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ВъВедение 

Днес еволюцията ни насочва и предлага неверо-
ятна възможност. Ние можем да се научим да упра-
вляваме енергията си сред забързаното ни и взис-
кателно ежедневие. Идентифицирането на източ-
ващите енергията източници вътре в нас и около 
нас, както и контролирането на личните енергийни 
ресурси, е противоотровата на стреса и ключът за 
зареждане отвътре навън, за да станем просвете-
ни. Не трябва да изоставяме ежедневието си, за да 
се впуснем в това пътешествие. Предлаганите пре-
дизвикателства само откриват добри перспективи 
за увеличаване темпото на личната ни еволюция. 
Всяка стъпка ни приближава към съвременната ду-
ховност, в която ние сме много просветени, дълбо-
ко вкоренени, несвързани с конкретни резултати, 
все още твърде привързани към нашата същност и 
вътрешен източник на духовна енергия. Като се на-
строим вътрешно и научим езика на енергията, ние 
сме водени към мястото на пълно сливане на духа и 
материята – въплътена духовност.
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Въплътяването на духа в материята води до съз-
даване на здрав, гъвкав и светъл съд-вместилище, 
от което ние пламенно излъчваме любов, живот, 
радост и всички други атрибути на духа. Това е на-
шето предназначение тук на Земята. Ние сме тук, 
за да играем твърдо и страстно да изразяваме себе 
си. Въпреки това, много от нас прекарват времето 
си в оправяне на бъркотиите от избора, които сме 
направили, и които не са базирани на една отправ-
на точка вътре в нас, а на милиони външни отправ-
ни точки, които ние погрешно търсим за отговори 
и енергия.

Любов и състрадание, за нас самите и за другите, 
ни водят в това пътуване и смелостта е наш придру-
жител, който последователно да следи директивите 
на живота – директиви, които понякога ни молят да 
се освободим от онова, което ни поддържа скучни и 
безстрастни.

Всяка изтърпяна болка е краткотрайна и се за-
меня от възторг. И вие ще откриете, че енергията, 
която натрупвате по пътя, не само ще намали стре-
са, но и ще осигури продължително вдъхновение и 
просветление.

Зареждане отвътре и превръщане в просветен е 
днешният еквивалент на просветлението; вие на-
истина ставате все по-просветен с всеки изминал 
ден. Това води до максимизиране на количеството 
енергия, което сте способни да задържите във физи-
ческото си тяло до точката на появяване на сияние. 
Термините напрегнат, изцеден или стресиран, по-
казват обичайните начини, по които губим ценна 
енергия. Размишляването върху принципите, изло-
жени в тази книга, ще ускори процеса на изпълване 
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с енергия.
Ние можем да достигнем тази висока цел, само 

заради онези преди нас, много от които e трябвало 
да напуснат този свят, за да се откъснат в достатъчна 
степен от изкушението и безумието и да позволят 
духът да изпълни тяхното същество. Шаблонът е за-
даден. Изправени сме пред нова ера и сега сме сво-
бодни да следваме съвсем съзнателно оставената от 
нашите мъдри предци следа.

Тази книга е разделена на седем глави, всяка от 
които ви движи напред към заредена с повече енер-
гия и страст версия на самите вас! Здравословна 
енергийна система се движи отвътре навън, както 
разделите на тази книга. В допълнение към по-на-
татъшната ви лична еволюция, моята надежда е, че 
четенето на тази книга ще ви донесе наслада – ще 
имате повече радостни мигове.

Разпознаване на
Просветените

Човек може да разпознае „Просветен“ от една 
миля разстояние. Един ден, след като оставих дъще-
ря си на училище, бях в колата си и почти бях изля-
зла от паркинга, когато мярнах силуета на някакъв 
човек. Едва го виждах, но бях достатъчно заинтри-
гувана, за да намаля скоростта и да го наблюдавам 
една минута, докато вървеше към камиона си. След 
малко можех да го виждам по-добре. Той изглежда-
ше като средно статистически мъж, чиято риза бе 
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спретнато напъхана в стегнатите му с колан джинси. 
Подробностите от външния му вид са без значение. 
Това, което беше достатъчно силно да ме накара да 
спра и да му обърна внимание, беше неговата про-
светеност. Ние не винаги виждаме просветеността 
на някой човек, но винаги я долавяме. Може да полу-
чите приятно усещане или просто силно да почув-
ствате присъствието му.

Този вид просветление е зарядът, който идва от 
присъствието на силна връзка с вътрешния ви из-
точник на енергия. Тази вътрешна, духовна енергия 
е самият живот – неразреден и необременен живот. 
Това е, което прави човека просветен. Вие можете да 
бъдете силни без да бъдете духовно заредени; все 
пак това е получена отвън сила, не просветление, и 
винаги е краткотрайна.

Тази книга се занимава с вътрешната, истинска, 
духовно получена сила. Ще научим как да се вклю-
чим към този неограничен източник на духовна 
енергия и как да го управляваме по начин, който 
поддържа целта ви: истинско себеизразяване.

Вашата енергийната система

Човешката енергийна система е като всяка дру-
га система в природата. Тя е комплексна и напълно 
взаимно зависима. Ако един елемент е небаланси-
ран, цялата система е изложена на риск. Има много 
начини да губим енергия и също толкова много на-
чини да я придобием, но управляването на енерги-
ята ви е просто средство за постигане на една цел.

Себеизразяването е нашата крайна цел и когато 
управляваме оптимално енергията си, ние изпълня-
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ваме нашите функции на себеизразяване. Животът 
е про-креативен в полза на продължението си. Гене-
тично създаване на потомство, опрашване и творче-
ски усилия, всичко това са начини, чрез които жи-
вотът изпълнява най-важните си функции. Реали-
зирането и приравняването с този фундаментален, 
взаимно свързан закон, е ключът към индивидуално 
осъществяване и успех.

Лесно е да се намери път в живота. Целта е да се 
поддържа живота, който естествено се стреми да 
протича през нас. Когато не сме заети буквално със 
създаване на потомство, ние се ангажираме с твор-
ческо себеизразяване. Думите творчески и изразяване 
създават творение.

Не е необходимо вашето творение да бъде тол-
кова значително, както Сикстинската капела. Дори 
не е необходимо то до бъде активен процес. Ние 
изразяваме себе си, дори когато не правим нищо. 
Човекът при училището на дъщеря ми не правеше 
нищо особено, просто вървеше към камиона си, но 
неговата същност преминаваше през тялото му, съз-
давайки силно заредено енергийно поле – той беше 
просветен.

Точно както тялото ви не изисква съзнателно да 
смилате храната, така не е необходимо усилие жи-
вотът да се простира и преминава през вас. Това, 
което се изисква, е да овладеете езика на енергия-
та – единствената ви отправна точка. Енергията има 
много качества и разпознаването на тези фини ва-
риации ще ви предостави цялата информация, от 
която се нуждаете, за да не пречите и да следвате 
живота, водещ към вашата уникална версия на нир-
вана.
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Полезен енергиен съвет: 
Следващия път, когато сте сред тълпа, огле-
дайте се и вижте дали ще забележите някой 
просветен. Виждате ли, чувствате ли, усе-
щате ли живота, който струи от него?

Влиянието на стреса

Модерният живот е невероятен. Очакваната про-
дължителност на живота ни е най-висока за всич-
ки времена, средно 77,6 годишна възраст. Ние сме 
свързани един с друг, както никога до сега в исто-
рията. И технологиите продължават да се развиват, 
при това сякаш със скоростта на светлината.

При все че всичко това е вярно, всяка история ви-
наги има две страни. Човек се чуди дали има тако-
ва нещо като свръх-свързаност. Възможно ли е като 
сме свързани един с друг чрез Интернет и мобилни 
телефони, да останем изключени от самите себе си? 
Не заемат ли MP3 плейърите, телевизорите и ком-
пютрите толкова много пространство в нашето съз-
нание, че оставаме глухи за по-фините побутвания 
на инстинкта и интуицията? Дали ние като обще-
ство сме свикнали да бъдем включени към външния 
свят? И накрая, какви са последствията от това да 
бъдем хронично изключени от самите себе си?

Детското и юношеското затлъстяване се увели-
чават. Всъщност,  експертите прогнозират, че очак-
ваната продължителност на живота ще намалее по-
късно през този век, поради увеличаване на затлъс-
тяването при децата. Защо хората преяждат? Една 
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от причините е, че храната ни прави земни. Тя ни 
помага да се чувстваме стабилни и здраво стъпили 
на земята. Може би нашите деца се нуждаят от това 
в един свят, който се движи толкова бързо. Работата 
е там, че оставането на земята се получава естестве-
но, когато играем навън, а не седим да гледаме те-
левизия.

Да не сме включени към настоящия момент е 
най-голямата заплаха, пред която сме изправени по 
отношение на здравето ни. Защо е така? Защото за-
хранващата, духовната енергия идва само отвътре. 
Освен това, през цялото време енергията в телата 
ни изпраща съобщения за това как да се грижим за 
себе си, но ние можем да получаваме информация-
та, само ако сме настроени към настоящия момент. 
Когато сме напрегнати, слабо устойчиви и свръх-
свързани с всичко друго освен със самите себе си, 
ние пренебрегваме тези съобщения и сме подложе-
ни на духовен глад.

Смята се, че от 75 до 90 процента от посещенията 
при личните лекари са свързани със стреса. Ако съ-
временният живот е толкова лесен, защо сме толко-
ва стресирани? Може би движението с това сегашно 
темпо, въпреки всичките му предимства, не ни дава 
достатъчно време за презареждане. В заключение, 
положението е следното: Способността на едни да 
се справят с ежедневните предизвикателства е пря-
ко свързана със степента на неговото или нейното 
зареждане с енергия и захранване отвътре. Принци-
път е същият като при гумите на колата ви. Когато в 
тях има достатъчно въздух, те минават плавно по ка-
мъните без проблеми; но когато в тях има по-малко 
въздух, те не са толкова устойчиви при неизбежните 
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неравности по пътя. Резултатът е ускорено износва-
не и амортизация и понижаване на общите експло-
атационни качества.

Помислете за вашия собствен живот. Смятате ли, 
че губите хладнокръвие по-често, когато се чувства-
те изцедени, претоварени или изтощени? Намирате 
ли, че се чувствате по-толерантни в дните, в които 
сте тръгнали на спокойна разходка или просто сте 
намерили малко време за себе си? Повечето от съ-
битията в живота ни не са по своята същност стре-
сиращи (разбира се, някои от тях са), но повечето от 
стреса, който преживяваме се дължи на нарушена 
способност да се реагира с лекота на маловажните 
ежедневни предизвикателства. Енергийният бу-
фер, получен при няколкоминутна вътрешна връз-
ка, ни предпазва от тези предизвикателства, които 
инак биха могли да отнемат част от нас. Когато сме 
зад буфера, малко загуба на енергия може бързо да 
бъде възстановена с няколко дълбоки вдишвания.

Полезен енергиен съвет: 
Изключете се от всичко днес докато пътува-
те. Вместо това, използвайте времето, за да 
поразмишлявате върху вътрешния и външ-
ния си мир. Отбележете как се чувствате 
при пристигането в крайната си цел.

Ето за това става въпрос: не само това, че надпре-
варването ви с живота кара енергията ни да се раз-
пространява по-слабо, но също така изпускаме без-
брой възможности да предоставим на телата си този 
тип захранване, от което те наистина се нуждаят . 
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Една добра шега, красиво цвете, две пеперуди, които 
играят на гоненица, един анекдот в главата ви, кой-
то ви гъделичка и ви кара да се усмихвате вътрешно. 
  Стресът е огромен проблем. Решението е да бъдем 
по-заредени с енергия отвътре. Издръжливост е на-
градата, когато намерим време да се включим към 
самите себе си. Няма нужда да изхвърляте Ipod-а си, 
просто си правете почивки, за да останете в хармо-
ния със себе си!



глаВа 1

Открийте вашата 
духовна същност

 Съзнателното зареждане на енергийната ви сис-
тема води към подобрения. Мисля, че само това, ако 
се упражнява от по-голяма част от хората, ще проме-
ни света. Това, което прави то за нас като личности, 
е следното: позволява ни да оставим къщата пълна. 
Увеличава търпението ни, състраданието, издръж-
ливостта срещу ударите на деня, намалява ради-
кално стреса и болестите, причинявани от стрес. То 
ни свързва с целта на живота и осигурява куража 
(и енергията) да направим необходимите промени. 
Ако не правите нищо друго, за да управлявате по-
добре енергията си, направете това.

Заедно с осигуряването на така необходимото за-
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хранване, получаваната жизнена енергия, която съз-
нателно зареждате, е пълна с информация. Отнача-
ло тя може да бъде едва доловима, но ако слушате и 
изучавате езика на енергията, посланията ще стават 
все по-звучни. Първоначално информацията, която 
получавате ще бъде фокусирана върху това, което 
блокира живота. Когато се зареждате, животът ще 
иска естествено да се разширява във вас и да ви води 
към вземане на решения, които поддържат неговата 
повишена експресия.

Когато четете съветите в тази книга и започнете 
да отбелязвате всички неща превключващи ваша-
та енергия, не се паникьосвайте. Просто дишайте, 
медитирайте, или вървете – съсредоточете се върху 
това, което правите, за да захранвате и зареждате ва-
шата система с чиста духовна енергия. Останалото 
ще дойде от само себе си и с темпо, което е най-при-
ятно за вас.

Моят опит показва, че най-големите спънки за 
изразяване на същността, излизат най-напред на 
повърхността. Може първият блокаж да е от някак-
во взаимоотношение или навик, който трябва да 
бъде променен или освободен. Не е практично да се 
подхваща всичко наведнъж; следвайте това, което е 
най-отгоре на повърхността.

Когато четете тези думи вашата духовна същност 
може би вече е разкрила най-големия ви източник 
на енергийно изчерпване. Ако още не сте готови 
да продължите, не го правете. Просто се оставете 
на ежедневното съзнателно получаване на духов-
на енергия и скоро ще бъдете готови да направите 
следващата стъпка във вашето пътуване. Забавно е 
колко бързо можем да се освободим от шаблоните, 
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когато сме готови. В следващите седем раздела ще 
изследваме как духовно да се зареждаме отвътре – 
първата стъпка към духовно превъплъщение.

•	 Една отправна точка

•	 Ежедневно зареждане

•	 Нива на личността

•	 Просто дишайте

•	 Да оставим живота да ни води

•	 Възползване от собствените възможности

•	 Останете земни

Една отправна точка
Напълно заредените хора живеят на принципа, 

че за всяко решение има само една отправна точка. 
Тази отправна точка е жизнената енергия вътре във 
вас. Животът ни води така, както е най-добре. Най-
просто казано, има засилващи живота решения и 
изтощаващи живота решения. Развиването на тази 
относителна рамка е начин да подпомагаме себеиз-
разяването.

И тук е уловката: това, което аз намирам жизне-
утвърждаващо, за вас може да е изтощаващо. На-
пример, аз съм писателка. Всеки път, когато сядам 
и започвам да пиша, животът изпълва тялото ми и 
аз съм щастлива. Ако вие сте външен дизайнер или 
архитект и седнете да пишете, енергията може да 
изтече от вас, докато се борите да намерите точните 
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думи, за да се изразите. Обаче, ако вземете молив и 
започнете да рисувате, вие можете да обърнете по-
тока и да се заредите с енергия и ентусиазъм.

Следователно, за да изпълнявате функциите си и 
да бъдете толкова зареден и жизнен колкото можете, 
трябва да развиете навика да проверявате от време 
на време вашата енергия. Даже елементарен въпрос 
като: „Пуйка ли да ям или ростбийф?“ придобива 
ново значение от гледна точка на управляването на 
енергията ви. Обикновено, жизнената ви енергия 
предпочита едно пред нещо друго. Традиционното 
познание може да каже, че пуйката е по-здравослов-
ният избор; обаче, тялото ви точно в този ден може 
да бъде по-добре балансирано от един ростбиийф.

„Да отида ли на крайбрежието тази година за 
обичайното семейно събиране?“ Цялата фамилия 
може да започне да ви отбягва, ако не отидете – оба-
че, животът може отчаяно да настоява да си стоите 
вкъщи и сам да си организирате (и затова по-обо-
сновано) прекарването на свободното време.

Този навик да се обръщате към вътрешната си 
отправна точка води до нарастваща способност за 
разбиране езика на енергията. Когато си задавате 
въпроса за пуйка срещу ростбийф, тялото ви наеж-
ва ли се или се отпуска? Това е информация. Най-
общо казано, повишените вибрации (енергиен по-
ток без съпротива) предизвикват положителни емо-
ции, които ние обичаме и се чувстваме леки и някак 
извисени духом, отговаряйки с да на всичко, което 
ни питат, докато от друга страна не чувствате нищо 
повече освен гадене в стомаха, или коварна тежест в 
организма. Умението идва с практиката и един на-
чален скок на вярата. Бързо ще се научите да се до-
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верявате на способността си да усещате – почти без 
усилие, като танцуването – информацията, която 
по-скоро поддържа, отколкото препятства енергий-
ния поток. След като преживеете увеличената енер-
гия и благополучие като резултат от почитането на 
живота, вече ще бъдете завладян.

Езикът на чистата енергия 101 включва две думи: 
захранване и изчерпване. Краткотрайното удо-
влетворение изведнъж е обляно от друга светлина 
– „Струва ли си?“ и ако цената, която плащате е за-
губа на енергия, отговорът ще бъде едно кънтящо 
не. Когато станете вещ в различаването на гласа на 
живота, вместо например гласа на вашите навици, 
понятието самодисциплина се променя от това да 
правите каквото мислите, че „трябва“ да направите, 
в това, да правите това, което смятате за най-добро.

Да се прави онова, което се усеща като най-добро 
е просто; не се изисква постоянно усилие или олим-
пийски тип дисциплина. По-скоро, когато веднъж 
вече сте влезли в браздата, ще се усеща повече сякаш 
вървите по течението. Има период на настройване, 
когато преминавате от вземане на решения на ба-
зата на многобройни външни отправни точки към 
една вътрешна отправна точка. Може да откриете, 
че някои ваши части се съпротивляват по време на 
тази фаза на настройване, но после всичко ще поте-
че гладко.

Например аз често работя с жени, които са свик-
нали да следят теглото си. Цифрата на скалата, като 
външна отправна точка, има властта да определя 
тяхното настроение и поведение за целия ден. Бла-
годарение на химическите вещества в мозъка, които 
се освобождават, когато се ангажираме с поведение 
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на пристрастеност, претеглянето предизвиква отна-
чало малък енергиен тласък – стъпването на кантара 
обикновено се оказва цялостно енергийно изцежда-
не. Аз ги съветвам да стоят далеч от кантара, освен 
при ежегодните посещения при лекаря, вместо да 
оставят апетита си и телесната енергия да ги насоч-
ват при вземането на решение. Като се питате: „Ка-
къв избор ще ме накара да се чувствам по-извисен 
и пречистен?“ вие давате на тялото си възможност 
да участва, водеща често към много по-добър избор, 
отколкото ще направи умът ви.

В допълнение към физическото усещане за ле-
кота и възвисяване, вашите емоции осигуряват ин-
формация за това колко е захранването в сравнение 
с изчерпването. Радост, спокойствие и задоволство 
показват, че сте направили енергизиращ избор. Ако 
изборът причинява безпокойство, чувство на неудо-
влетвореност и вина, това е енергийно изтощаване!

Полезен енергиен съвет: 
Животът преминава през спокойни коридори 
– ако искате да узнаете кое решение подкре-
пя жизнеността, запитайте се дали то ще 
ви донесе вътрешен мир. Ако отговорът е да, 
следвайте го!

Първоначалното съпротивление, което изпитват 
много от нас когато се впуснат в живота и се сблъс-
кат с трудностите, идва от страх да не загубим кон-
трол. На някакво ниво ние вярваме, че овладяване 
на достатъчно от нашите действия ще ни държи 
под контрол. Това е капан. Изоставянето на волята 
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за живот е като да се оставите да плувате върху клон 
по течението и да позволите на водата да ви довла-
чи до целта ви – при силен вятър през цялото вре-
ме! Това е загуба на контрол по отношение на его-
то, частица от нас, която е строго идентифицирана 
като форма (нашите тела, мисловни форми, навици 
и т.н.) и егото се бори здраво, за да поддържа своята 
позиция. Ключът за елегантно отдаване на живота 
е да стъпвате леко. Нежно побутвайте своето его, 
смейте се него, наблюдавайте го и то евентуално ще 
поддаде. Ако се борите с него, го подхранвате и то 
става по-силно.

Така че, ако трябва да се качите на кантара, на-
правете го с лекота и се пошегувайте, когато сте от-
горе. Утре няма да изпитвате такава нужда.

Ежедневно зареждане
Ако не прекарвате дните си в полумедитативно 

състояние в обстановка на усамотение, вие най-ве-
роятно имате енергиен дефицит. 

Темпото на съвременния живот изтощава всяка 
енергия, която сме получили от една добре проспа-
на нощ, бих казала, до 11 ч. преди обед. От същест-
вено значение е да увеличаваме възстановителните 
свойства на съня с ежедневна медитация. Ще опре-
делим действието медитация като период от време, 
когато вашето съзнание се разширява от първона-
чалното си място в мозъка, като изпълва цялото ви 
тяло, създавайки душевно спокойствие. Ако изжи-
вявате тези периодични моменти без мисли, чиста-
та жизнена енергия има възможност да се разпрос-
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тре отвъд мислите ви. Някои духовни учители като 
Дийпак Чопра и Уейн Дайър определят това душев-
но спокойствие като „влизане в дупка“.

Всеки път, когато сте способни да се промъкнете 
в дупката между мислите си, чиста духовна енергия 
изпълва всяка клетка от тялото ви, включително мо-
зъка. На мен това ми изглежда сякаш мозъка ми е 
бил преформатиран, като компютърен диск. Всич-
ки излишни мисли са изличени, така че мозъкът ми 
е отворен да обслужва моето висше Аз, вместо обра-
тното.

Този заряд от духовна енергия се простира мал-
ко извън тялото ви, предпазвайки го от ударите на 
деня. Такива неща като претоварен трафик или екс-
центрични колеги просто отскачат от добре заре-
ден човек, благословено връщайки се в негова или 
нейна посока. Вие с удовлетворение оставате недо-
коснат и земен.

Гласът на живота става също така и по-ясен. Ко-
гато вкарвате повече живот в тялото си и изчиствате 
паяжините на грешните мисли от съзнанието си, ще 
можете по-ясно да възприемате информацията, ко-
ято поддържа потока на живота. Това се усеща като 
нещо естествено, не насилствено. Може, например, 
да имате навика да сърфирате в Мрежата през но-
щта като „плънка“ на един изтощителен ден. Кол-
кото повече чиста енергия изпълва тялото ви, тол-
кова повече няма да усещате нужда да прекарвате 
много излишно време пред компютъра. По-скоро 
тялото и ясното ви съзнание може да ви насочат да 
напишете писмо на ръка на леля си или към друга 
ползотворна дейност.


