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7 стъпки за 
преформулиране на 

личния мит 
 

1. РАЗБЕРИ СМИСЪЛА НА ИСТОРИИТЕ  
 
ДВЕ НЕЩА са важни, за да разберем и променим 
историите за себе си и за света, в които вярваме: 
 

● ПОЗИТИВНОТО НАМЕРЕНИЕ ЗАД ВСЯКО ВРЕДНО 
ВЯРВАНЕ 

Днес, хилядолетия след епохата на Майя и Гласът на Знанието, 
благодарение на НЛП (Невролингвистично програмиране) и 
науката за поведението, знаем, че всяко наше вярване крие 
съкровище. Нищо не е излишно или случайно в съвършената 
система съзнание-подсъзнание. Дори вярването, че сме 
неудачници, крие позитивно намерение – малка полезна частица, 
която цели да ни предупреди или предпази.	 

Вярването „Аз съм неудачник“, което може да сме добили в 
училище, ни ограничава и е необходимо да се премахне. Но в него 
има и частица позитивно намерение, което гласи: „Внимавай как 
правиш нещата – мисли“. Не можем да премахнем вярване, което 
не ни служи, без да сме взели позитивното намерение от него. 
Защо? Защото подсъзнанието ни няма да „пусне“ нещо, ако не сме 
извлекли ползата от него. Системата съзнание-подсъзнание 
наистина е съвършена, когато знаем как работи. 
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● ИДЕНТИЧНОСТТА 
Идентичността – образът, 	който имаме за себе си – диктува 
живота ни. Ако някой ни е убедил, че не сме добри в изкуството 
или че художник къща не храни, ние сами ще саботираме всеки 
творчески талант. Ако вярваме, че само лошите и лъжците стават 
богати, и че ние не сме лоши или лъжци, богатството ще е 
недостъпно за нас. 

Идентичността обаче не е същността. Идентичността е 
пъзелът на всички наши вярвания и идеи за нас самите, които 
формират образа ни в нашето собствено съзнание.	 

Когато променим идентичността – образа, който имаме за себе си 
– променяме всичко. Нашето подсъзнание работи така, че 
непрекъснато да ни доказва, че сме тези, които вярваме, че сме.		

	

2. ОТКРИЙ ЛИЧНИЯ МИТ – ВОДЕЩАТА ИСТОРИЯ  

 

Всеки от нас има Личен мит или водеща история – съвкупност от 
вярвания за нас самите или за света, които понякога ни пречат да 
реализираме целите си. 

РАБОТАТА ЗАПОЧВА ТУК: 
Напиши приказка за живота си, използвайки поне 5 от въпросите 
по-долу. Започни с това къде живееш – семейството, 
обстановката. След това дефинирай основните препятствия и 
проблеми в приказката/живота ти (подигравки в училище, 
парични проблеми, липса на вяра, мързел, друго). Продължи с 
решението на тези проблеми и как завършва всичко. 

Дай си поне 30 минути време и работи на тихо и спокойно 
място. Тази вътрешна работа върши чудеса.	 
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- Какво е началото на приказката? Кой си ти (качества, външен 
вид), къде си (декорът на историята)? 
 
- Какъв/каква са ти казвали, че си като малък (родители, учители, 
други възрастни около теб)? 
 
- Кои са известните истории и поговорки в твоето семейство 
(„художник къща не храни“; „всички красиви жени са глупави“)? 
 
- Какви са препятствията в твоята история (живот)? Какво и кой те 
спира? Как и кога? 
 
- Каква е кулминацията? Кой е моментът на най-голямо 
изпитание? Как се справяш с него? 
 
- Каква е развръзката? Как всичко се разплита и подрежда? 
Подрежда ли се според твоите желания и мечти? 
 
- Какъв е епилогът? Как изглеждат нещата след двадесет години? 
 

3. ИДЕНТИФИЦИРАЙ ОГРАНИЧЕНИЯТА  

След като приказката е записана, вярванията, които имаме, ще 
станат по-видими. 

Ето някои насоки за анализ: 

1. Кой/коя са ти казвали, че си? В какво са ти казвали, че няма да 
успееш? В следствие на това, в какво вярваш ти? 
Пример: „Вярвам, че не съм достатъчно нахален и не мога да съм 
търговец.“ 

ВАЖНО:	Макар да има урок за теб в тези вярвания, те не са 
задължително истина. 

2. Кои са трудностите и какво ги поражда? Как би изглеждала 
приказката без трудности? Защо са ти нужни тези трудности? 
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Пример: „Трудно ми е да изкарвам пари/ да заявявам мнението 
си/ да бъда харесан.“ 

ВАЖНО:	Това, че ние мислим, че дадени трудности са 
неизбежни, не означава, че са. Често трудности се появяват само 
защото ние дълбоко вярваме, че те ще са там. 

3. Кои са „лошите герои“? Може би кралят (правителство, 
лидери)? 
Пример: „Всички богати хора или хора с власт, са 
лоши/Манкенките са глупави/Хората ме прецакват.“ 

ВАЖНО:	Често се чувстваме жертви, когато се фокусираме 
твърде много върху лошите герои, защото това ни лишава от 
психическа и ментална енергия за нас самите. 

4. Коя е митологията – истории и поговорки в семейството ти? 
Пример: „Художник къща не храни/Йогата не е сериозна/Ще се 
провалиш, ако нямаш връзки.“ 

ВАЖНО:	Как тези семейни вярвания са ти полезни или ти 
пречат? 

4. ВЗЕМИ ПОЛЕЗНОТО ОТ ОГРАНИЧАВАЩИТЕ 
ВЯРВАНИЯ  

Разгледай историята на живота си - приказката. Какви 
ограничаващи вярвания прозират в нея? За външността, за 
парите, за успеха. Кои са вярванията, които би дефинирал като 
„Не мога...“, „Не съм...“, „Няма да стане...“?	Възможно е да са 
дошли от хора, които обичаш и уважаваш и да не искаш да се 
разделиш с тези вярвания, защото това би означавало да 
предадеш тези хора. Продължи въпреки това! 

Дефинирай между 3 и 7	основни	ограничаващи вярвания. 
Сега е време да потърсим позитивното намерение зад тях. Как те 
са ни служили или предпазвали? Когато открием позитивното 
намерение, сме готови да се освободим от вярванията. 
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Системата съзнание-подсъзнание е напълно съвършена! Ако 
някое вярване или идея битуват в нея, значи в тях има зрънце 
полза или така нареченото „позитивно намерение". Когато тези 
вярвания са се появили, те са ни предпазвали от нещо или са ни 
предупреждавали. Вече не ни служат, но подсъзнанието ни 
никога не би се отказало от нещо, в което има и полза. Поради 
тази причина е нужно да идентифицираме ползата във вярването 
и да задържим само нея!		

 

Пример: Позитивно намерение: 
Аз съм глупав и неудачник. 
 

Да обмислям решенията си и 
да не прибързвам. 
 

Само лъжците стават богати. 
 

Богатството е достъпно за 
всички и е добре да внимавам 
да не ме излъжат. 
 

Успехът е много труден, по-
добре да си почивам. 

Важно е да се почива, успехът 
е неизбежен. 
 

Първо се погрижи за другите, 
после за себе си. 

Да развия умения как да се 
държа в обществото е полезно, 
но не е задължително да ги 
използвам. 
 

Ако нямаш деца, си пълен 
провал. 

Да помисля добре дали искам 
собствено семейство и да реша 
сам. 
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5. ЗАБРАВИ ТАЗИ ПРИКАЗКА  

Когато осъзнаваме кои са вярванията ни и кое е позитивното в 
тях, инициираме процес на вътрешна трансформация. Твърде 
много анализ обаче не помага. Затова след като сме осъзнали кои 
са водещите вярвания в живота ни – Личния мит – 	и кое е 
позитивното намерение в тях, е време да оставим тази приказка 
настрани.	 
 

6. СЪЗДАЙ УТВЪРЖДЕНИЕ НА СИЛАТА, КОЕТО 
ДА ТЕ НАПРАВЛЯВА  

Утвърждението е мантра, която ти помага да се фокусираш върху 
същността – твоето призвание и мечти, а не идентичността – 
вярванията. 

Утвърждението на силата не е „Аз съм милионер и пътувам по 
света“. То се корени в реалността, издига се към мечтите ни и 
съдържа ценностите ни. Ако направим утвърждение, което е 
много далеч от настоящата ни ситуация, подсъзнанието ни няма 
да повярва и то просто няма да проработи. Например, ако в 
момента съм мениджър на малък екип без идея за бизнес, а 
утвърждението ми гласи: „Аз съм сериен предприемач“. По-добре 
е да започнем малко по-близко до реалността: „Имам първия си 
собствен бизнес и уча много от него“.	 

	Утвържденията са като дървета: 

● Имат корени – това са твоите позитивни лични качества, в 
които си напълно убеден/а. 

● Имат стъбло, устои – напиши в сегашно време какво искаш 
да преживяваш и получаваш – онова, което най-силно 
желаеш. 

● Имат листа, крила – включи един елемент, който е смела 
картина за живота ти, но в който си способен да повярваш 
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(Например „аз съм милионер“, „аз пътувам по целия свят“, 
„аз създавам нова форма на споделена икономика“ и т.н.) 

 

Започни с „Аз съм...“ и името си. Ето един пример: 

Аз съм Елица. Аз съм смела, креативна и реализирам мечтите си с 
лекота	(корени). Пътувам по целия свят, за да подпомогна 
образованието и обучението за любов, мир и лична реализация. 
Живея в изобилие и свобода	(стъбло, устои). Реформирам 
начина, по който се случва образованието в училище	(листа, 
крила). 

7. ЖИВЕЙ УТВЪРЖДЕНИЕТО СИ  

Казвай го по сто пъти на ден или колкото можеш повече. Прави го 
с емоция, преживявай всяка дума с цялото си тяло! 

Живей, сякаш това утвърждение вече е реалност! Визуализирай 
утвърждението – как се проявяват качествата ти, устоите и 
крилата. Визуализирай тези реалност поне веднъж на ден. 

 

 

 

 


