С благодарност
към Твореца в мен!
Магдалена Пюскюлева
АРТтерапевт, психолог- консултант, педагог- художник

За мен думата БЛАГОДАРЯ е вълшебна дума!
дума!
БЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯ- не е просто дума,
дума, а СИЛА,
СИЛА, която трансформира!
трансформира!
БлагоБлаго-дарявам е същността на енергообмена,
енергообмена, чрез който
ние отваряме потоците на изобилието към себе си и към другите.
другите.
Аз лично съм благодарна за болестите си,
си, които преодолях!
преодолях!
Благодаря на трудностите в живота си,
си, за приятелствата,
приятелствата, за
предателствата и за ЛюбовттаЛюбовтта- другата Сила,
Сила, която трансформира.
трансформира.

Благодаря на моята депресия преди години, чрез която
се научих да се свързвам с Душата си!
Благодаря на заболяването ми на щитовидната железа,
чрез която открих силата на песента и научих какво е
ЛЕЧЕБНОТО ПЕЕНЕ!
Благодаря на предателите, чрез които разбрах, че се
предоверявам на другите и се научих да ВЯРВАМ
ПОВЕЧЕ В СЕБЕ СИ!
Благодаря на ЛЮБОВТТА, чрез която отворих сърцето
си и се научих да обичам и да бъда обичана!

Благодаря на ТВОРЕЦА в мен, защото
мога да се развивам и да бъда всеки ден
по-добра версия на себе си от вчера!
В света на интернет хората забравиха да
общуват и най вече – забравиха да
ПРЕЖИВЯВАТ реалността. Най-прекият път
към Себе-познанието, Себе-оценката, Себеприемането, Себе-развитието и всички други
Себе е ТВОРЧЕСТВОТО.
Самият акт на творене е съкровена връзка с
Душата. Тя се обогатява и всеки път е все поспокойна, по-светла, искряща и творяща – както
Бог, Творецът, Създателят, сътвори Вселената
и нас по Свой образ и подобие и ни вдъхна
точно тази частица на ТВОРЕНЕ. То е заложено
в нас, ние можем да си спомним, че го можем, и
да създаваме чудеса. Както всеки от нас е едно
Чудо и всеки е уникален и прекрасен, можем да
си спомним чрез ПРЕЖИВЯВАНЕТО, наречено
ИЗКУСТВО.

Много е ВАЖНО да използваме по-често
думата БЛАГДАРЯ!
В наръчника “СИЛАТА НА СЕДЕМТЕ
ИЗКУСТВА” съм описала подробно силата на
словото и как да работим с него. Не е лесно,
особено в началото да следим за всяка дума
и за начина, по който я изричаме, както и за
емоциите с които я изричаме.
Процеса на саморегулация е бавен, но ни
учи на постоянство и дисциплина.
Тук работят вселенските закони на
ПРИВЛИЧАНЕТО и на ОБМЕНА. Знаете
израза: „Каквото повикало, такова се
обадило”! Точно така работи! Ние Искаме и
Вселената ни го дава.

Едната страна е злоупотребата със словото, тя създава лошата
реалност. Другата е безгрешността на словото, което ще
сътвори чудеса, красота, любов и земен рай. Много често
използваме така наречените „паразитни“ думи, които дори не
осъзнаваме, че изговаряме. Те толкова са обзели ежедневието
ни, че ги приемаме за част от нас. Но забравяме основното
нещо – че думите са живи и се материализират.

Внимавайте за вашите Мисли, защото
те стават ваши СЛОВА!
Внимавайте за Думите си, защото те
стават ваши ДЕЙСТВИЯ!
Внимавайте за Действията си, защото те
стават ваши НАВИЦИ!
Внимавайте за Навиците си, защото те
стават ваш ХАРАКТЕР!
Внимавайте за Характера си, защото
той става ваша СЪДБА!

“Словото е толкова могъщо,
могъщо, че дори еднаедна- единствена дума може да
промени или да унищожи живота на милиони хора.
хора. Да бъдеш
безпогрешен в словото си означава да използвате словото във Ваша
полза.
полза. Първо по начина,
начина, по който се отнасяте към себе си,
си, и попо-късно –
в отношението ви към останалите хора и особено към онези,
онези, които
обичате найнай-много.
много.
Защото ние сме огледала един на друг.
друг. Винаги правим проекция
върху другия и разпознаваме единствено нещата,
нещата, които имаме и ние,
ние,
без значение дали са проявени,
проявени, или не,
не, дали са позитивни или
негативни.
негативни.
“Бъди безпогрешен в словото си!
си!” (Дон Мигел Руиз).
Руиз). Това е първото
споразумение,
споразумение, което трябва да сключите,
сключите, ако искате да бъдете
свободни,
свободни, ако искате да сте щастливи.
щастливи. То е много могъщо.
могъщо.
Използвайте словото правилно.
правилно.
„Бъдете будни!
будни! “ (Учителя Дънов)
Дънов) Използвайте думите,
думите, за да
споделите любовта си,
си, като започнете от себе си.
си. Похвалете се!
се!
Наградете се!
се! Кажете си колко сте прекрасни,
прекрасни, колко сте уникални и
полезни!
полезни! Кажете си колко много се обичате!
обичате! Използвайте словото,
словото, за
да прекратите всички убеждения и вмешателства,
вмешателства, които ви карат да
страдате.
страдате.” (“Силата на седемте изкуства”
изкуства” М. Пюскюлева)
Пюскюлева)
Сега похвалете и ближния!
ближния!

Добре е да ценим „простите неща”, които приемаме
за даденост.
Да благодарим за храната, за водата, за въздуха,
за Приятелите, за Живота!
Човек е устроен така, че оценя и дава тежест на
нещата, когато ги загуби...
За това нека благодарим за нещата докато ги
имаме!

Да благодарим и за
трудностите, защото
чрез тях ние се
мотивираме и
надграждаме себе си!
Помислете!
Ако всичко Ви е
наред, кой от вас ще
тръгне да се
променя? Никой!
Единствено през
кризата на този етап
имаме развитие. Но
урока го разбираме
едва когато е минала
бурята...
Едва тогава може да
видим ползата от
конкретната случка
или събитие.

Къде сте Вие?

Вибрации на благодарност (благодаря) – 45 Hz;
На сърдечна благодарност – от 140 херца и нагореспоред руския учен Олег

Никитин

Лечебното пеене е много свързано със резонанса на
звука. Πecнoпeниятa и звyцитe мoгaт дa ни пoмoгнaт
дa бъдeм пo-ypaвнoвeceни и цeнтpиpaни. Koгaтo cмe
cтpecиpaни, вpъзĸaтa cъc звyцитe ce пpoмeня и
eжeднeв-нитe звyци зaпoчвaт дa ce пpeeĸcпoниpaт,
ĸoeтo вoди дo дoпълнитeлнo yвeличaвaнe нa cтpeca.
Πocpeдcтвoм изпoлзвaнeтo нa звyĸoви тepaпии
мoжeм дa ce пpeвъpнeм в пo-дoбpи cлyшaтeли и дa
cмe пo-нaяcнo cъc звyцитe, ĸoитo cлyшaмe.
Има песни за всяка болест, за всяко състояние.
Както звуците имат честота, така и цветовете. Всеки
цвят има различно въздействие, полза и
противопоказание. Хубаво е да се знае за силата на
цветовете. Кой цвят, как и кога да ползвате.

И нека да завършм позитивно!
Едно прекрасно упражнение за Вас:
- Всяка вечер да изброявате за какво
сте благодарни!
- Какво ХУБАВО ви се случи този ден?
- Какво научихте?

Благодаря за
вълненията
в моята
малка
галактика!

Благодаря за вниманието!

www.powerofsevenarts.com

