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ВЪВЕДЕНИЕ

Има ли място, където се чувстваш в безопасност, щастлив и спокоен?
Вероятно е физическо пространство – някъде в дома ти, скрито кътче, за 

което никой друг не знае, или е навън и там можеш да тичаш, да се въртиш и 
да се смееш без никакви притеснения.

Възможно е да не става дума за определено място, а по-скоро за времето, 
което прекарваш с приятел, брат, сестра или родител? Може би са онези ми-
гове, когато си бъбриш със сестра си, преди да заспите, или играеш бейзбол с 
приятел и минутите летят.

Сигурно е, когато си сам и четеш, рисуваш или пък бленуваш, но не за нещо 
съвсем конкретно – в моментите, в които твоят ум и тяло са отпочинали, а 
ти не си припомняш миналото, нито се тревожиш за бъдещето.

Не е изключено да си мислиш, че в живота ти няма подобно място…
И дори се чудиш дали изобщо имаш нужда от него.
Проучване показва, че откриеш ли такова място, твоето тяло и мозъкът 

ти са по-здрави, ти се владееш повече и си по-щастлив. И за много хора въз-
можността да почувстват покоя вътре в себе си, е благодатна – притесня-
ват се по-малко и се справят по-успешно със заплетени обстоятелства.

Предназначението на настоящата книга е да ти помогне да намериш вът-
ре в себе и да се добереш до котва, даваща ти сигурност, щастие и спокойс-
твие, за да прибягваш до нея, когато ти е необходима.

Коя съм аз и защо пиша тази книга

Моето име е Малика.
Аз съм майка на две момичета, които се казват Тара и Лийла. Докато пиша 

книгата, Тара е 15-годишна, а Лийла е на 12. Всичко описано е плод на нашите 
лични преживявания.

Когато бях на 9 години, моите родители научиха по-малкия ми брат и мен 
да медитираме. Ще обясня същността на медитацията по-подробно в следва-
щите страници, но в основата си тя е начин, чрез който да успокоя ума си, да 
усещам по-малко напрежение и да контролирам повече живота си. В книгата 
са показани и много други практики, които са помагали на мен и на моите мо-
мичета да се справяме със стреса, да спим по-добре, да завързваме приятел-
ства, да се владеем повече и уверено да изразяваме какво искаме.

Благодарна съм за мъдростта, която моите родители ми предадоха, и че аз 
съм в състояние да запозная с тези идеи своите деца, техните приятели и ро-
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дителите им, както и всички други, проявяващи интерес. Иска ми се и ти да 
оцениш полезността им. Надявам се, че докато четеш и ги прилагаш, ще спо-
делиш преживяванията си с най-близките си хора. Всъщност вероятно ще от-
криеш, че можеш да помогнеш на другите така, както не си предполагал, че е 
възможно преди!  

За какво говорим тук

Съществуват определени техники, които може да ти помогнат да се чувстваш 
по-добре. Четирите най-основни се наричат медитация, осъзнаване на момента, 
йога и мотивация.

Не е изключено да си чувал горните думи от своите родители, от препода-
вател в училище или от хора от медиите, но не си съвсем сигурен какво озна-
чават в действителност. Ето няколко много кратки описания:

● Медитацията дава възможност да успокоиш ума си. 

● Осъзнаването на момента помага да разбираш в по-голяма 
степен усещанията на своя организъм, мислите си и заобикалящата среда.

● Йога раздвижва тялото, за да се освободи от напрежението, да диша 
и да се отпусне, както и да бъде по-единно и да се изпълни с енергия.

● Мотивацията си служи с положителни мисли, за да се почувстваш 
по-щастлив и да постигнеш целите си.

Намеренията също са важна част от медитацията и осъзнаването на мо-
мента. Намерението изразява какво искаш в живота си. Различно е от мате-
риалните придобивки, които желаеш – нови дрехи, видео игри или билети за 
някакво събитие. То по-скоро е свързано с качествената страна на всекиднев-
ните преживявания – да бъдеш здрав, щастлив и привързан към приятелите и 
семейството си.

Не е изключено вече да си опитвал някои от споменатите техники, без до-
ри да го знаеш! Сигурно твой учител те е посъветвал да вдишваш и да издиш-
ваш преди изпит. Възможно е треньорът да е поискал от теб да затвориш 
очи и да си представиш победа в мача преди началото на играта. Може би 
майка ти те е помолила да обърнеш внимание как се чувстваш, след като си 
се държал лошо с по-малката си сестра или с приятел. Вероятно се въртиш, 
разтягаш, обръщаш и балансираш, а после лягаш в края на урока по танци, за 
да отпуснеш мускулите си. И изричаш молитва на религиозните празници, 
която въплъщава желанието ти за здраве и щастие за твоите приятели и за 
семейството ти. 

Лекотата, с която се правят споменатите неща, не означава, че те не са 
мощни.

Вярваш или не, понякога просто поемането дълбоко на въздух или мисълта 
за това, за което си благодарен, може да промени целия ти ден (и да подобри 
живота ти)!

Какво е стрес

При стрес твоят ум и тяло не се чувстват добре.
Стресът (напрежението) се проявява под различна форма:

● Страх

● Безпокойство

● Тревожност

В състояние на стрес ти се случват разни неща:

● Възможно е дишането ти да е затруднено.

● Сърцето ти бие по-ускорено.

● Ръцете и тялото ти започват да се потят.

● Тялото ти се напряга. 

● Умът ти се замъглява.
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И ако си под силно напрежение, организмът ти реагира с умора, изтощение, 
а понякога се разболяваш. Може би те боли главата или спиш трудно. Или пък 
се натъжаваш, депресираш и се чувстваш безпомощен на моменти.

Научиш ли се още като дете да овладяваш своето напрежение отрано, не 
само дните ти ще минават по-хубаво, но ще подготвиш сцената, за да бъдеш 
по-здрав и по-щастлив, когато порастеш!

Разбирането на собствения мозък и тяло

Хайде да се постараем и да разберем как мозъкът и тялото ти реагират на нап-
режението.

Преди хиляди години хората е трябвало да оцеляват с несигурен покрив и 
да се бранят от зверове и сурово време. Когато първите земни жители се 
сблъсквали с опасни положения, телата и мозъците им се настройвали за оце-
ляване.

Да речем, че си такъв човек и срещаш разярен тигър! Тялото ти незабавно 
ще се подготви да се бие или да бяга! Реакцията се нарича Бий се или бягай. 

Долавяйки опасност, твоят мозък би накарал сърцето ти да бие по-бързо, 
би изпратил повече кръв в мускулите ти и би ти наредил да дишаш ускорено, 
за да имаш сила и енергия да се спасяваш или да се биеш! Щом веднъж си се 
справил с положението, мозъкът и организмът ще се върнат към нормалното 
си състояние, а ти после ще си починеш и ще се възстановиш.

Или пък, ако си се изплашил наистина, вероятно просто би замръзнал, ала 
тогава непременно ще си загазил. Дъхът ти щеше да спре, а тялото ти да се 
разтресе от страх.

Бързо напред към днешния ден. Повечето от нас не са сред дивата природа 
и не се бият с разярени тигри. Опасността може да не изглежда толкова дра-
матично, но организмът и мозъкът все пак реагират по същия начин. Когато 
някой се държи лошо с теб на игрището, когато не знаеш как да решиш мате-
матическа задача или родителите ти се карат, възможно е да се чувстваш 
уязвим. И следователно твоят мозък ще реагира, изпращайки химически съеди-
нения на тялото, за да се бори при възникналото положение или просто да зам-
ръзне. Създава се усещането за стрес и напрегнатост и дори вътре в теб да 
се загнездва мисълта за опасност, тя не е толкова реална като сражаването 
с див тигър. Ала организмът ти не си дава сметка! И реагира по същия начин, 
както би сторил в такава ситуация. Доста често не предоставяш време на 
тялото и на мозъка си да се възстановят, след като опасността е преминала.

Вместо само да позволяваш на мозъка си да откликва автоматично на ня-
какво положение – подобно на реакцията Бий се, бягай или замръзни, можеш да 
му помогнеш да поспре за миг и да действа по-разумно и по-спокойно, а после 
да стигне до по-смислени решения за овладяването на трудни ситуации.

Ако знаеш как да се справяш със стреса, когато някой те нарече с обидни 
думи, когато ти се струва, че домашните са прекалено много или са те из-
ключили от групово занимание, няма автоматично да се разстройваш и деп-
ресираш. Известно ти е, че винаги можеш да се насочиш към онова сигурно, 
щастливо място, за да съчиниш по-добър план. И няма да позволиш на напре-
жението да нараства! По-скоро ще дадеш време на мозъка и на тялото да си 
починат, да се възстановят и да бъдат силни.

Как медитацията може да ти помогне

Медитацията учи мозъка как да остава спокоен при напрегнати положения. По-
мага ти да откриеш онова тихо, сигурно и щастливо място вътре в себе си и да 
се връщаш към него всеки път, когато имаш нужда.

Медитацията действа така: обикновено в мозъка ти препускат различни 
мисли. Една мисъл те подтиква да се насочиш към друга, която на свой ред по-
ражда нова. Когато медитираш, забавяш стремителните мисли. Създаваш 
усещането за истински покой вътре в себе си. И осъзнаваш, че би могъл да 
контролираш реакциите си или да избираш следващите си мисли.

Медитацията ти съдейства да направиш пауза.
И щом се озовеш в положение, предизвикващо паника, тъй като не ти се на-

лага да бягаш от свиреп тигър, непременно трябва да поспреш за момент, за 
да помислиш дали има по-благоприятно решение.

Освен това медитацията осигурява почивка на мозъка ти.
Когато даваш почивка на мозъка, както отморяваш тялото, докато спиш, 

той работи по-добре. С отпочинал мозък ще вземаш по-разумни решения.

НЕ 
ЗАБРАВЯЙучилище упражнения с тромбон7:20 сутринта

помни книга за годината
домашни 

задължения

рожден ден на мама

да разходя кучето

! изпит по математика

зъболекар

храна

преспиване 

у Джак

!
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Чрез медитацията ще придобиеш по-сериозен контрол над внезапни нап-
регнати ситуации, но по-важното е, че ще ти вдъхне повече сили за посреща-
нето на предизвикателства в дългосрочен план.

Създаването на навик 

Правиш ли нещо отново и отново, става по-лесно. Точно затова, след като опи-
таш нови дейности и занимания, е задължително да се упражняваш, за да се по-
лучи по-добре. И скоро всичко тръгва с лекота. Както когато се учиш да караш 
велосипед, ще е нужно известно време да прецениш как да балансираш – и как да 
съумееш да се движиш и същевременно да запазиш равновесие. С повече упраж-
няване ще установиш, че лесно караш велосипед.

По отношение на упражненията в книгата се налага да имаш търпение и да 
постоянстваш. Колкото повече ги повтаряш, толкова по-лесни ще стават.

Помисли си за спокойна гора, която никой не е посещавал никога. В начало-
то няма разчистена пътека, по която да тръгнеш. Ще трябва да си пропра-
виш път и неизбежно ще се окаже трудно да го сториш през храсталаци, кал 
и други препятствия. Но с всяко спускане в същия участък пътеката става 
по-удобна и е по-леко да се върви.

Тялото и умът приличат на пътеката в гората. Възможно е умът ти да е 
подложен на стрес и да е изпълнен с тревоги. А в тялото си да усещаш напре-
жение, което нараства. Първия път, когато пробваш някои от упражненията, 
не е изключено да се почувстваш дори странно. Ала откриеш ли, че те са по-
лезни като цяло, знай, че колкото повече ги повтаряш, толкова по-лесно се по-
лучава.

Как да правиш упражненията, 
описани в книгата

Един от най-важните уроци в книгата е да се научиш да се отпускаш. 
Когато правиш упражненията, които следват, помни: не се изнервяй, ако 

не успяваш да ги изпълниш съвсем точно. Твоят организъм винаги ще ти га-
рантира дишането. А в ума ти непрестанно ще се стрелкат мисли. Всъщ-
ност няма как да се провалиш с дишането, медитацията и движението!

Смисълът на книгата е да те запознае с упражнения и умения, чрез които 
да използваш дишането си, за да се успокояваш и да контролираш в по-голяма 
степен своите мисли.
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Погледни на книгата като на карта. Тя ще ти помогне и ще те насочва към 
различни места, но понякога може да избереш друга пътека. Няма нищо лошо.

В действителност е чудесно!
Предназначението на книгата донякъде е да ти съдейства, за да откриеш 

собствения си глас и своя пътека – да узнаеш как тялото и умът ти реагират 
в определени ситуации и да проумееш по какъв начин да нагаждаш по-благо-
приятно собственото си положение.

От упражненията в книгата избирай по едно всеки път. Най-напред ги про-
чети. После остави книгата настрани и опитай някое самостоятелно.

Или…
Може да помолиш родител, възпитател, брат или пък приятел да ти проче-

те упражнението и после да го направите заедно.
Не се притеснявай, ако изпълнението ти е по-различно. И ако случайно заб-

равиш как се прави, дори по средата, просто погледни в книгата пак!
Когато искаш да си определиш продължителността, използвай часовник 

или аларма със звуков сигнал, който те успокоява. Ако е посочено, че упражне-
нието се прави за пет минути, а решиш, че ти е достатъчно след две, всичко 
е наред. Не е изключено да ти се прииска да продължиш петнадесет минути. 
И така става!

Възможно е да откриеш, че е полезно да си водиш бележки или да рисуваш 
как се чувстваш след упражнението, или пък да запишеш какво си научил при 
изпълнението му. От помощ може да се окаже вписването в дневник на раз-
мишленията и на породените намерения (онова, което искаш) за бъдещето. 
Винаги ще бъде забавно и поучително да ги погледнеш отново, припомняйки 
си преодоляването на препятствия и по какъв начин заниманията са ти по-
могнали в твоето пътуване. Съзнанието, че си пораснал, справил си се с пре-
дизвикателства и си решил проблеми, ще ти вдъхне сила.

Някои от упражненията ще ти помогнат, а други ще решиш да пропуснеш. 
И това няма да навреди. Постъпи така, както чувстваш, че е най-удобно за 
теб.

ОНОВА СИГУРНО, ЩАСТЛИВО МЯСТО

Хайде да направим упражнение, мислейки си за моменти, в които се чувстваш 
щастлив и в безопасност. Най-напред прочети упражнението и после опитай да 
го направиш сам. Не е страшно, ако не запомниш точната последователност, 
тъй като ще я нагодиш по най-удобния за теб начин. (Бележка: упражнението е 
едно от най-дългите в книгата!)

Необходимо време: 15 МИНУТИ
Място: ТИХО МЯСТО

Би било полезно да затвориш очи. 

Поеми дълбоко въздух.

Вдишай. Спри за секунда. И сега издишай.

Обърни внимание как седиш. Тялото ти отпуснато ли е, или е напрегнато?

Вдишай и си помисли: ОТПУСНИ СЕ.

И издишай пак.
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Представи си момент, в който си се чувствал наистина щастлив. Когато 
си бил обичан, изпълнен с енергия, въодушевен, но и умиротворен. Може би 
е било на празненство за рожден ден, на игрището или докато си гледал филм 
със семейството си. Възможно е през това време просто да си се разхождал 
с приятели. Ако ти е трудно да си припомниш подобни моменти, 
просто ги създай. Замисли се къде би отишъл и в обкръжението на какви 
хора би се озовал. 

Сега избери само един момент. ВИЖ къде си. Вътре в сграда ли си, или си навън? 
Кой е около теб? Спомняш ли си с какво си бил облечен? Или просто „сътвори“ 
облеклото си. Разгледай го във въображението си. 

ВСЛУШАЙ СЕ и разбери къде си. Какви звуци успяваш да доловиш? Чува ли се 
музика? Или е тихо? Дори в тишината дочуваш ли ехо от природата, 
всекидневната шумотевица в твоето училище или познатите звуци вкъщи? 
Говорят ли хора? 

ПОМИРИШИ мястото, където си. Сигурно ще ти прозвучи странно, 
но се опитай да се съсредоточиш върху миризмата му. Може би си спомняш 
уникалния парфюм на своята баба или те опиянява уханието на дърветата, 
които те заобикалят.

ВКУСИ и определи къде си. Ако похапваш нещо, представи си вкуса на онова, 
което те кара да се чувстваш добре. Възможно е да поискаш да приготвиш 
ястие, което обичаш да ядеш, ако не успяваш да вкусиш (мислено) нищо веднага. 

Отново си поеми дълбоко въздух. Вдишай и издишай.

Сега…

ПОЧУВСТВАЙ. Каква е вътрешната емоция? 

Насочи вниманието си към сърцето и вдишай усещането за ПОКОЙ.

Вдишай и издишай.

Пак поеми въздух, вдишай и издишай и си кажи, че трябва да запомниш 
чувството. 

Отвори очите, ако са били затворени.

Възможно е да изпиташ желание да добавиш бележки или да рисуваш, вдъх-
новен от своите чувства. Как усещаш своето щастливо място? Ако трябва 
да нарисуваш чувствата си, как щяха да изглеждат те? Понякога е полезно да 
поглеждаш бележките или рисунките си по веднъж на ден. И в моментите, ко-
гато си напрегнат, разлисти бележника си или просто затвори очи и виж (в 
представите си) образите отново. дишай
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Какво ти казва твоето дишане

Дишането е хранително за твоя организъм. Когато вдишваш, кислородът дава 
на клетките енергия, от която имат нужда, за да те поддържат здрав. Дишане-
то стимулира движението и кръвообращението.

При издишването от тялото се отделят въглероден двуокис и токсини 
(вредни химически съединения). Помисли за следното: дишането ти казва, че 
всъщност си жив!

Мисленето е свързано с дъха. Когато в ума ти се гонят мисли, особено при 
по-силно вълнение (щастлив си или не чак толкова), дишането ти обикновено 
се ускорява. Замисли се дали, ако се каниш да се качиш на влакче на ужасите 
или да влезеш в къща, обитавана от духове, ще почувстваш, че дишаш доста 
по-бързо.

Какво ще кажеш за моментите, когато си наистина потиснат, защото ро-
дителите са ти се ядосали или си се сбил с най-добрия си приятел? Между воп-
лите дишането ти определено е по-учестено. Може би потиснатостта се 
увеличава толкова, та ти се струва, че дишането ти е прекалено бързо и 
просто не можеш да го забавиш. И тогава, внезапно, трябва да си поемеш 
дълбоко въздух, за да се успокоиш.

Или пък откриваш, че дишането ти става учестено, когато разбираш, че 
домашните ти са твърде много, а се налага да свършиш и много извънучебни 
задачи?

Когато си съкрушен, започваш да усещаш напрежение и безпокойство – ся-
каш пеперуди пърхат в стомаха ти.

Дишането с определена цел може да бъде един от най-полезните начини да 
си върнеш контрола във всяко положение. То ще ти помогне да се подготвиш 
и да посрещаш предизвикателства, да поспреш за малко и да помислиш, преди 
да действаш, така че да вземаш разумни и правилни решения. Твоят дъх е ви-
наги с теб – и наистина е добър приятел!  

Просто дишай

Точно сега поеми дълбоко въздух. 
Вдишай.
Издишай.
Отново.
Вдишай и издишай.
Забелязваш ли, че когато дишаш, умът ти спира да препуска? Опитай се да 

мислиш нещо и да дишаш в същото време. Например кажи името си наум и 
тогава дишай. Ще забележиш, че умът ти скача от мисълта за твоето име 
към проследяването на дишането. Трудно е да се направят и двете едновре-
менно!

По такъв начин дишането ти помага да овладяваш стремителните мисли. 
Можеш да контролираш какво става в главата ти, променяйки дишането си. 
Когато владееш мислите си, ще действаш по-спокойно, ще си по-отпочинал и 
като цяло ще откриеш, че си по-щастлив.

Дишай.  

Вдишай.

Издишай. 

Дишай отново.

Помисли за дишането си като за котва. Без значение какво става наоколо, 
независимо колко си зает и кой е наблизо, винаги ще намериш дъха си. Той е 
постоянна и сигурна част от теб.

Ти дишаш, докато спиш и сънуваш. Дишаш и когато медитираш. Дъхът е 
жизнената сила, която поддържа тялото и ума ти здрави и в съзнание. 
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МЕДИТАЦИЯ С ДИШАНЕ

Самото дишане е един от най-мощните начини да се отпуснеш. Упражнението с 
дишане всеки ден за две минути е хубав навик, чрез който твоят мозък и орга-
низмът ти ще станат по-здрави. Същевременно ще ти даде повече енергия и 
ще бъдеш по-щастлив.

Необходимо време: 1 МИНУТА
Място: НАВСЯКЪДЕ 

Намери си уютно и тихо място. Посвещавай се на тази медитация навсякъде 
и по всяко време.

Изключи всички устройства и телевизора, така че да не се разсейваш. 
Ще продължи само една минута – можеш да го направиш!

Седни удобно. Ако ти е приятно, затвори очи. Предпочиташ ли да са отворени, 
също става.

Поеми дълбоко въздух през носа. Вдишай дълбоко, та дробовете ти 
да се изпълнят.

Докато вдишваш, усети как стомахът ти се издава напред.

Поспри само за секунда.

И сега издишай, изпускайки въздуха бавно през устата.

При следващото вдишване се опитай то да продължи три секунди. Една. Две. 
Три.

Сега спри за две секунди. Една. Две.

И издишай в продължение на четири секунди. Една. Две. Три. Четири.

Открий ритъма, който е най-благоприятен за теб. Вдишай. Пауза. Издишай.

След една минута или щом почувстваш, че си приключил, отвори очи 
(ако са били затворени) и кажи БЛАГОДАРЯ на себе си за това, че си дал на своя 
мозък и организъм описаното упражнение.

Ако медитираш по описания начин редовно, ще си създадеш навик и отделе-
ното време ще бъде спокойно и щастливо. Винаги ще долавяш своя дъх, без 
значение къде си.
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ИЗДУХАЙ 
ОНЕЗИ ПЕПЕРУДИ НАДАЛЕЧ

Постоянно ли те притесняват пеперуди в стомаха? С онова пърхащо, замайва-
що усещане вътре в теб. Може би чувстваш как летят наоколо в утрото преди 
първия учебен ден? Или когато отиваш на нов летен лагер, където не познаваш 
никого. Или пък, след като твоят треньор току-що ти е казал, че изтече ли след-
ващият таймаут, ще трябва да играеш в последните няколко секунди от мача.

Чувстваш, че дишането и пулсът ти се ускоряват, тъй като си едновре-
менно развълнуван и притеснен. Ала пеперудите няма да се махнат току-та-
ка, независимо как си.

Ето какво би могъл да направиш, за да си помогнеш и усещането да изчезне 
от стомаха ти. Вероятно ще пожелаеш да опиташ няколко пъти у дома, та 
когато се налага да го приложиш в напрегната ситуация, да знаеш как. 

Необходимо време: ПО-МАЛКО ОТ МИНУТА
Място: НАВСЯКЪДЕ

Обърни внимание къде пеперудите са най-луди. Вероятно замайват главата ти 
и тя е лека. Или ги усещаш в горната част на ръцете и в главата. А може би в 
сърцето. Дали не е в стомаха? Или пък навсякъде?

Избери една област и всъщност си помисли за пъстри пеперуди. Сини. Червени. 
Жълти. Виолетови. Красиви, пъстроцветни пеперуди!

Сега поеми дълбоко въздух през носа.

Поспри. И се приготви да ги издухаш надалеч.

После ИЗДУХАЙ онези пеперуди надалече, като изпуснеш дъха през устата.

Опитай отново.

Намери пеперудите.

Вдишай дълбоко.

Спри и се приготви действително да ги отпратиш надалеч.

Изтласкай дъха си през устата и си представи пеперудите, пъстроцветните 
пеперуди, да отлитат далече!
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ЗАСПИВАНЕТО

Понякога е трудно да заспиш. В ума ти се стрелкат мисли от деня или се трево-
жиш за нещо, което трябва да свършиш на следващия ден.

Предлагам ти упражнение. Пробвай го преди заспиване, за да ти помогне да 
се отървеш от всички мисли, които те държат буден. Най-хубаво е да изпроб-
ваш упражнението няколко пъти дори в нормална нощ, за да прецениш как ще 
се почувстваш. Ако си го изпълнил неколкократно, когато ти е нужно да по-
действа, ще се получи лесно и естествено!

Необходимо време: 1 ДО 2 МИНУТИ ТОЧНО ПРЕДИ ДА ЗАСПИШ
Място: В ЛЕГЛОТО ТИ

Легни в леглото си по гръб. Сложи удобна възглавница под главата и се завий 
хубавичко с одеялото или с чаршафите. 

Сложи едната си ръка на стомаха, а другата – на сърцето.

Затвори очи и вдишай естествено.

Докато вдишваш, усети как стомахът ти се повдига.

Сега издишай.

При издишването почувствай отпускането на дробовете и на областта 
на сърцето.

Опитай отново.

Сега сложи ръце отстрани.

Поеми въздух бавно, казвайки си наум: ЕДНО. ДВЕ. ТРИ.

А докато издишваш, преброй наум: ЕДНО. ДВЕ. ТРИ. ЧЕТИРИ.

ЕДНО. ДВЕ. ТРИ при вдишването.

ЕДНО. ДВЕ. ТРИ. ЧЕТИРИ, издишвайки.

Направи го десет пъти. 

Когато приключиш, просто продължи да дишаш нормално. Пожелай си сладки 
сънища и спокойно спане през нощта. 

Ако установиш, че все още се мяташ и въртиш, започни отначало и пре-
брой десет вдишвания отново. Възможно е да откриеш, че ти е по-лесно да 
промениш броенето на ЕДНО при вдишването; ЕДНО – ДВЕ на издишване. Пов-
тори десет пъти и после пак дишай нормално.
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Пази се от грубияни

Начинът, по който се представяш на света, изпраща послание как ще позволиш 
да се отнасят с теб останалите. За съжаление, хората, които не мислят хубаво 
за себе си, проявяват своята несигурност чрез грубост към околните.

Да бъдеш разумен в постъпките си и да си даваш сметка за своето обкръ-
жение, несъмнено е важна стъпка за избягването на онези, които действат 
злонамерено и нараняват. Същевременно ще те предпази от риска и ти да се 
превърнеш в грубиян! Докато преживяваш поредния си ден, помни следните 
правила:

● Давай си сметка за езика на тялото. Върви изправен, с високо вдигната 
глава. И си повтаряй на ум фразата: Аз не съм по-долу от никого.

● Осъзнавай къде се намираш. Избягвай да оставаш сам на места,
 където хулиганите ще те открият и нападнат.

● Внимавай как реагираш на действията на другите. 
Грубияните черпят силата си, виждайки, че жертвите им са потиснати. 

Когато в по-голяма степен си даваш сметка какво те огорчава, 
ще намериш начини да контролираш външния израз на своите емоции. 

Непременно ще лишиш грубияна от задоволството му, 
ако не реагираш емоционално на неговите думи и постъпки.

● Повечето хулигани очакват да се изплашиш от тях. 
Ала ти си давай сметка за силата на гласа си. Ако грубиян те предизвика 

в момент, когато не можеш да се отдръпнеш, 
използвай друга тактика. 

Вместо да му се противопоставиш, по-добре се опитай да го заговориш 
и го разпитай от какво е разочарован и защо изпитва нужда 

да показва силата си по такъв начин. Вероятно ще го объркаш достатъчно, 
та да спре с грубостта си, а ти да излезеш невредим от положението.

● Помоли за помощ. Не би трябвало да се противопоставяш на хулигана сам. 
Сподели с учител или с доверен възрастен, за да ти помогне 

да откриеш разрешение за затруднението си и изобщо не си мисли, 
че трябва да си мълчиш, щом с теб са груби.

Ако дълбоко в себе си знаеш, че понякога се проявяваш като грубиян, се за-
питай: Защо го правя? Бъди честен. Дали това те кара да се чувстваш по-си-
лен? Изпитваш ли вина впоследствие? Вината създава напрежение, което ни-
кога няма да ти позволи да си в мир със себе си. И най-важно – дали подобни по-
стъпки те карат да си щастлив и привързан? Знай, че винаги можеш да проме-
ниш поведението си и хората ще те уважават за добротата.
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Намеренията

Намерението е онова, което искаш в живота си.
Възможно е да желаеш определени неща като нов комплект Лего или вело-

сипед. Вероятно мечтаеш да предприемеш пътуване със семейството си, ис-
каш да отидеш на концерт или да видиш любимия си спортен отбор заедно с 
приятели.

Не е изключено да имаш определена цел – да се справиш отлично на тест 
или да победиш в игра. 

Ала намерението е различно от цел, която ще зачеркнеш, след като я по-
стигнеш. 

То по-скоро отразява как би искал да се чувстваш през целия си живот. Ня-
кои намерения предполагат да бъдеш:

● щастлив

● обичан

● вдъхновен

● ценен

● изслушван

Помисли за някои от чувствата, за които жадуваш в живота си. Напиши ги 
на лист хартия или в дневник. Може и да нарисуваш цветове и образи, пред-
ставящи как би желал да се чувстваш. 

Намеренията се раждат от най-съкровените желания – затова е толкова 
важно да разсъждаваш какво наистина искаш в живота си. В случай че си се за-
мислил да имаш много приятели, всъщност формулираш намерение да се об-
вържеш с други хора.

Когато определяш намерение, насочваш вниманието и енергията си за осъ-
ществяването му. Ако искаш да се радваш на привързаност, събираш кураж 
да говориш с нeнепознати хора, да седнеш при нова група на обяд или да пока-
ниш някого да поиграете заедно. Намеренията водят до действия и създават 
живота, който действително мечтаеш да водиш! 

Как действа намерението

Представи си засяването на семе в градина. Възможно е да знаеш, че засяваш се-
ме за розов храст, но не ти е известно как точно ще изглеждат розите, когато 
цъфнат. 

Изкопаваш дупка в земята, подготвяйки почвата за семето. Щом го сло-
жиш в пръстта, заравяш дупката. И поливаш семето. Оставяш слънцето да 
го гали и топли. Даваш му време да порасне.

Ако изравяш семето всеки ден, за да го погледнеш, то няма да поникне. Тряб-
ва да повярваш, че природата ще се погрижи за него – и че свършената от теб 
работа ще му помогне да порасте и един ден ще зърнеш първата пъпка.

В живота, когато определяш намерение, ти засяваш семе.
Не е изключено да нямаш представа как точно ще поникне семето или как 

ще изглежда, ухае, какво усещане ще поражда. Тъй като знаеш обаче, че намере-
нието е важно за теб, ще започнеш да търсиш начини то да се осъществи – 
семето да порасне и да разцъфти. 

Определянето на намерение

Би могъл да определиш намерение как да се чувстваш всеки ден. 
Може би в един ден ще искаш да имаш повече енергия, на следващия – дос-

татъчно време насаме, а друг път – да се радваш на общуването с приятели-
те или със семейството си. Определянето на намерение рано сутринта ще 
ти помогне да усещаш стабилност през цялото време. 

Представи си кораб, който плава в бурен океан. Котвата помага на кораба 
да се задържи на мястото си, независимо че вятърът и вълните се опитват 
да го помръднат. Намерението ти прилича на неговата котва. Когато го фор-
мулираш съзнателно и уверено, дори нещата да станат трудни и несигурни, 
то ще ти попречи да се откажеш и да се отклониш. Твоето намерение се 
ражда дълбоко вътре в теб и ти напомня, че притежаваш силата да продъл-
жиш напред!

Определянето на намерение е съвсем простичко. Само следвай стъпките:

1. Помисли как искаш да се чувстваш днес.

2. Кажи си: Моето намерение е ___________________________________________________ .

3. Представи си засяването на намерението вътре в теб, като семе, и го ос-
тави, вярвайки, че днес то ще разцъфне по специален начин.

Ако не се притесняваш да споделиш намерението си с други хора, помоли ги 
за подкрепа в осъществяването му. Би могъл да разкажеш за него на майка си, 
на баща си, на брат или сестра, на приятел, възпитател или на учител. Хуба-
во би било да ги попиташ какви са техните намерения за деня и да им предло-
жиш помощта си, за да ги осъществят. Ако се чувстваш по-удобно, запазвай-
ки го в тайна, всичко е наред.
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Възможно е да запишеш намерението си на лист и да запазиш хартията в 
джоба си, за да си го припомниш по всяко време. Или да го впишеш в дневник и 
да наблюдаваш как се променя или остава същото ден след ден. Наистина за-
бавно ще се окаже да видиш как намерението ти се е проявило – дали днес е 
станало нещо, което е било случайно, вълшебно или глупаво, но всъщност е 
подкрепило осъществяването му? Вероятно ще се развълнуваш неимоверно, 
когато започнеш да забелязваш как хората и обстоятелствата изведнъж ся-
каш ти напомнят за твоето намерение, без дори да се опитваш да правиш 
нещо.

Кой съм аз?

Знанието кой си ти помага да се уповаваш за всичко предприемано в живота. 
Вътрешната ти същност остава неизменна година след година, докато 

растеш, срещаш нови хора и се озоваваш на различни места. 
Ако знаеш какво представляваш и си уверен в себе си, тогава няма да се за-

сягаш твърде от думите и действията на други хора.
Грабни лист хартия и напиши думи към следващите подсказки:

● Кой съм аз?

● Изброй кой си по отношение на други хора 
(например дъщеря, брат, приятел и т.н.).

● Напиши кой си от гледна точка на дейностите, в които участваш 
(например футболист, пианист, танцьор и т.н.).

● Запиши какъв си според външния вид 
(например индианец, латиноамериканец, момиче с дълга черна коса, 

висок и т.н.).

● Опиши какво чувстваш вътрешно – какви са качествата, 
които те правят такъв, какъвто си 

(например с положителна нагласа, надежден, разговорлив, плах и т.н.).

● Сподели как виждаш себе си на планетата 
(например като част от природата, дете на Бога, дух и т.н.).

Сега се замисли за всичко, което те прави такъв, какъвто си!
Възможно е през настоящата година да си футболист, но ако решиш пове-

че да не играеш футбол, все същият ли ще бъдеш?
Подстрижеш ли дългата си черна коса доста по-късо, ще станеш ли разли-

чен? Може би ще се чувстваш различно, но вътре в себе си ще запазиш ли същ-
ността си?

ДЪЩЕРЯ
ВНУ ЧКАсестра

приятел
племенница

ВИСОК кафяви очи
къса коса

А Ф Р ОА М Е Р И К А Н Е Ц
мирен

силенразвълнувандързък
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И докато винаги ще бъдеш дъщеря или брат, или пък приятел, твоята роля 
и начинът ти на взаимодействие с хората може да се промени. Ала вътрешно 
ще си останеш ли същият?

Вдишай дълбоко и долови каква е съкровената ти същност. Почувствай, че 
онова тихо кътче, където се свързваш с дъха си, винаги ще бъде с теб, незави-
симо как се променят ролята, външният ти вид или нещата, които вършиш. 
Когато по такъв начин съумееш да разбереш кой си, усложни ли се положение-
то и започнеш да се чувстваш несигурен или изоставен, просто можеш да си 
поемеш въздух дълбоко и отново да си възвърнеш силата.

Какво искам?

Ето един колкото лесен, толкова и труден въпрос, който да си зададеш. Какво 
искам?

Ако можеше да имаш на света нещо, което неизменно те радва, какво ще-
ше да е то?

Знанието какво ще те направи щастлив е първата стъпка да го получиш в 
живота си. Възможно е да искаш материални придобивки като нова видео иг-
ра или определен чифт маратонки. Да мечтаеш за преживявания – ваканция на 
Хаваите или посещение на баскетболен мач с родителите и братята ти. Не е 
изключено да желаеш да имаш много приятели и близки взаимоотношения с 
братята и сестрите си. Може и да възнамеряваш да бъдеш баскетболист, 
професионален танцьор или програмист.

Замислиш ли се задълбочено какво искаш, непременно ще стигнеш до аб-
страктни ценности, които би желал да озаряват живота ти – щастие, при-
вързаност, принадлежност, вдъхновение и смисъл на съществуването.

Сега помисли какво те прави щастлив и си задай въпросите:

● Какви са материалните придобивки, които ще ме направят щастлив?

● Какви преживявания ще ме ощастливят?

● Кои са хората, които ми даряват щастие? 

● Кои цели ще ме зарадват?

● Какви ценности ще направят живота ми щастлив и пълноценен?

В течение на годините сигурно ще откриеш, че материалните придобивки, 
преживяванията и всичко желано ще се променят, докато растеш; но ценнос-
тите, за които копнееш в живота си, ще си останат донякъде постоянни. Та-
ка че, решиш ли да бъдеш щастлив, сега трябва да прецениш какво ще ти до-
несе щастие. Ако жадуваш за приключение, помоли родителите си да те заве-

дат на ново място. Искаш ли привързаност, помисли как да се насочиш към ня-
кого днес.

Как бих могъл да служа на другите?

Медитацията, осъзнаването на момента и дихателните упражнения са все ме-
тоди, които прилагаш самостоятелно, за да се сдобиеш с покой и сила. Да се 
грижиш за себе си, е важно за твоето здраве и благополучие. Грижата за себе си 
не е егоизъм; по-скоро е необходимост, за да си здрав и разумен. 

Съществено е да познаваш и да се стремиш към ценностите, които искаш 
в живота си, но почувстваш ли се уверен, силен, защото си осъществил цели-
те си, естествено, ще откриеш, че желаеш да общуваш повече.

В крайна сметка осъзнаването на момента и медитациите са предназна-
чени да служат на теб и на другите. Животът ще стане още по-пълноценен, 
ако помагаш на близките си. Когато вършиш нещо за някого – караш го да се 
усмихва и да се чувства обичан, ще установиш, че постъпките ти са от зна-
чение и имат смисъл.

Всеки разполага със свой собствен начин да служи на другите. Ако успяваш 
да служиш щастливо, използвайки силните си качества, вероятно ще чувст-
ваш, че животът ти е смислен и това е великолепно!

Намери парче хартия или вземи дневника си и напиши следното, попълвайки 
празните места:

Как мога да служа… 

На себе си…

На своето семейство…

На приятелите си…

На моите преподаватели…

На общността…

Възможно е да не си в състояние да свършиш всичко изброено самостоя-
телно. Всъщност, ако помолиш за помощ или служиш заедно с други хора, на-
вярно ще откриеш, че е много по-забавно и значително.

След като си се опитал да служиш на една от горните групи, добави в мис-
лите и в разсъжденията си на листа (в дневника) описанието и не го забравяй, 
когато продължиш да търсиш начини да служиш всеки ден. 
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СИЛАТА НА ТВОЯ УМ

Твоят ум е очарователна част от теб. Той предопределя възгледите ти за све-
та и как учиш, реагираш в различни ситуации и си взаимодействаш с други хора. 
Възможно е да промениш начина на работа на ума си чрез полезни навици и прак-
тики. И дори да се порадваш на нови преживявания само като мислиш за тях и си 
ги представяш!

Следва много лесно упражнение, което ще ти помогне да разбереш как мис-
ленето за нещо поражда реакция или преживяване у теб:

Необходимо време: 2 МИНУТИ
Място: НАВСЯКЪДЕ

Затвори очи. Може би виждаш образи и цветове, докато се нагодиш 
към затварянето на очите.

Реши наум, че искаш да бъде тъмно. Мисли си за синьо. 
Успяваш ли да си представиш синьото в ума си?

Сега си помисли за розово.

Променили ли са се цветовете вътре в теб, въпреки че си със затворени очи?

Отбележи как ти – човекът, който си представя багрите, съумява да 
контролира какво се случва вътрешно.

Представи си роза. Виждаш ли я? Долавяш ли уханието є във въображението си?

Представи си лимон. Виждаш ли наум жълтото? Усещаш ли вкуса, сякаш 
изстискваш лимоновия сок върху езика си? 

Представи си дърво, което зърваш всеки ден. Как изглежда то през 
различните сезони?

Ако успяваш да сътвориш образи в ума си, ще можеш и да избираш своите 
мисли, действия и емоции! А това е много полезен подход за всеки ден и всяко 
взаимодействие с твоето семейство, с приятели и дори с непознати.
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Как гледаш на чашата

Ти притежаваш властта да избираш как да гледаш на света – дали положително, 
или отрицателно на събитията наоколо и на своето място в тях.

Погледни чашата.

Опиши какво виждаш. Дали преценяваш, че чашата е наполовина пълна? Или 
смяташ, че е наполовина празна?

Мнозина използват примера за начина, по който гледат на света. Когато 
попаднеш в неблагоприятно положение, подхождаш към него, сякаш е отрица-
телно събитие (песимистът), или съзираш удобна възможност за промени, 
чрез които да го превърнеш в положително (оптимистът)?

Песимист е човек, който обикновено вижда чашата като наполовина праз-
на. Появи ли се затруднение, той само се оплаква и мисли, че светът свършва. 
Представи си, че си планирал за отбелязването на рождения си ден пикник в 
любимия си парк. Предвидил си игри, почерпка и възможност за всички да ти-
чат наоколо и да се забавляват. Денят идва, но вали дъжд! Песимистът ще се 
разстрои, ще се ядоса, ще отмени празненството и ще се опасява, че никой 
повече няма да му бъде приятел отново.

Оптимистът обаче е някой, който обичайно вижда чашата като наполови-
на пълна. Ако си оптимист, отначало също ще се разстроиш заради дъждов-

ния рожден ден. Ала после сигурно ще си помислиш за други варианти. Би мо-
гъл да поканиш приятелите си да те посетят вкъщи. Някои игри ще изиграе-
те все пак и почерпката няма да отпадне. Не е изключено оптимистът дори 
да се зарадва на възможността приятелите да се забавляват с разговори, да 
узнаят повече един за друг и да се сближат в приятна атмосфера.

Погледни чашата отново.

Има и друг начин да гледаш на нея. Този път я огледай, сякаш е пълна докрай. 
В крайна сметка тя е наполовина пълна с вода и наполовина пълна с въздух. 
Представи си какво би било да виждаш своя свят винаги пълен. Разбира се, ще 
има върхове и спадове, но ще съумяваш да се учиш и да израстваш с всяко пре-
живяване. Да, на моменти ще бъдеш извънредно щастлив, а друг път – тъжен 
и самотен. Ала животът е такъв – трудните периоди те правят по-силен и 
придават на хубавите моменти допълнителна прелест. Идеята е невероят-
на и просто си струва да се замислиш за нея!


