир и спокойствие 
не са изолирани от физическото тяло. Те работят в синхрон и 
партньорство. Здрав дух и здраво тяло. Разхождай се, тренирай, движи 
се всеки ден. Доставяй на тялото си качествена енергия, подбирай 
внимателно храната си. И това гарантирано ще ти помогне да се 
чувстваш още по-добре!



Един изпълнен душевен живот включва няколко аспекта, които са част от 
едно цяло. Да бъдеш душевно балансиран и изпълнен означава, че всяко 
парче от пъзела на живота е точно на място си, разбрано и щастливо 
прието.
 
Но преди това е нужно да седнеш със себе си и да видиш къде точно и в кои 
аспекти от живота си имаш нужда от помощ за своето развитие. Това е 
първата крачка към сигурния успех. И тъй като често ние не можем да 
видим сами къде имаме нужда от подобрение, тук съм отбелязала 
основните аспекти в нашия живот, които имат влияние и можем да 
подобрим, за да изпитваме емоционална свобода и душевен мир.
 
                                              Време е за оценка.
 
 

Стъпка 2:
Открий къде твоя душевно изпълнен живот има нужда от помощ

Семейство: Когато стане дума за първичното ти семейство – 
родственици, чувстваш ли се добре? Има ли някъде усещане за принуда, 
дълг поставящ теб и твоите нужди на второстепенно място? Усещане за 
разменени роли и отговорности? Изпитваш ли напрежение и желание да 
ограничиш контактите ви? Ако отговорът е „ДА“, обезателно трябва да 
освободиш миналото. То няма да се изпари и винаги ще влияе върху 
настоящето, ако има потиснати конфликти. Често енергийни и душевни 
практики, освобождаващи родовата история са чудесни, преди (или ако) 
решиш да предприемете разговори и срещи.



Партньорска връзка: Чувстваш ли, че с твоя партньор сте в 
равностойни позиции? Чувстваш ли допълване в сексуално, 
емоционално, материално, интелектуално, душевно отношение? Ако „не“, 
то имате нужда да преразгледате разпределението на ролите. И ако по 
някакъв начин се чувстваш в по-низша, подчинена, неравностойна, дори 
потисната позиция, е полезно да откриеш какво негативно убеждение те 
тласка да влизаш в такива отношения. Когато промениш това убеждение, 
ще промениш цялата си енергия и излъчване. И това ще промени 
отношенията във връзката.                                                                                         
 
Приятели:  Ако се чувстваш потиснат, непринадлежащ и невписващ се в 
никаква приятелска среда, със сигурност имаш нужда да поработиш над 
тази житейска сфера. Обърни внимание в каква среда се опитваш да се 
впишеш. Ако тези хора имат съвсем различна житейска философия и 
ценностна система, може би просто опитваш на неправилното място. 
Тези хора, които търсиш ти, също търсят теб.                                                          
 
Професионална реализация: Изпитваш ли удовлетворение, 
задоволство, виждаш ли смисъл в работата си? Доволен ли си от 
финансовия резултат? Ако сутрин ставаш с нетърпение и се впускаш в 
работните си планове – чудесно! В случай че си вял, просто работиш 
нещо, за да изкараш едни пари и неудовлетворението дълбае болезнени 
бразди в теб ден след ден, имаш нужда от преосмисляне. Обърни 
внимание на потиснатия вътрешен копнеж – той може да ти даде посока.             
 
Връзка с твоето тяло: Успяваш ли да разбереш знаците, които тялото 
ти дава? Наясно ли си как се чувстваш след консумацията на определени 
храни и напитки? Хващаш ли връзката между определени физически 
симптоми и неразположения, с конкретно преживяни от теб ситуации? 
Тялото е най-достъпният ти душевен инструмент. Чрез него получаваш 
бърз достъп и до най-фините енергийни душевни нива. Започни да 
наблюдаваш физическите си усещания и ще започнеш да го разбираш 
по-добре.                                                                                                                        
 
Връзка с твоите емоции: Осъзнат ли си за емоциите, които изпитваш? 
Емоцията е телесно преживяване и можеш да започнеш да наблюдаваш 
как реагира тялото, докато преживяваш емоция. Ето затова са толкова 
полезни техниките за емоционална свобода, защото се научаваш как ти 
да осмисляш и контролираш емоциите си, вместо те да подчиняват 
целия ти живот.



В стъпка 1 открихме какво означава да живееш емоционално свободен и 
душевно изпълнен живот, а в стъпка 2 видяхме къде най-вероятно твоя 
душевно изпълнен живот има нужда от помощ.
 
Следващата стъпка е да можеш да си представиш какъв бил твоят живот, 
ако беше там, където искаше да бъдеш в душевен и емоционален план. Би 
било трудно да знаеш накъде си се запътил, ако нямаш предварително 
изяснена карта на целта си в себе си.
 
Освен това с всички тези неща, които ежедневно отнемат от нашето 
внимание, с бълването на толкова много информация в пространството, с 
всички промени и хаос по света, мирът често може да се превърне в някак 
си труден за представяне елемент. Важно е да имаш ясна представа накъде 
се запътваш, за да можеш да разпознаеш дестинацията, когато 
пристигнеш.  
 
И така...  какво означаваш да имаш душевно спокоен и емоционално 
свободен живот? Как точно изглежда това състояние? Как влияе на теб и 
твоето ежедневие?

Стъпка 3:
Представи си как би изглеждал твоя живот, ако беше там, където 

искаше да бъдеш в душевен и емоционален план.



                                                           Виж го.
 
Винаги  емоционална и душевна връзка със себе си носи много предимства. 
Това със сигурност променя човек към по-добро. Хората стават по-
чувствителни към това, което ги заобикаля, докато в същото време реагират 
уравновесено и с еднаква степен на чувствителност, към това, което ги 
заобикаля. 
 
Следователно това помага на индивида да се научи да бъде по-малко 
себецентриран и да бъде по-осъзнат за случващото се около него. Това 
също позволява на ума да признае присъствието на по-висши сили, които 
са мощни и съвършени в сравнение с човешкото съществуване.
 
Когато човек е емоционално свободен и душевно балансиран, той също 
така се стреми да дава безусловна любов. Да бъдеш съсредоточен върху 
даването на безусловна любов се превръща в централна част в живота на 
индивида. Тъкмо в този идеален светоглед за даване на любов (както на 
себе си така и на другите) в крайна сметка се открива истинския вътрешен 
мир.



Разбирам, че желанието да отделим време, за да работим върху своята 
емоционална свобода и душевен растеж в този зает и хаотичен свят може 
да изглежда трудно. Но когато видиш колко са огромни ползите от работата 
върху твоите емоции и душевност, тогава желанието за медитация, 
откриване на по-дълбок смисъл или просто желанието да общуваш с 
природата започва да се превръща в част от твоята ежедневна рутина.
 
Емоционално и душевно свободния човек също така еволюира към един по-
положителен характер и става по-усъвършенстван човек. Предишният 
осъждащ човек се заменя с по-разбиращ и състрадателен към себе си и 
околните; започваш да се изгражда укрепен характер на благодат.
 
Когато започнеш да развиваш своята емоционална и душевна свобода, 
тогава се появява стремежът да простиш миналото. Тогава осъзнаваш и 
разбираш, че не-прощаването вреди повече на твоето здраве и физика, 
отколкото на останалите; осъзнаваш, че ползите не са за никой. Това от 
своя страна развива добротата в теб.
 
Ето как изглежда живота на един емоционално у душевно свободен човек. И 
това е само малка призма, през която погледнахме. Ползите впоследствие 
се разширяват до степен, в която нямат граници. Ползите са както в 
душевен план, така и в материален. Способността да видиш това и да си го 
представиш, е една от основните стъпки към твоето по-бързо и сигурно 
развитие.
 
Представи си този свой образ. Облечи го в цвят, светлина, чуй как звучи, 
усети го в клетките си. Създавай този свой образ, защото той е реален и 
съществува в безкрайната Вселена от възможности. От теб се иска да го 
избереш и да му вдъхнеш живот. Сега сложи този прекрасен образ в 
сърцето си и го излъчи навън, през сърцето. С всичките му цветове, 
усещания, смисъл и качества, които притежава. Хубаво е, нали? Ето натам 
сме се запътили.



В повечето случаи една неприятна или погрешната ситуация през погледа 
на един емоционално свободен човек може да се превърне веднага в 
НЕпогрешна, в която да има просто няколко незначителни задачи за 
решаване. Въпреки това, когато вървим по пътя на нашата емоционална и 
душевна свобода, тогава нещата невинаги са толкова ясни и прости. 
 
Ето някои препятствия, които биха могли да те спират към твоето развитие 
и които могат да бъдат успешно разрешени просто с промяна на твоето 
поведение. Ако успееш да преодолееш тези препятствия, тогава си 
гарантираш по-бързото пристигане към вътрешната емоционална свобода и 
душевен мир.
 
                                                 Преодоляването.

Стъпка 4:
Преодолей моделите на поведение и мислене, които те спират да 

бъдеш емоционално и душевно свободен

Да се научим да ставаме по-усъвършенствана личност и да 
практикуваме способността си да приемаме по-лесно и леко нещата 
- това е може би само една промяна в поведението, но тази промяна си 
струва да бъде изградена, тъй като именно тази черта ще се превърне в 
уникално предимство при взаимоотношенията ти с другите хора.



Друга пречка, която може да бъде преодоляна, чрез промяна в 
поведението и отношението, е способността да прощаваме и да се 
предвиждаме по-лесно напред в живота - Култивирането на позитивен 
ум ти дава възможността да се освободиш от чувството за вина и гняв, 
което от своя страна ще доведе до по-добро и по-нежно поведение 
спрямо теб и остана                                                                                                      
 
Невъзможността да се види доброто в другите също е 
неблагоприятен модел на поведение, който може да ти причини пречки 
както в твоя живот, така и в живота на хората около теб. Тренирай 
вниманието си да забелязва добрите неща в другите.                                              
 
Бързата реакция на осъждане – това отново е едно от най-вредните 
неща, както за твоето здраве и емоции, така и за на останалите. Една от 
огромните ползи в промяната на това негативно мислене, е, че веднъж 
щом преминеш от осъждане към приемане с отворен ум, ще започнеш да 
привличаш повече бизнес възможности, повече позитивни хора около теб 
и по-стабилни взаимоотношения в живота си.                                                            



Неосъзнатост за твоите действия и тяхното въздействие върху 
околните – това отново е основна пречка при твоето душевно и 
емоционално развитие. Започни ежедневно да преглеждаш действията, 
които извършваш. Това ще ти помогне да анализираш своите мисли и 
реакции, тъй като те определено заслужават твоето внимание.                              
                                                                                                                        
Ако видиш, че твои определени действия са били непочтени или твърде 
сурови, тогава можеш да предприемеш допълнителни стъпки за 
преосмисляне на ситуацията или да промениш първоначалното действие 
(или отговор) с ново. Това ще ти позволи постоянно да се развиваш, 
както умствено, така и духовно.         .                                                                         
 
Прекомерната самокритичност може да бъде унищожителна. 
Здравословната мяра в това да имаш високи изисквания към себе си, 
може да ти помогне да имаш високи резултати. Но затъването в дълбока 
самокритика, не само, че те лишава от чувството за удовлетворение, но и 
спира прогреса ти.                                                                                           
                                                                                                                    
Много идеи така и не виждат своята реализация, защото 
унищожителната самокритика ги спира в зародиш. Започни да 
забелязваш и записваш своите постижения – дори и най-незначителните 
на пръв поглед. Това ще те окуражи и ще ти даде увереност да започнеш 
и довършиш, и най-смелите си проекти. Ще ти позволи да започнеш да 
изграждаш увереност в себе си.                                                                          
        
Трудното възприемане на нови неща и страха от промени е нещо, 
което със сигурност би ти попречило, или би забавило развитието ти. 
Щом нещо куца в нещата досега, значи има нужда от промяна. Знам, че 
може да си опитвал десетки други неща и това да те е обезкуражило.                   
                                                                                                                                         
А може и да е било нужно да мине точно това време, с точно тези 
предизвикателства и дори неуспехи, за да се приближиш до състоянието, 
в което вече ще можеш да направиш промяната. Бъди откривател и 
позволявай на нови хора, идеи и събития да влязат в живота ти. Особено 
ако чувстваш привличане и обстоятелствата се подреждат по „вълшебен“ 
начин.                           



Всички бихме се съгласили, че хубаво да имаме конкретни цели в живота, 
които да изпълняваме във времето, с цел да развиваме нашата 
емоционална свобода и душевен мир. И все пак, стремейки се да постигнем 
нашите духовни цели, без ясни насоки отново ще ни отведе до 
неблагоприятни условия.
 
Има няколко важни стъпки, които трябва да бъдат взети под внимание, 
преди някой да прояви интерес към развитието на своя вътрешен свят и 
външно проявление. Ето някои препоръчителни предложения.
 
                                                      Решението.

Стъпка 5:
Избери своите духовни цели и ги разреди в малки лесни стъпки

В идеалния случай първата стъпка трябва да бъде да идентифицираш 
своята цел ясно и правилно в своя ум. Знам, че най-доброто начало идва от 
импулса в сърцето, затова първо го усети в сърцето, и го свържи с ума. 
Когато сърцето и умът работят в партньорство, се създава най-силната, 
кохерентна творческа енергия. И ефективността нараства няколко десетки 
пъти. Усети енергията и я преведи в ясно дефинирана цел към ума. Ако 
имаш неясна представа за твоята цел, тогава би било доста трудно и 
объркващо за твоя ум да я разтълкува.



Важно е да обърнеш внимание на твоите предишни неуспешни опити да 
постигнеш някоя твоя цел свързана с емоционалния и душевен мир. Така 
ще знаеш кои са онези стилове на работа, които е нужно да елиминираш 
изцяло, така че да можеш да приложиш нови стилове, с цел да имаш по-
сполучлив следващ опит.
 
Ето кои са характерните и основни цели за изследване, които биха 
ескалирали твоето развитие в емоционално свободния и духовно богат 
живот:
 
-       Проблемите в любовните отношения
-       Търпението
-       Верността
-       Прошката
-       Самокритиката
-       Гнева и агресията
-       Чувството за вина
-       Отношението към парите
-       Страховете и тревожността
-       Смелостта и самоувереността
Важно е да подчертая, че целите на семейството също са важни за твоето 
душевно израстване. По-конкретно можеш да погледнеш:
-       Колко качествено време прекарваш със своя съпруг/съпруга/партньор
-       Колко качествено време прекарваш с децата си
-       Как успяваш да комуникираш с тях емоциите си
-       Успяваш ли да видиш и отбележиш положителните качества и дела на 
партньора си?
-       Чувстваш ли се подкрепен и разбран в семейството си?
-       Колко често разговаряте с партньора си?
-       Как се справяте с трудните ситуации?
 
Ако усетиш, че имаш да работиш върху конкретна цел (например 
търпението), тогава избери само и единствено нея за определен период от 
време, без да се разсейваш с други.
 
Какво имам предвид, когато споделям това?
 
 



Имам предвид да започнеш да четеш само върху темата, с която си се 
захванал, да започнеш да полагаш съзнателни усилия да работиш върху 
тази цел, да ходиш на обучения и семинари свързани с тази цел, докато не 
усетиш значителни постижения в тази област.
 
Тъкмо така ще ускориш своето развитие, ще имаш ясна посока накъде да се 
движиш, без да се разсейваш с други цели. След това можеш да подхванеш 
друга цел и да започнеш кръга наново. 
 
Разбира се, темите често ще се докосват една-друга, няма как да запазиш 
стерилен фокус само върху едната, ако тя е свързана с друга. Ако темата за 
търпението ти се окаже свързана с темата за липсата на самоувереност, ще 
работиш върху тяхната цялостност. Но внимавай да запазиш фокуса върху 
конкретна житейска област, преди да продължиш нататък.
 
Важно е да спомена, че грижата за физическите нужди също е от 
първостепенно значение, когато се опитваш да се развиеш в духовната 
насока. Както умът, така и най-вече тялото трябва да бъде в добро 
здравословно състояние, преди да се направи успешен опит за поставяне 
на духовна цел.
 
Изключително е важно да спазваш здравословен начин на живот и да се 
храниш сравнително правилно и балансирано. Не можем да си говорим за 
пречистване на твоята душевност, емоции и ум, ако преди това не 
пречистиш и не се грижиш за твоето тяло. 
 
Състоянието на тялото мигновено се отразява върху психоемоционалното 
състояние и най-фините духовни нива. Други специфични въпроси може да 
се наложи да бъдат разгледани от конкретен специалист, като например 
проблеми с теглото, липса на енергия, хронична умора и т.н.



До тук вече би трябвало да имаш ясна и конкретна цел, върху която ще 
работиш в може би следващите 6 месеца. Именно определянето на ясна и 
конкретна цел свързана с твоята духовна и емоционална свобода е една 
гигантска стъпка по-напред към твоето емоционално и духовно развитие.
90% от хората, които искат да се развиват в тази насока не си поставят една 
ясна и конкретна цел (например търпението), върху която да работят 
последователно, това води до разсейване и в крайна сметка до не-
завършване, а дори и не-започване на развитието.
 
Ти вече можеш да се считаш като част от останалите 10%, които вече имат 
ясна и конкретна за своето развитие. 

Стъпка 6:
Създай план за твоето духовно и емоционално развитие или 

потърси лидер в областта



Ти вече можеш да се считаш като част от останалите 10%, които вече имат 
ясна и конкретна за своето развитие. И все пак означава ли, че когато имаш 
ясни цели, свързани с твоята емоционална и душевна свобода и душевен 
мир, ти ще ги постигнеш?
 
Истината е, че не е сигурно дали ще успееш да ги завършиш. За да получиш 
допълнително предимство можеш да минеш към следващото ниво и то е да 
си направиш по-подробен план, за постигането на твоята поставена цел.
 
Какво имам предвид, когато казвам по-подборен план?
 
Имам предвид да си направиш план за следващия месец, в който ще знаеш 
точно в кой ден какво ще правиш, за да развиеш конкретна духовна цел.  
Един такъв план може да включва всяка вечер да медитираш върху 
належала тема, да прочетеш две книги този месец по темата, да посетиш 
две обучения по тази тема или да разговаряш с хора, които са по-развити в 
тази насока и т.н. Така постоянно ще имаш ясна представа за твоя напредък 
и ще следиш своето развитие.
 
Ще се изненадаш колко е полезно наличието на измерима скала, където да 
си записваш и отбелязваш всяка прогресивна стъпка спрямо твоята 
планирана цел. По този начин си гарантираш, че чувството на 
обезкуражаване никога няма да се настани в теб, защото ще виждаш 
постоянно движение, подобрение и прогрес.

Как да си гарантираш, че наистина ще постигнеш своята емоционална и 
свобода и душевен мир?

Ако искаш да си гарантираш напълно постигането на твоята цел, свързана с 
емоционалната свобода и душевен мир, тогава намирането на учител, който 
да ти помогне да постигнеш това състояние е едно от най-сигурните 
решения, които можеш да вземеш.
 
Ако имаш до себе си качествен водач, който да те ръководи, тогава 
опасността твоята емоционална свобода и душевен мир да се превърнат 
просто във временно състояние изчезва завинаги.



И няма значение кой ще бъде този водач, дали ще бъда аз или човек от 
другия край на света… по-важно е, че когато намериш правилния човек за 
теб, тогава ще можеш постоянно да бъдеш проверяван, напътстван, 
преосмислен или дори спрян от пътища, които биха могли да ти навредят.
 
Предимството да имаш качествен водач до себе си със сигурност ще ти 
гарантира твоята емоционална свобода и душевен мир в пълната си цялост 
и успех. Един духовен лидер ще може да насочи твоя фокус към повече 
резултати и методи, които да преоткрият онази скрита божествена искра, 
която се намира в теб. На свой ред това ти гарантира, че целта и хората, 
които твоя лидер ще подбере няма да работят сляпо или погрешно.
 
Освен това знаейки, че имаш присъствието на духовен водач до себе си ще 
повиши изцяло стандарта на твоята заобикаляща среда. Тогава можеш да 
имаш спокойствието, че до теб седи човек, който е в унисон с душевните 
учения и който е способен да ти дава точни, иновативни и конкретни съвети 
за постигането на твоята емоционална свобода и душевен мир.
 
Ако все още се чудиш каква точно е твоята цел или се колебаеш накъде да 
се запътиш, можеш лично да ми пишеш и с радост ще се опитам да ти 
помогна да решиш този проблем.



Знам, че понякога може да бъде истински трудно да си помогнеш сам. И 
искам да знаеш, че винаги можеш да разчиташ на помощ от твоя ментор, 
водач, помощник. И също така, най-ценният и непогрешим водач, е вътре в 
теб. Научи се да го забелязваш и слушаш.
 
Когато ти стане истински трудно по този път, и те залее емоцията на гняв, 
тъга, чувство за безсилие и безпътица, използвай тази кратка практика, в 
която е вложена основната рецепта на ТЕС – Техниките за емоционална 
свобода, които практикувам и преподавам професионално. И точно защото 
ги ползвам от години, всеки ден, и при най-трудните моменти, знам, че 
наистина работят и могат да донесат облекчение и яснота за минути.
 
Основната рецепта в ТЕС включва потупване по 10-тина акупунктурни точки 
на тялото, докато  изпитваш негативната емоция. Това потупване 
възстановява потока на жизнената енергия в тялото, прекъсва стресовия 
сигнал към мозъка и помага много бързо, в рамките на минути, да се 
почувстваш по-добре. Даденият пример тук е само малка част от огромното, 
дълбоко познание на ТЕС.

Стъпка 7:
Разбери как да се обръщаш към себе си за помощ



Обърни внимание каква емоция изпитваш в момента? Гняв, тъга, обида? 
Как точно те накара да се почувстваш тази ситуация? Пренебрегнат, 
незабележим, неуважен, отблъснат или друго? Обърни внимание КЪДЕ и 
КАК в тялото се усеща тази емоция? Може да е стягане, буца в гърлото, или 
тежка топка в стомаха. Или нещо друго. Опитай да измериш колко в 
момента от 0 до 10 те притеснява това усещане, като 10 е най-силното.

1. Потупваш по карате точката и казваш на глас:
– “Въпреки че се почувствах обиден защото Х ме отблъсна, аз напълно и 
безрезервно приемам и обичам себе си”
– “Въпреки че тази обида от Х така ме стяга за гърлото, че не мога да 
дишам, аз приемам себе си и всичките си чувства”
– “Въпреки че Х ме отблъсна и не мога да дишам от обида, аз се приемам 
такъв, какъвто съм
2. Потупваш по върха на главата и си казваш кратка напомняща фраза
– “Тази обида в гърлото”
3. Потупваш в началото на веждите и си казваш кратка напомняща 
фраза
– “Не мога да дишам от обида”



4. Потупваш отстрани на окото и си казваш кратка напомняща фраза
– “Чувствам се отхвърлен от Х. Много боли”
5. Потупваш под окото и си казва кратка напомняща фраза
– “Тази стягаща болка в гърлото. Много ми стана обидно”
6. Потупваш под носа и си казваш кратка напомняща фраза
– “Така да ме отхвърли. Чувствам се нежелан”
7. Потупваш под долната устна (в ямката на брадичката) и си казваш 
кратка напомняща фраза
– “Това отхвърляне. Едва дишам”
8. Потупваш на ключицата и си казваш кратка напомняща фраза
– “Така ме стяга, че Х ме отхвърли”
9. Потупваш под мишницата и си казваш кратка напомняща фраза
– “Това болезнено отхвърляне от Х. Много ми е мъчно.”
10. Потупваш отстрани на нокътя – минаваш през всеки пръст и казваш 
кратка напомняща фраза
– “Не мога да дишам от обида”
 
Давам ти примерни фрази, за да илюстрирам принципа. Адаптирай го към 
твоето конкретно преживяване.
 
Можеш да направиш няколко рунда с потупвания, докато усетиш, че 
неприятното усещане спадне, или изчезне напълно. Проверявай прогреса 
си чрез скaлата от 0 дол 10. Вероятностите са: 
·         или чувството да престане да те безпокои частично, или изцяло;
·         или да се видоизмени в нещо друго (гневът може да се превърне в 
раздразнение и тогава да приложиш ТЕС върху раздразнението);
·         или да стигнеш до ярко осъзнаване за нещо важно
·         или да си припомниш случка/случки от миналото, свързани с тази 
емоция. Хубавото е, че можеш да приложиш ТЕС върху всичко, и буквално 
да обезболиш негативните усещания.
 
Използвай и видео материалите в YouTube канала ми, където показвам 
нагледно как точно да приложиш основната рецепта на ТЕС, за да си 
помагаш сам.



Последни думи
И тук е финалът на книжката „Първите 7 стъпки към емоционалната 
свобода, мир и спокойствие” - Основните стъпки към емоционално свободен 
и духовно изпълнен живот.
 
Макар и това да са само първите малки стъпки, искрено се надявам те за 
теб да са били ценни и да са положили основите на твоята емоционална 
свобода и душевен мир, които търсиш. Надявам се също така да започнеш 
да ги прилагаш и да започнеш да развиваш своята душевност, с цел да 
промениш посоката на твоя живот.
 
Ще се радвам да ми оставиш лично съобщение, в случай, че се 
затрудняваш накъде, имаш конкретен личен въпрос за решаване или просто 
искаш да минеш да кажеш „Здравей”.
 
И не забравяй, че действията са в основата на всичко. Тези стъпки сами по 
себе си са ти дават потенциала да се превърнеш в една по-емоционално 
свободна и душевно спокойна версия на себе си, затова стани ентусиазиран 
и повярвай в твоята божественост и в божествеността на хората около теб.
 
Използвай тези стъпки, за да вдигаш себе си нагоре. Използвай тези стъпки, 
за да намериш спокойствието и величието в себе си и това ще те превърне 
в един подарък за теб самия.
 
Благодаря ти, че отделяш време за своето емоционално и душевно 
развитие и че по този начин правиш света по-красив! По-долу съм ти 
оставила полезни ресурси за твоята емоционална свобода и душевен мир. 
Това са ресурси, които публикувам, статии, видеа, събития, безплатен 
бюлетин, в който разглеждаме теми свързани с духовното развитие, 
здравото тяло, астрология, нови практики, личностно развитие и още много! 
Ще се радвам да бъдеш част от нашето общество!

Марти Иванова 
Сертифициран ТЕС майстор и преподавател
http://www.svoizbor.com
info@svoizbor.com



ПОЛЕЗНИ РЕСУРСИ ЗА ТЕБ

ЧЕТИ НАШИЯ БЛОГ ЗА ТЕМИ СВЪРЗАНИ С ДУХОВНО РАЗВИТИЕ, 
ЗДРАВО ТЯЛО, АСТРОЛОГИЯ, НОВИ ПРАКТИКИ, ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

И ОЩЕ МНОГО:
http://www.svoizbor.com/

 
 
 
 

ПОЛУЧАВАЙ ЕЖЕДНЕВНА ГЛЪТКА ВДЪХНОВЕНИЕ
https://www.facebook.com/svoizbor/

 
 
 
 

ГЛЕДАЙ ВСЯКА СЕДМИЦА НОВИ ВИДЕА
https://www.youtube.com/user/mgenkova

 
 
 
 

СЛЕДИ ВСИЧКИ НОВИ ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
http://www.svoizbor.com/category/events/

 
 
 
 

ЗА ЛИЧНИ ВЪПРОСИ И БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ МОЖЕШ ДА 
МЕ ПОТЪРСИШ НА:
info@svoizbor.com


