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Усещане за сбъдване 
Ето как неусетно измина тази 2017 година. Помните ли? В началото всички бяхме 

изпълнени с добри намерения? Но колко от нас успяха да ги доведат до край?  

Ще кажете:„Случайност или съдба…” Кой знае? 

Поне веднъж в годината си задаваме този въпрос, когато поглеждаме към часовника в 

11ч.11мин. 

Вероятно знаете, че точният момент 

или се чака или се създава… 

Днес сме заедно, за да създадем вашия 

успешен момент.  

Предлагам ви да събудим вашето 

любопитство, докато следвате 

напътствията в това малко 

откровение. То ще ви води стъпка по 

стъпка към вашия момент 111, в 

който желанията се сбъдват. 

Заедно ще преминем през процеса на 

размишление, говорене и пеене, но най-

вече на забавление…И така, 

достигането до този момент ще ви даде 

вътрешна яснота и светлина за вашите 

проекти през 2018г.  

Но за да се случи това, е нужно да отговорите с ръка на сърцето! И помнете, че гласа му 

никога не лъже. Това е едно пътуване, в което заедно с вас ще открием пътищата на 

душата и нейните качества достигайки до нашите осем откровения. 

Може да си помогнете с лист и химикалка…Така няма да се налага да помните всичко. 

Готови ли сте?  

 

Първо трябва да добием яснота къде сме Да изтрием огледалото в банята, за да се 

огледаме. Ами да започваме… 

С ПЪРВОТО МАЛКО ОТКРОВЕНИЕ: 

 

Сега искам да направите списък на всичко, което обичате и не обичате в своя живот. За 

да ви бъде още по-лесно може да разделите листа на две с една вертикална черта и 

отгоре да запишете: Обичам – Не обичам 
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Не е нужно да мислите много, напишете първите 10 неща, които ви идват на ум. 

А сега да се обърнем към старата 2017г. с уважение и благодарност, като я изпратим до 

вратата на времето. 

Идва ред и на ВТОРОТО МАЛКО ОТКРОВЕНИЕ 

Запишете на вашия лист кои бяха за вас магичните моменти от изминалата година. 

Кои бяха моментите, когато душата ликува и сърцето пее…Всичко това, което 

постигнахте и искате да се повтори в през тази 2018г. Във вашия личен живот, в 

семейството ви, в работата.  

Но нека не забравяме, че всеки медал има две страни… 

А сега си спомнете критичните моменти…Какво беше за вас пречка, а може би 

предизвикателство? 

Помните ли китайският йероглиф за думата криза 危机 (Wéijī), който означава 

едновременно опастност и възможност? 

 

А вие какво не искате да се повтори повече? Да го запишем… 

Казват, че живота е най-голямото училище…Така ли е и за вас? Всеки ден учим по 

нещо ново. 

Вие какво научихте през изминалата 2017 година?  

Какви „следи” остави за вас този опит? На лицето ви, на теглото ви, на банковата ви 

сметка… Големи ли бяха промените или не? 

 

И ето как стъпка по стъпка, стигнахме до важните решения, които взехте през 

изминалата година. Навярно ги помните? Кои бяха те?…А вие как разбрахте, че са 

толкова важни? 

Нека да го запишем на нашия лист в нашето ТРЕТО МАЛКО ОТКРОВЕНИЕ. 
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Замисляли ли сте се някога за това дали нашия глас може да промени миналото ни? А 

бъдещето ни? Отговорът е - Да! Промяната идва от начина, по който разказваме 

миналото и бъдещето…Но го разказваме тук и сега.  

И ето, че дойде време да се 

осъзнаем !  

Колко желания имахте през 

миналата година?  

Някой искаше да отслабне, 

друг да се ожени, а трети да 

си купи нов автомобил…  

А вие какво си пожелахте? 

 

И сега, в ЧЕТВЪРТОТО МАЛКО 

ОТКРОВЕНИЕ направите списък на тези желания , родени в миналото, които успяхте да 

сбъднете през 2017година. 

 

Сега е момента да определите вашите силни черти. И не забравяйте , че характерът не е 

съдба! Ако ви е трудно поискайте помощ от приятели. Просто ги попитайте в какво ви 

бива… Със сигурност всеки от нас иска да подобри още нещо в себе си…А вие какво 

искате да подобрите ?  

Помислете малко… 

 

А сега затворете очи и вижте ясно стъпките, които направихте до тук, за да транс-

формирате мечтите си в реалност….Това е вашият начин! Не е задължително да е 

логичен… 

Колко е хубаво да виждаме светлината в детските очи! И колко е хубаво, когато 

намерим тази светлина в очите на един възрастен… А защо не и в нашите очи?  

Нали знаете ? Който търси , винаги намира! 

 

Ще попитате как да подхранвате вашия ентусиазъм…Много просто. Като мечтаете! 

 Като мечтаете смело, без граници! Поне по 5мин. на ден. 

 Сега искам да си запишете всяко нещо, което: 

 искате да направите…  

искате да бъдете… 

 искате да споделите с някого… 

 искате да имате…  

искате да дадете…  
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искате да научите… 

Живейте във вашето измерение – сега! 

Написахте ли своето ПЕТО МАЛКО ОТКРОВЕНИЕ? 

Добре! А, сега да разберем коя е публиката на мечтите ни? Да видим заедно сега. 

Вземете вашия телефон и прочете на глас всичко това, за което мечтаете, така сякаш 

говорите с вашия най-добър приятел или приятелка. 

 

После напишете всички ваши цели, които искате да постигнете през следващите 20 

години. Значи до 2038 година! А сега отбележете времето, което мислите, че ще ви е 

необходимо, за да постигнете всяка една от тях... Много прилича на фантастичен филм, 

нали…Помнете, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му! 

Добавете и капка предпазливост във всяка крачка в това ШЕСТО МАЛКО ОТКРОВЕНИЕ. 

Потърсете равновесието във вашите емоции. Който търси винаги намира.  

А сега да видим кои от всички ваши желания са най-важни?  

Не, не бързайте да отговаряте…Помислете добре. 

Изберете първите 3, с които сте способни да се ангажирате всеотдайно! Ако се наложи 

Ден и нощ, даже събота и неделя… 

Помислете за миг…Кои са истинските причини, които ви държат будни през нощта, за 

да постигнете тези 3 цели? 

Ето, че дойде време да погледнем тигъра в очите! 

И да сътворим своето СЕДМО МАЛКО ОТКРОВЕНИЕ! 

  

Да вземем отново лист и химикалка и да запишем причините, които не ни оставят на 

мира, докато не постигнем на „всяка цена” това, което желаем. Така…Защо е толкова 

важно за вас? А за мен? … Може би вече го разбрахте… 

 И сега с удоволствие преминаваме към забавната част. На помощ ни идва нашия верен 

приятел телефона. Нека му прочетем на глас нашите причини...И да добавим голяма 

доза усърдие и смелост. 
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Сега е Моментът!  

Кажете го на глас!  

Вероятно сте чували, че нашата решителност прилича на алхимия.Мнозина от вас 

знаят, а други сега ще го научат, че тя е това качество, което превръща невъзможното 

във възможно. Тя е моментът, в който„металът на съмнението”в нашите мисли се 

превръща в злато, което остава да блести вътре в нас за винаги. 

Думите обличат нашето намерение, а емоциите го придвижват напред. 

 

И идва моментът, в които вашите решения извайват формата на съдбата. 

Да изберем най-малкото нещо, което можем да направим сега, да точно сега – от 

гледна точка на избраните 3 цели.  

И сега – това, което е най-голямото…Това, което можем да направим незабавно. 

Кажете го на глас. Извикайте го! И просто го направете. Не се страхувайте вече! 

Сигурно искате да кажете нещо важно на някого…Ами направете го! Това ще ви 

доближи към вашата цел. 

Не мислете, че трябва да станете експерт по стратегическа комуникация, за да 

постигнете вашите цели. 

 Съвсем не…Но това, което ви е нужно е - да изберете как да измервате пътя към 

успеха ви. И то не веднъж и два, а всеки месец. Тук няма никакви 

ограничения…Можете да го измервате в цифри, в цветове, в килограми, в сантиметри, 

в километри или във всяка друга мерна единица, която ви дойде на ум.  

Може би е най-добре първото, което ви дойде наум…Запишете вашата мярна единица.  

За всяка от 3 цели дайте по една дума. Да, точно така… 
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И сега измислете една фраза с тези думи. Не е важно да има логика, важното е на вас 

да ви харесва.  

Ето ги моите три думи: действай -знаеш – мерак .  

А сега е ваш ред…Направихте ли го? 

Чудесно! Ето ни в ОСМОТО МАЛКО ОТКРОВЕНИЕ, в което трябва да открием вашата 

любима мелодия… Затворете очи за миг и поемете дълбоко въздух…Така музиката ще 

дойде по-бързо при вас. Добавете мелодията, която изплува в съзнанието ви към вашата 

фраза…По-смело, никой не ви чува. Сега го изпейте на глас! Един път, втори път, трети 

път…и го запишете с вашия телефон.  

Моята любима мелодия е от операта „Сивилският бръснар”, арията на Фигаро”. И сега 

ще ви я изпея с моите три думи: 

  

Действай, ти знаеш как – ла ла ла ла ла ла ла, ла ла ла ла ла 

със усмивка и мерак.- ла ла ла ла ла ла ла, ла ла ла ла ла 

А коя е вашата? Изпейте я , не се притеснявайте! 

Днес вие сте звездата!  

Всяка сутрин и всяка вечер пейте или слушайте песента на вашето желание, която идва 

направо от сърцето. Там където живее вярата и любовта. 

Ето така, в края на нашата първа среща вие имате един неповторим шедьовър - 

вашата цел, облечена в музика. 

Много често, не успяваме да направим дори и първата крачка. 
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Защото ни е трудно да се приемем такива каквито сме. 

Преди много години великият Лао Дзъ написва това за отношението към себе си: 

От момента в който човек повярва в себе си, не е нужно да убеждава другите. 

От момента в който човек е доволен от себе си, няма нужда от одобрението на 

другите. 

От момента в който човек приеме себе си, целият свят го приема. 

В момента в който отворим сърцето си за нашето Аз, ние се разширяваме и усещаме 

чувството на свобода. 

Всеки път, когато поискаме разрешение от самите себе си да се приемем такива 

каквито сме, с нежност и уважение , целият свят около нас започва да се променя. 

 

Животът е чудо и ние сме част от него 

 
Ето и няколко думи за мен: 

 Родена съм в София, по Великден през 1966г. 

Завърших магистратура по клинична психология в 

Нов Български Университет и специализирах 

Краткосрочна терапия. Професионалната ми кариера 

продължи като психолог в Нафтекс България Холдинг 

АД –където провеждах групово-динамични форми на 

тренинг, психодиагностика, и се занимавах с 

качествени методи на изследване в управлението. 

През 2003г. завърших магистратура по Маркетинг в УННС и участвах в екипа на 

съставителите, на първия каталог на психолозите в България . 

Професионалната ми кариера продължи като специалист на свободна практика като 

консултант по организационно развитие и психология на рекламата, с качествени 

методи на изследване в комуникациите.  

От 15г. живея в Италия, където работя в областта на маркетинга и културната 

медиация.  

През 2011 година се случи нещо многозначително за мен. Всичко започна от срещата 

ми с една книга„ Твоят глас може да промени живота ти”и нейният автор Чиро 

Импарато, който е създател на метода FourVoiceColors®( четири цвята на гласа), една 

уникална методика за анализ и дешифриране на вокалните емоции. Специализирах 

Voice&Coaching( треньор на гласа) при него в LаVoce.net в Италия. Същата година 

представих методиката и автора на VI Научен Конгрес по Психология, в София и 

станах изключителен представител на La Voce.net за България. 

Член съм на: Дружество на Психолозите в България, на EFPA (European Federation 

Psychologists’ Associatons), и нейният еквивалент SIPAP в Италия. 
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Днес е много актуално да говорим за своята житейска мисия, нали така? Следвайки 

моята житейска мисия, да изучавам духовната интелигентност на българина, се 

срещнах с Българското Неделно Училище„ Асен и Илия Пейкови” и Културна 

Асоциация „Парел 43” в Рим, където съм консултант от 4г. 

Работя като консултант по личностно развитие, и стратегически комуникации, казано 

на кратко персонален коучинг( личен треньор). Работя с българите, живеещи в чужбина 

като поставям акцента върху българската народопсихология и синкретизма в нашата 

култура. Представям на нашите сънародници една различна гледна точка към 

мистерията на българския глас,чрез който искам да отключа вътрешния им потенциал и 

самопознание. 

Моята цел е да изграждам синергия в общуването между хората, посредством проявата 

на емпатия. Всеки един от нас преминава в това душевно състояние, общувайки с 

хората, когато ги приема безусловно. Емпатията не означава само съчувствие, тя е 

крайгълният камък в интерперсоналната интелигетност,която е ядрото на всички 

комуникации. Но да се върнем отново към ролята на нашия глас…  

Като специалист изследвам гласа като носител на емоциите и генератор на чувствата. 

Особено внимание отделям на трансформацията на гнева в общуването, което е пряко 

свързано с нашето психо-физично състояние, особено важно когато се налага да вземем 

бързо решение. Сигурна съм че знаете, човек не бива да взима важни решения, когато е 

под въздействие на силни емоции. 

А сега, искам да ви разкажа малко за моя проект „Лаборатория на вокалните 

емоции”, който се роди през 2015г. с децата от Българското Неделно Училище„ Асен и 

Илия Пейкови” в Рим. Проектът беше одобрен и финансиран от МОН в България. 

Как да опознаем себе си и да изразим нашите емоции чрез музика? Търсейки отговор на 

този въпрос, създадох иновативен метод за комуникация при деца билингви.(деца, 

които растат в друга звукова среда и говорят два езика). 

 Заедно открихме, че емоциите ни дават импулса за всичко което правим в живота. Те 

са като музиката, която идва от сърцето. Децата бързо разбраха, че тяхна самоувереност 

зависи до голяма степен от техния глас. През лятото на 2016г.  поканих всички 

български деца в регион Лацио,в Италия да влязат в моята лаборатория. Събитието се 

проведе в Българския Културен Институт в Рим  

 

 

В края на миналата година проведох Перформанса„ Огледалото на гласа”,в град 

Салерно, южна Италия. http://diyo-coach.com/ogledaloto-na-glasa/ 

http://diyo-coach.com/ogledaloto-na-glasa/
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 Роди се като естествено продължение на моето творческо търсене да обединя 

културата на общуването между българските и италианските деца и техните родители. 

Перформансът беше организиран от Българо-Италианския Културен Център в Салерно 

и се проведе под патронажа на Община Салерно. 

 Бяха изработени четири огледа, стилизирани в човешки профил, които пресъздаваха 

идеята, че гласът е огледало на душата. Техни създатели бяха децата от Селище 

Естебан – Салерно,дизайнер от Украйна - Наталия Жодко, Българското Неделно 

Училище от Милано„ Тук България” и Българското Неделно Училище в Рим„ Асен и 

Илия Пейкови”. 

Представих азбуката на гласа, която включва сила, тон, темпо, ритъм и усмивка. 

Също както 7-те ноти създават музиката на една симфония, така и тези 5 елемента на 

гласа предават всички нюанси на нашите чувства и емоции. 

 През  тази година „Лабораторията на вокалните емоции” ще отвори врати и в 

България, където ще поканя малките и големи деца да се докоснат до изкуството на 

емоциите в общуването.  

От миналата година съм кореспондент на Радио Татковина от Рим. Имам 

удоволствието да присъствам на различни културни събития в Италия , където участват 

и българи и да споделям преживяното с вас, скъпи приятели, където и да се намирате 

по света.  

А новината е, че тази година ще бъдем заедно всяка седмица в новата рубриката: „Ако искаш, можеш „ 

където ще отговорям на вашите въпроси от ефира на радио Татковина. http://www.tatkovina.com/ 

 Радиото което е винаги е близо до вас, за да ви подкрепи и утеши в трудни моменти. То е до вас, когато 

се радвате и празнувате, защото нашата Татковина България е част от нас и ние сме част от нея. Носим я 

в сърцето си, където и да сме по света. 

„Това, което търсиш, търси теб”.  Руми 

http://www.tatkovina.com/

