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Визуализация за Мъдерца и Извора на Автентичния АЗ 

Преди визуализацията  

Всеки от нас има вече достъп до истинската си Същност, може да го наречем с 

много имена Свещеният център, Изворът, Нулата, Всепроникващото знание и 

Мъдрост, Тао, Нищото и Всичкото, Покоят, Божествената искра, Звездния прах. 

Ние винаги имаме достъп до него, но не винаги сме свързани, не винаги тази 

връзка е жива. Или просто не я осъзнаваме. 

Затова тази визуализация ще ви помогне да се свържете със своето Автентично 

АЗ, с онова състояние, в което сте в покой, в което сте себе си – и сте всичко и 

нищо едновременно. Състоянието, от което – ако му се доверите – може да 

създадете всичко, което пожелаете. Защото всички отговори са там. Там, 

където всичко е едно, цялостно и пълно. 

По време на визуализацията ще се срещнете с “Мъдреца” – той е пазителят на 

вашето знание, мъдрост, сила и енергия. Нещо като “ключаярт на Извора на 

Вашата Същност”. Когато се “срещнете” с него – може да имате предвид, че той 

може да има формата на човек, може да е мъж или жена, човек от друга раса, 

може да бъде животно, енергия, или някакво друго същество... 

След визуализацията ще имате няколко минути, за да запишете всичко, което 

желаете да запомните. 

Визуализацията 

Намери удобно място и се настани в удобна 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.... 

- Забележи мислите си, сложи ги на едно листенце и пусни листото да 

отплава в рекичка...  

- Забележи емоциите си ... остави и тях да отплават надолу по течението...  

- Обърни внимание на усещанията в тялото си... сложи и тях на листото и ги 

остави да отплават...  
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Продължавай да вдишваш и да издишваш ритмично и докато го правиш, пусни 

цялото си въображение... 

Отправяш се на пътуване към твоята Същност... Към твоето Автентично АЗ. Към 

Източника. Към извора на мъдрост и знание, който винаги е бил с теб, но досега 

може би не толкова осъзнато. Отправяш се към твоя – собствен – автентичен – 

център.  

Това пътуване е всъщност, за да си припомниш... пътя до там.... защото ти 

винаги си го знаел. Да си припомниш кой си ти в Същност ....... и за да се свържеш 

отново, този път осъзнато с извора..... с източника на твоята мъдрост. 

(Сега с усмихнат, ведър, тон, изразяващ очакване) Представи си как яхваш един 

топъл и усмихнат слънчев лъч и се оставяш да те отведе на едно специааално 

място. На Твоето място във Вселената. И със скоростта на светлината ти 

пристигаш. Ти вече си там. Това място е сигурно и защитено, и е най-прекрасното 

място в цяяялата Вселена. На това място ТИ – СИ – ИЗЦЯЛО И ПЪЛНОЦЕННО 

СЕБЕ СИ. 

(питащо, с любопитство) Огледай се... Разходи се... И виж какво има наоколо... 

Как изглежда това място....? Попий всичко, което е около теб – цветовете…. 

звуците…. Обърни внимание... На какво ухае тук?.... Каква е енергията на това 

място?.... Как се чувстваш тук? 

 

Изведнъж усещаш в тялото си стимул да тръгнеш за дългоочакваната среща с 

твоя Мъдрец, с пазителя на извора. (радостно) Сърцето ти знае посоката и ти 

показва накъде да тръгнеш, а краката ти сами те водят натам…  

И ето, ти вече си там… При извора… Ето го и твоят Мъдрец… Той те чака… 

Радостен е, че се срещате… Обърни внимание: 

- Как изглежда твоят Мъдрец?  

- Каква е енергията му?  

- Как се чувстваш ти в негово присъствие? 

Твоят Мъдрец винаги е бил част от теб и сега се радва, че може да се срещнете и 

да поговорите … за важните за теб неща… Той е пазителят на твоята мъдрост. 

На твоето дълбоко знание за теб самия… И сега имаш възможност да си 

поговориш с него и да го чуеш какво ще ти каже. 
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Попитай го следните въпроси и чуй какви отговори ще ти даде: 

- Кой съм аз? 

- Какво съм аз? 

- Какво знаеш за мен? 

- Какво искаш за мен? 

- Какво знаеш за моята Мисия в живота? …………… 

- Какво е името ми? 

 

Задай и други въпроси, на които сега търсиш отговор... и чуй какво ще ти 

каже.... 

А сега, в края на вашия разговор твоят Мъдрец отправя послание към теб…. 

Това е неговият подарък за теб… Чуй какво е неговото послание към теб и го 

запомни… 

Вашата среща е към своя край… Погледни още веднъж твоя Мъдрец… мястото, 

където сте в момента... И ги запомни... Благодарете си… И преди да се 

разделите, го попитай: Как да се свързвам с извора на моето Автентично АЗ, 

когато имам нужда? 

Благодарете си още веднъж… И сега покани слънчевия лъч да дойде да те вземе 

и да те върне обратно в това време и пространство…  

Докато се качваш на слънчевия лъч... Вдишай… издишай… постепенно се 

връщаш към това пространство-време… Вдишай още веднъж… Започни да 

осъзнаваш тялото си… Издишай...  Вдишай... Издишай... И когато си готов, 

отвори очи… раздвижи се и запиши това, което желаеш да запишеш… 

 


