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Примерни практики за достигане до Лична мисия 

 

Примерно послание към клиента 

 
В дните до следващата ни среща те каня да правиш “[...име на 

практиката/ите...]”, която има за цел да те подкрепи в търсенето на 

твоите отговори. Преди да започнеш с тази практика, просто остани 

насаме със себе си, отправи намерение в пространството да се 

свържеш с твоята мисия. И след това се наслаждавай! 

Възможно е, докато правиш тази практика/и, твоята Мисия да се 

появи от само себе си. Всичко е възможно. Чудесата са навсякъде около 

нас. Така че бъди осъзнат/а за всичко, което ти се случва. И се 

наслаждавай на процеса. 

 

Практика #1: Моменти на щастие 

Каня те всеки ден да си събираш “Моменти на щастие”. Може да си ги водиш в 

дневник или да ги пишеш на малки листчета като “късметчета в буркан” – като 

записваш нещата, които те карат да се чувстваш добре, себе си, щастлив/а. 

Нещата, които ти носят удовлетворение, заряд и вдъхновение. Изобщо всичко 

онова, което те кара да бъдеш себе си и всецяло изразен/а. 

Въпроси за рефлексия: 

• Кой е “общият знаменател” между твоите “моменти на щастие”?  

• Какво правиш (или пък не правиш), за да се чувстваш щастлив/а, себе си, 

изразен/а? 

• Кои са ценностите, които утвърждаваш в тези “моменти на щастие”? 

• Какво си позволяваш, когато изпитваш тези “моменти на щастие”? 

• Какво тези “моменти на щастие” ти помагат да научаваш за себе си? 

• А за личната ти мисия? 
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Практика #2: Ключови моменти в твоя живот 

Какви са ключови моменти в твоя живот, в които си се чувствал/а изцяло себе 

си, напълно щастлив/а и всецяло себеизразен/а? Това може да бъдат моменти, 

мигове, събития, срещи, действия, взаимодействия, или пък бездействия... 

Всичко, за което се сетиш – независимо колко малко, голямо или още по-голямо 

нещо е то. 

Въпроси за рефлексия: 

• Какви са тези моменти?  

• В коя сфера от твоя живот? Или в какви ситуации? 

• Какво правиш там? И кой/я си? 

• Какво е характерно за теб и за всичко около теб? 

• Кое всъщност в тези момент те е карало да се чувстваш изцяло себе си, 

напълно щастлив/а и всецяло себе-изразен/а? 

 

Практика #3: Важни “интересности” 

Кои са онези важни “интересности” за теб самия/ата – които си ти и които 

винаги си бил/а ти? Онези неща по отношение на теб самия/ата, които винаги са 

присъствали и са били валидни за теб и които сега – като се вгледаш в тях – ти 

правят особено впечатление? 

Възможно е това да са неща, на които да не си обръщал/а внимание досега, 

защото са (били) толкова естествени за теб, че ти винаги си ги приемал/а като 

“част от пейзажа”. Сега обаче имаш шанса да ги поканиш да се появят за теб и да 

ги видиш също като светещи бисерчета на кратата на твоя живот – така че да ги 

събереш и назовеш като “важни интересности”. Които са си само твои! 

За да те подкрепя в разбирането на практиката, ще ти дам пример със себе си 

[...........................................................................................................................................] 

Пример за примера: “Нещо, което през целия си живот съм 

възприемала като даденост за себе си, но от няколко години гледам на 

него като “важна интересност”, е – вярата ми, че всички хора са 

добри. А друга такава важна интересност, е, че от около 5-6-годишна 

се “познавам” с вътрешния си Саботьор. Все неща, които приемах за 

“нормални”, докато не разбрах, че всъщност не при всеки е така.” 
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Практика #4: Лекота 

През следващите 2 седмици наблюдавай, рефлектирай и изследвай кои са 

нещата, които правиш с истинска, безбрежна лекота. С такава лекота, че чак да 

ти се струва като че ли нищо не правиш. Че нещото се прави от само себе си. Все 

едно се носиш или летиш. 

През тези 2 седмици те каня да насочиш вниманието си и към миналото си, към 

твоето детството и годините до днешно време. Кои са онези неща, които винаги 

си правил/а с лекота и за които си си мислел/а, че всеки ги умее? 

Въпроси за рефлексия: 

• По какъв начин нещата, които правиш с лекота, присъстват в живота ти 

понастоящем? 

• Какво е общото между тях? Какво ги изразява? Или обединява? 

• Какво ти “говорят” тези неща? Какво се опитват да ти кажат?  

• Какво се опитват да ти покажат във връзка с твоята мисия? 

• Какво ново научаваш сега за себе си? 

 

Практика #5: Практикуване на мълчание с 

намерение 

През следващата седмица, всеки ден в продължение на [1] час те каня да 

практикуваш активно мълчание с намерение, като спазваш следните условия: 

� Не е позволено говоренето и комуникирането с външния свят по какъвто и 

да било начин, бил той вербален или невербален. 

� Не е позволено ползването на каквито и да било медии като телефон, 

интернет, радио, телевизия и др.п. (процеси отвън-навътре) 

� Позволено е писането на бележки, мисли, отразяването на вътрешния глас 

(процеси отвътре-навън) 

� Бъди осъзнат/а за вътрешния свят, за външния свят и за интерфейса между 

тези два свята – какво се случва, как се случва, какво ти прави впечатление 

� Свързвай се с въпроса ти за твоята мисия – преди всяка практика или по 

време, ако ти е необходимо, и след това просто наблюдавай. 
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Каня те всеки ден да си водиш дневник с наблюденията – както на 

наблюденията, направени по време на практиката, така и на наблюденията от 

деня.  

Въпроси за рефлексия: 

• Какво наблюдава по време на тази практика, което желаеш да споделиш? 

• чКое ти направи особено впечатление? 

• Какво сега знаеш повече за себе си или за твоята мисия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Тези практики може да бъдат приложени за всякакви 

теми, които са актуални за клиента. Каним ви да креативирате и да 

създавате всякакви други практики – с всякакви други или същите 

приложения.  


