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НЕВИДИМИТЕ ПРОГРАМИ ~ ОТВЪД ВИДИМОТО 

Казвам се Мариета Жекова и съм от прекрасния 9-ти клас 

на Intunity Coachеs. 

В предстоящото Intunity Кръчге бих искала да ви представя едно ново 

направление в психотерапията наречено Психобиология – Новата 

Немска Медицина, което представлява ментална терапия за лечение на 

болести и възстановяване на здравето. То представя болеститe, а така също 

и постоянно повтарящите се модели на поведение в живота ни, като 

мост между миналото и настоящето и разкодира посланието на 

болестта, зад която се крият неразрешени емоционални конфликти, които 

носим в подсъзнанието си като спомени, датиращи в периода от нашето 

зачеване (дори много по-назад) до настоящия момент.  

Открих много връзки между тази дисциплина и коучиинга – като средство 

за освобождаване от нашите ограничаващи вярвания и модели на 

поведение, а оттам и – за разкриването на пълния ни потенциал. В 
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основата стои разбира се отново нашата 100%-ва лична отговорност. 

Ключът се крие в осъзнаването на неща, които живеят в нас, без да ги 

осъзнаваме, и разбира се – действие в посока прилагането на тези 

осъзнавания на практика. 

Бихте могли да ми изпратите заболявания, които желаете да разкодирате, 

на marieta.zhekova@gmail.com. Мога да ви подам “ключ” за тези болести, 

който ще бъде само входната врата за един по-дълбок процес на 

осъзнаване.  

Ще ви очаквам! 

Мариета 

 

Забележка: Терапията се прави само от сертифицирани терапевти, 

какъвто аз не съм, но ще се радвам да ви бъда полезна с това, което съм 

научила досега. 
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ЗА КОНЦЕПЦИЯТА НА “ЛЕЧЕНИЕ С ПРИПОМНЯНЕ” 

• Емоционален конфликт (който не е отработен) – може да отключи болест; 

• Лечението с припомняне – може да разреши емоционалния конфликт и 

да инициира отговор за лечение 

• Болестта не е враг 

 

AWARENESS 

• Contributes to Healing 

• Putting Awareness into Action = Wisdom 

• It’s not what we are aware of that counts; it’s what we do with 

our awareness. 

Name it, Claim it and Dump it! 

 

В превод: 

ОСЪЗНАВАНЕТО 

• Допринася за лечението 

• Да приложиш Осъзнаването в Действие = Мъдрост 

• Няма значение какво осъзнаваме; има значение какво правим с нашето 

осъзнаване. 

Назови го! Заяви го! Изхвърли го! 
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