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ЗаЗа менмен думатадумата БЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯ ее вълшебнавълшебна думадума! ! 

БЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯ-- нене ее простопросто думадума, , аа СИЛАСИЛА, , коятокоято трансформиратрансформира! ! 

БлагоБлаго--дарявамдарявам ее същносттасъщността нана енергообменаенергообмена, , чрезчрез койтокойто

ниение отварямеотваряме потоцитепотоците нана изобилиетоизобилието къмкъм себесебе сиси ии къмкъм другитедругите..

АзАз личнолично съмсъм благодарнаблагодарна заза болеститеболестите сиси, , коитокоито преодоляхпреодолях! ! 

БлагодаряБлагодаря нана трудноститетрудностите вв животаживота сиси, , заза приятелстватаприятелствата, , заза

предателстватапредателствата ии заза ЛюбовттаЛюбовтта-- другатадругата СилаСила, , коятокоято трансформиратрансформира..

БлагодаряБлагодаря нана моятамоята депресиядепресия предипреди годинигодини, , чрезчрез коятокоято
сесе научихнаучих дада сесе свързвамсвързвам сс ДушатаДушата сиси!!

БлагодаряБлагодаря нана заболяванетозаболяването мими нана щитовиднатащитовидната железажелеза, , 
чрезчрез коятокоято открихоткрих силатасилата нана песентапесента ии научихнаучих каквокакво ее
ЛЕЧЕБНОТОЛЕЧЕБНОТО ПЕЕНЕПЕЕНЕ!!

БлагодаряБлагодаря нана предателитепредателите, , чрезчрез коитокоито разбрахразбрах, , чече сесе
предоверявампредоверявам нана другитедругите ии сесе научихнаучих дада ВЯРВАМВЯРВАМ
ПОВЕЧЕПОВЕЧЕ ВВ СЕБЕСЕБЕ СИСИ!!

БлагодаряБлагодаря нана ЛЮБОВТТАЛЮБОВТТА, , чрезчрез коятокоято отворихотворих сърцетосърцето
сиси ии сесе научихнаучих дада обичамобичам ии дада бъдабъда обичанаобичана!!



БлагодаряБлагодаря нана ТВОРЕЦАТВОРЕЦА вв менмен, , защотозащото
могамога дада сесе развивамразвивам ии дада бъдабъда всекивсеки денден
попо--добрадобра версияверсия нана себесебе сиси отот вчеравчера!!

ВВ светасвета нана интернетинтернет хоратахората забравихазабравиха дада
общуватобщуват ии найнай вечевече –– забравихазабравиха дада
ПРЕЖИВЯВАТПРЕЖИВЯВАТ реалносттареалността. . НайНай--прекиятпрекият пътпът
къмкъм СебеСебе--познаниетопознанието, , СебеСебе--оценкатаоценката, , СебеСебе--
приеманетоприемането, , СебеСебе--развитиеторазвитието ии всичкивсички другидруги
СебеСебе ее ТВОРЧЕСТВОТОТВОРЧЕСТВОТО. . 

СамиятСамият актакт нана творенетворене ее съкровенасъкровена връзкавръзка сс
ДушатаДушата. . ТяТя сесе обогатяваобогатява ии всекивсеки пътпът ее всевсе попо--
спокойнаспокойна, , попо--светласветла, , искрящаискряща ии творящатворяща –– кактокакто
БогБог, , ТворецътТворецът, , СъздателятСъздателят, , сътворисътвори ВселенатаВселената
ии наснас попо СвойСвой образобраз ии подобиеподобие ии нини вдъхнавдъхна
точноточно тазитази частицачастица нана ТВОРЕНЕТВОРЕНЕ. . ТоТо ее заложенозаложено
вв наснас, , ниение можемможем дада сиси спомнимспомним, , чече гого можемможем, , ии
дада създавамесъздаваме чудесачудеса. . КактоКакто всекивсеки отот наснас ее едноедно
ЧудоЧудо ии всекивсеки ее уникаленуникален ии прекрасенпрекрасен, , можемможем дада
сиси спомнимспомним чрезчрез ПРЕЖИВЯВАНЕТОПРЕЖИВЯВАНЕТО, , нареченонаречено
ИЗКУСТВОИЗКУСТВО..



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. 





ЕднатаЕдната странастрана ее злоупотребатазлоупотребата съссъс словотословото, , тятя създавасъздава лошаталошата

реалностреалност. . ДругатаДругата ее безгрешносттабезгрешността нана словотословото, , коетокоето щеще

сътворисътвори чудесачудеса,, красотакрасота, , любовлюбов ии земенземен райрай. . МногоМного честочесто

използвамеизползваме такатака нареченитенаречените „„паразитнипаразитни““ думидуми, , коитокоито доридори нене

осъзнавамеосъзнаваме, , чече изговарямеизговаряме. . ТеТе толковатолкова саса обзелиобзели ежедневиетоежедневието

нини, , чече гиги приемамеприемаме заза частчаст отот наснас. . НоНо забравямезабравяме основнотоосновното

нещонещо –– чече думитедумите саса живиживи ии сесе материализиратматериализират..

ВнимавайтеВнимавайте заза вашитевашите МислиМисли, , защотозащото
тете ставатстават вашиваши СЛОВАСЛОВА! ! 
ВнимавайтеВнимавайте заза ДумитеДумите сиси, , защотозащото тете
ставатстават вашиваши ДЕЙСТВИЯДЕЙСТВИЯ! ! 
ВнимавайтеВнимавайте заза ДействиятаДействията сиси, , защотозащото тете
ставатстават вашиваши НАВИЦИНАВИЦИ! ! 
ВнимавайтеВнимавайте заза НавицитеНавиците сиси, , защотозащото тете
ставатстават вашваш ХАРАКТЕРХАРАКТЕР! ! 
ВнимавайтеВнимавайте заза ХарактераХарактера сиси, , защотозащото
тойтой ставастава вашаваша СЪДБАСЪДБА!!



�� ““СловотоСловото ее толковатолкова могъщомогъщо, , чече доридори еднаедна-- единственаединствена думадума можеможе дада
променипромени илиили дада унищожиунищожи животаживота нана милионимилиони хорахора. . ДаДа бъдешбъдеш
безпогрешенбезпогрешен вв словотословото сиси означаваозначава дада използватеизползвате словотословото въввъв ВашаВаша
ползаполза. . ПървоПърво попо начинаначина, , попо койтокойто сесе отнасятеотнасяте къмкъм себесебе сиси, , ии попо--къснокъсно ––
вв отношениетоотношението виви къмкъм останалитеостаналите хорахора ии особеноособено къмкъм онезионези, , коитокоито
обичатеобичате найнай--многомного.  .  

ЗащотоЗащото ниение смесме огледалаогледала единедин нана другдруг. . ВинагиВинаги правимправим проекцияпроекция
върхувърху другиядругия ии разпознавамеразпознаваме единственоединствено нещатанещата, , коитокоито имамеимаме ии ниение, , 
безбез значениезначение далидали саса проявенипроявени, , илиили нене, , далидали саса позитивнипозитивни илиили
негативнинегативни. . 

““БъдиБъди безпогрешенбезпогрешен вв словотословото сиси!!”” ((ДонДон МигелМигел РуизРуиз). ). ТоваТова ее първотопървото
споразумениеспоразумение, , коетокоето трябватрябва дада сключитесключите, , акоако искатеискате дада бъдетебъдете
свободнисвободни, , акоако искатеискате дада стесте щастливищастливи. . ТоТо ее многомного могъщомогъщо. . 
ИзползвайтеИзползвайте словотословото правилноправилно. . 

„„БъдетеБъдете буднибудни!!““ ((УчителяУчителя ДъновДънов)  )  ИзползвайтеИзползвайте думитедумите, , заза дада
споделитесподелите любовталюбовта сиси, , катокато започнетезапочнете отот себесебе сиси. . ПохвалетеПохвалете сесе! ! 
НаградетеНаградете сесе! ! КажетеКажете сиси колкоколко стесте прекраснипрекрасни, , колкоколко стесте уникалниуникални ии
полезниполезни! ! КажетеКажете сиси колкоколко многомного сесе обичатеобичате! ! ИзползвайтеИзползвайте словотословото, , заза
дада прекратитепрекратите всичкивсички убежденияубеждения ии вмешателствавмешателства, , коитокоито виви караткарат дада
страдатестрадате..”” ((““СилатаСилата нана седемтеседемте изкустваизкуства”” ММ. . ПюскюлеваПюскюлева) ) 

СегаСега похвалетепохвалете ии ближнияближния!!



ДобреДобре ее дада ценимценим „„проститепростите нещанеща””, , коитокоито приемамеприемаме
заза даденостдаденост. . 

ДаДа благодаримблагодарим заза хранатахраната, , заза водатаводата, , заза въздухавъздуха, , 
заза ПриятелитеПриятелите, , заза ЖивотаЖивота! ! 

ЧовекЧовек ее устроенустроен такатака, , чече оценяоценя ии давадава тежесттежест нана
нещатанещата, , когатокогато гиги загубизагуби... ... 

ЗаЗа товатова неканека благодаримблагодарим заза нещатанещата докатодокато гиги
имамеимаме! ! 



ДаДа благодаримблагодарим ии заза
трудноститетрудностите, , защотозащото
чрезчрез тяхтях ниение сесе
мотивирамемотивираме ии
надграждаменадграждаме себесебе сиси!!
ПомислетеПомислете! ! 
АкоАко всичковсичко ВиВи ее
нареднаред, , койкой отот васвас щеще
тръгнетръгне дада сесе
променяпроменя? ? НикойНикой! ! 
ЕдинственоЕдинствено презпрез
кризатакризата нана тозитози етапетап
имамеимаме развитиеразвитие. . НоНо
урокаурока гого разбирамеразбираме
едваедва когатокогато ее миналаминала
бурятабурята... ... 
ЕдваЕдва тогаватогава можеможе дада
видимвидим ползатаползата отот
конкретнатаконкретната случкаслучка
илиили събитиесъбитие..



Къде сте Вие?



ВибрацииВибрации нана благодарностблагодарност ((благодаряблагодаря) ) –– 45 Hz;45 Hz;

НаНа сърдечнасърдечна благодарностблагодарност –– отот 140 140 херцахерца ии нагоренагоре--

споредспоред рускияруския ученучен ОлегОлег НикитинНикитин

ЛечебнотоЛечебното пеенепеене ее многомного свързаносвързано съссъс резонансарезонанса нана

звуказвука. . ΠΠececннooппeeниятниятa a ии звзвyyцитцитe e ммooггaaтт ддa a нини ппooммooгнгнaaтт

ддa a бъдбъдeeмм ппoo--ypaypaвнвнooввeceeceнини ии ццeeнтнтppииpapaнини. Ko. Koггaaттo co cммe e 

ccттpecpecииpapaнини, , ввppъзĸъзĸaaттa ca cъъc c звзвyyцитцитe ce e ce ппpopoммeeняня ии

eeжжeeднднeeвв--нитнитe e звзвyyцици ззaaппooчвчвaaтт ддa ce a ce ппpeepeeĸĸccппooниниpapaтт, , 

ĸĸoeoeттo o ввooдиди ддo o ддooпълнитпълнитeeлнлнo yo yввeeличличaaввaaннe e ннa ca cттpeca. peca. 

ΠΠocpeocpeддccтвтвooмм изпизпooлзвлзвaaннeeттo o ннa a звзвyyĸĸooвиви ттepaepaпиипии

ммooжжeeмм ддa ce a ce ппpepeвъвъppннeeмм вв ппoo--ддooббppии ccллyyшшaaттeeлили ии ддa a 

ccммe e ппoo--ннaaяяccннo co cъъc c звзвyyцитцитe, e, ĸĸooититo co cллyyшшaaммe. e. 

ИмаИма песнипесни заза всякавсяка болестболест, , заза всяковсяко състояниесъстояние. . 

КактоКакто звуцитезвуците иматимат честотачестота, , такатака ии цветоветецветовете. . ВсекиВсеки

цвятцвят имаима различноразлично въздействиевъздействие, , ползаполза ии

противопоказаниепротивопоказание. . ХубавоХубаво ее дада сесе знаезнае заза силатасилата нана

цветоветецветовете. . КойКой цвятцвят, , каккак ии когакога дада ползватеползвате. . 



ИИ неканека дада завършмзавършм позитивнопозитивно! ! 
ЕдноЕдно прекраснопрекрасно упражнениеупражнение заза ВасВас::
-- ВсякаВсяка вечервечер дада изброяватеизброявате заза каквокакво
стесте благодарниблагодарни! ! 
-- КаквоКакво ХУБАВОХУБАВО виви сесе случислучи тозитози денден??
-- КаквоКакво научихтенаучихте??

БлагодаряБлагодаря заза
вълнениятавълненията
вв моятамоята
малкамалка
галактикагалактика!!



Благодаря за вниманието!

www.powerofsevenarts.comwww.powerofsevenarts.com


