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Аз съм 

уникален със... 

И съм тук да... 
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Визуализации за извеждане на Лична мисия 

 

Всеки от нас има своя лична уникална мисия или предназначение. И дали го 

осъзнава или не, дали може да го изкаже с думи или не – личната мисия винаги 

присъства в живота ни. Дълбокото усещане за смисъл, което понякога може да 

сме изпитвали през живота си – е проявление на личната ни мисия. Моментите, в 

които усещаме лекота и едновременно с това – щастие, пълнота, цялостност, 

единение и удовлетворение – са също моменти, в които живеем собствената 

мисия. 

За някои хора вербализирането на Личната мисия (извеждането й в думи) може 

да имам много мощен ефект. За други пък конкретизирането в текст може да 

бъде ограничаващо и те да предпочитат да бъдат свързани по-скоро със 

състоянието и усещането за мисията си, вместо да я специфицират. 

Инструкции 

Достатъчно е да направите три визуализации с клиента. След всяка визуализация 

клиентът може да си направи записки в мълчание, преди да продължите към 

следващата визуализаиця, а коучингът по извеждането на личната мисия – да 

стартира след последната визуализация. Друг вариант клиентът да споделя за 

видяното във визуализацията, непосредствено след провеждането й, като 

коучът води записките и след последната визуализация да се направи коучинг за 

извеждането на мисията. 

 

 

АЗ СЪМ УНИКАЛЕН СЪС _______________________________ 

 

 

И СЪМ ТУК ДА  ___________________________________ 

Какво нося? 

Какво давам? 

Структура на изречението за Лична мисия 
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Преди визуализациите 

Намери удобно място и се настани в отворена позиция, така че да можеш да се 

отпуснеш. Поеми дълбоко въздух и докато издишваш, усети как се отпускаш. 
Обърни внимание на местата, където чувстваш напрежение.... Вдишай дълбоко в 
това място и докато издишваш, усети как това място се отпуска..... Вдишай още 
веднъж и издишай.... И пусни цялото си въображение... 

 

Визуализация #1: Филмът на твоя живот (Вариант 1) 

А сега си представи, че си много, много стар.... И си в една 

гляяяма кино зала... Тази вечер е специална за теб. В тази 
кино зала предстои да се прожектира филмът на твоя 
живот...  Ти седиш в ложите.... а в залата, освен теб, има и 
много други хора, които са дошли да те празнуват... 

Обърни внимание: 
- Какви са тези хора...  
- Какво се отличава за тях? 
- Как изглеждат те? ... 

 

А сега филмът започва... На екрана се появяват първите кадри... Обърни 
внимание: 

- Какво виждаш на екрана? ... 
- Какво ти прави впечталение?... 

- Какво конкретно е любопитно за този филм? .... 
- Какво е основното послание на филма? .... 
- Във филма се появяват и кадри с хора... Хора, за които ти си много 

важен.... Обърни внимание: Какви са тези хора? ... Как изглеждат те? .... И 

какво ти казват?... 
 
Сега наближава краят на филма и ти гледаш последните думи, преди знака 
“Край”... Това са специални думи на благодарност към теб от всички хора, на 

които си повлиял в твоя живот.... Какво казват тези думи? 

 

Вдишай – издишай и когато си готов, отвори очи и в тишина запиши всичко, 

което желаеш да запомниш...  

 

Визуализация #2: Филмът на твоя живот (Вариант 2, кратка версия) 

А сега си представи, че си много, много стар.... И си в една гляяяма кино зала... 

Тази вечер е специална за теб. В тази кино зала предстои да се прожектира 
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филмът на твоя живот...  Ти седиш в ложите.... а в залата, освен теб, има и много 
други хора, които са дошли да те празнуват... Обърни внимание: 

- Какви са тези хора...  
- Какво се отличава за тях? 
- Как изглеждат те? ... 

 

На екрана се прожвектират последните кадри от филма. И, точно преди знака 
“Край”, ти виждаш написан текст... Това са специални думи на благодарност към 

теб от всички хора, на които си повлиял в твоя живот.... Какво казват тези думи? 

Вдишай – издишай и когато си готов, отвори очи и в тишина запиши всичко, 

което желаеш да запомниш...  

 
 

Визуализация #3: Картината на твоя живот 

Представи си, че си на място сред природата, а пред теб има статив и 
платно, на което ти рисуваш картината на твоя живот и на твоята Лична 
мисия. Всичко, от което имаш нужда, е на твое разположение... Ти си 
изцяло погълнат от картината.... И колкото повече рисуваш, толкова по-

свързан се чувстваш със самия акт на рисуване и толкова по-бързо и 
лесно се появяват образите на платното... 

Обърни внимание какви са цветовете... Какви са образите.... Какво се 

появява изпод пръстите ти....? 

Когато си готов, се отдалечи и виж картината в цялост: 
- Какви са цветовете?  
- Какво изобразява тя? 
- Какви са формите? 

- Как се чувстваш, докато гледаш картината? 
- А какво е изненадващо за тази картина? 

А сега – се пренасяш на гала-вечеря, на която твоята картина ще бъде 
представена... Гала вечерята е изцяло в твоя чест... Ето! Ти вече си на мястото... 

Залата е голяма, цялата е осветена в светлини, има големи полилеи... И е пълна с 
хора, които те очакват...  

Ти влизаш през централния вход и всички започват да те аплодират. И докато 
вървиш измежду хората, обърни внимание: 

- Какви са хората, които са дошли да те празнуват тази вечер?... 
- Как изглеждат те?...  
- Какво е характерно за тях?... 
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- Каква е енергията им?....  
- Защо за тук?...  

- Какво ти казват, докато минаваш покрай тях?... 
 

Твоята картина е в центъра на залата.... И сега се приближаваш към нея... Какво 
е усещането ти – да гледаш картината на твоя живот с толкова много хора, които 

те празнуват? ...  
 
Виж – към теб идват хора, за да споделят своите благодарности. За 
въздействието, което си имал върху тях.. Чуй... 

- Какво ти казват тези хора?  
- По какъв начин си променил живота им? 
- За какво точно ти благодарят?.... 

 

А сега – обърни се отново към картината и виж – отдяно на нея, в златна табелка 
е инкрустирано заглавието на картината на твоя живот... Доближи се и виж 
какво казва табелката... 

Вдишай – издишай и когато си готов, отвори очи и в тишина запиши всичко, 

което желаеш да запомниш...  

 
 

Визуализация #4: Изложбата на твоята Лична мисия 

Намираш се в една голяяяма зала... Усещането е специално... тържествено и в 
същото време спокойно, релаксирано... Тази вечер е откриването на фото-
изложбата на твоя живот и още по-специално – за начина, по който си 
въздействал на другите. 

 
Разходи се наоколо и разгледай фотографиите: 

- Какво изобразяват те? 
- Какво е уникално за тях? 

- Какви емоции създава у теб тази фото-изложба? 
- Обърни внимание, какво е името на фото-изложбата? 
- Какво е посланието на изложбата? 

 

А сега обърни внимание на гостите тази вечер: 
- Какво се случва с тях, когато започнат да разгледат фотографиите? 
- Как се променят? 
- За какво си говорят помежду си? 
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Аз съм 

уникален със... 

И съм тук да... 

Сред всички фотографии има една специална – твоята любима фотография... 
Отиди при нея... И я виж...  

- Какво има на тази снимка? ... 
- Какво изразява? ... 
- Какво е толкова специално за нея? ... 
- Как се казва тази снимка? ... 

- А какво се случва с всеки, който види тази снимка? 
- Какво е тайното послание, което даваш на самия себе си... сега? ... 

 

Вдишай – издишай и когато си готов, отвори очи и в тишина запиши всичко, 

което желаеш да запомниш...  

 

 

Визуализация #4: Балон с послание 

Даден ти е голям балон – от онези, които летят с горещ въздух – на който  да 

сложиш своето послание към целия свят. Вече си написал своето послание и 

пускаш балона да лети свободно... Виж: 

- Какво е твоето послание? ... 

- Какво е изобразено на балона? ...  

- Какви са цветовете? ... 

- Какво още забелязваш в посланието? ... 

 

А сега, обърни внимание... Какво се случва с хората, които видят балона? ... Какви 

са те преди и след да видят балона? ... Как се променят те? ... 

 

Вдишай – издишай и когато си готов, отвори очи и в тишина запиши всичко, 

което желаеш да запомниш...  
 


