
 



За Автора 

Марияна 

Анастасова е 

писател, лектор, 

журналист, 

създател на 

сайта 

www.poznanieti.net , автор на множество Програми и статии 

за личностно и духовно усъвършенстване. 

В продължение на 19 години работи като телевизионен 

журналист, автор е на документални и художествени 

филми и водеща на предавания за култура и здраве. 

Промяната в нейния път започва с раждането на по-

малката и „специална“ дъщеря. Започва да търси методи и 

средства, за да й помогне, които, обаче я отвеждат далеч 

зад пределите на обикновеното човешко възприятие.  

Днес тя преподава знания за това, как да използваме 

невероятните си вътрешни ресурси, с които разполагаме, 

за да сътворяваме своя свят, на всички, които чувстват 

подтик да търсят и прилагат практики за подобряване на 

своето здраве и живот. 

http://www.poznanieti.net/


Автор е на две предишни книги: 

 „Да докоснеш звезда“, която съдържа 7 годишния й опит с 

различни практики за  възстановяване на малката й 

дъщеря, 

 и „Пътят на сърцата“, която съдържа една 40 дневна 

Програма за привличане на Любов и подобряване на 

взаимоотношенията с другите хора. 

 

За книгата „Ти си Богът на твоята Вселена“ 

Тази книга съдържа уникална шестмесечна програма за 

създавана на личната реалност. 

Голяма част от практиките са представени за първи път в 

Онлайн програмата „Всеки ден сътворявай живота си“, в 

която участниците работеха по определени задачи за всеки 

ден! 

В книгата указанията, задачите и практиките отново са за 

всеки ден, но допълнени, разширени, още по-обогатени и 

от вече натрупан повече опит. 

Книгата ще ви помогне да изградите за себе си нова 

реалност, такава, каквато искате да преживеете чрез 

техники за работа с ума, с енергията и с индивидуалния ви 

вътрешен ресурс! 

 

 

„За човека няма нищо невъзможно, защото Бог може 

всичко, а човекът е негов образ и подобие“ – Зор 

Алеф 

 

 

http://poznanieto.net/knigi/da-dokosnesh-zvezda/
http://poznanieto.net/knigi/patyat-na-syrcata/


 

 

 

 

 

 

 

 



Добре, стига вече на парче! 

Събрах всичко, което може да ни помогне да живеем по-

добре в една система! 

Създадох Програма, чрез която стъпка по стъпка да 

овладяваме Изкуството на Осъзнатото Сътворяване! 

 

Ако до вчера сте мислили, че сте безгласна буква в Книгата 

на Съдбата, знайте, че това просто не е вярно. За добро 

или за зло, и повечето други неща, които сме „научили” в 

живота си, не са верни. 

 

  

Ето част от тези „научени” неща, на които сляпо вярваме и 

до днес: 

Само силните оцеляват. Трябва да се бориш със зъби 

и нокти за всичко хубаво в живота ти. 

Животът е труден и изисква от теб къртовска 

работа. 

Работи усърдно, за държавата, или за някой друг и 

непременно един ден ще бъдеш възнаграден. 

Мъжете/жените обичат красиви, стройни и забавни 

от другия пол, ето защо е много трудно да си 

намериш партньор/ка. 

Каквото ти е писано, това и ще стане. 

Парите отиват при мошениците и ти не можеш с 

честния си труд да печелиш достатъчно 

Само по филмите има любов и романтика. В живота 

нещата са другояче… 



Мъжете искат само да те използват и после те 

зарязват. Няма свестни мъже на тоя 

свят(обикновено е гласът на майка ти, ако си жена) 

Срамно е да искаш да правиш секс, също и 

недостойно (пак е същият глас) 

Може да не ти стига заплатата, но ако останеш без 

нея какво ще правиш? Затова стой там и прави, 

каквото ти кажат. 

 

О, толкова са много, че наистина няма смисъл да ги 

изреждам сега. 

 

Големият въпрос е, че това не са просто вярвания, а 

работещи в подсъзнанието ви програми. Веднъж 

стартирани, няма какво да ги спре!  

Ден след ден, в състояние на пълна хипноза, в каквото 

повечето хора сноват между дома, работата и сметките си, 

тези програми решават съдбата ви. Не защото един 

разгневен от греховете ви Бог е решил да ви наказва, а 

просто защото в някакъв момент, обикновено в детството, 

или в трудна ситуация, вие сте повярвали на всичко това! 

 

Да вземем например програмата за нещастни 

взаимоотношения с мъжете.  

Имах клиентка, която в един от сеансите с позитивна 

ретроспекция, ясно видя сцени, в които родителите й се 

карат. Тя си припомни, че тези скандали са били 

ежедневие. Създава се програма за дисхармонично 

поведение към партньор, което тя пренася в своите връзки. 

Казва, сякаш не зависи от мен, нещо отвътре ме кара да се 

карам и сърдя и нападам човека за дреболии. Разбирам с 



ума си, че това влошава отношенията ни, но някак не мога 

да се спра. Точно това я беше довело и на консултацията. 

 

  

Беше необходимо да деинсталираме тази програма от 

Меридиана на сърцето, който по правило е свързан с 

интимните взаимоотношения и да инсталираме нова: 

„Моят живот е различен от живота на моите родители, 

той е уникален и безценен, и аз мога да го изпълня с 

Любов.” 

 

Дали е толкова просто да се отървем от  погрешните и 

увреждащи живота ни програми? 

Ами не е. 

Защото ние сме динамични енергийни системи. Също и 

многопластови. И многоизмерни. И за да стане още „по-

просто” – Ние сме това, което сме избрали някога, но 

ние сме и това, което избираме сега. 

 

Затова искам да ви дам тук някои от Вселенските принципи, 

провъзгласени от бащата на езотеричното познание 

Хермес Трисмегист. 

 Трисмегист означава Трижди велик. 

Защото, между нас да си остане, ако успеете да осъзнаете , 

осмислите и приложите в живота си тези принципи, не ви 

трябват никакви курсове и семинари. Не е лесно, обаче, 

именно заради стартираните вече програми! 

 

 



 

„Хермес е основател на астрологията и алхимията (не само 

трансформиране на материята, а и преобразуването на ума 

от едно състояние в друго, от вибрация във вибрация, 

което довежда до промяна на формата и условията в 

Света). 

Той е живял около 300 години. Името му съответства на 

думата „херма“ -граничен камък, пресечна точка. 

Знанията, които дава, тепърва се откриват и потвърждават 

от най-новите изследвания на науката. Тези знания 

утвърждава осем принципа, в които се съдържат основните 

взаимодействия на Творението, те са Мъдростта… 

 

 Както пише в древния сборник Кибалион: „Принципите на 

Източника са осем; този, който ги познава с разбиране, 

притежава Универсалния ключ, пред чието докосване 

всички Врати на Храма бързо се отварят.“ 

 

И така, 

  

         1.Принцип на менталността – ЦЯЛОТО е УМ, 

Светът е Ментален. 

 Цялото е безкрайно знание, информационно поле. А 

светът, който познаваме е енергия, получена в резултат на 

движение, трептене, вибрация на мисълта. 

2. Принцип на съответствието – Каквото горе, това и 

долу, каквото долу, това и горе. Светът е холограма 

(интерференция и дифракция на светлината) и всяка нейна 

част съдържа информация за цялото. 



3. Принцип на вибрацията – Нищо не е в покой, всичко се 

движи, всичко вибрира. 

4. Принцип на противоположностите – Всичко е 

двойствено; всяко нещо притежава два полюса; всяко нещо 

има своя противоположност; еднаквото и различното са 

едно и също; противоположностите са еднакви по своята 

природа, но са различни по степен; противоположностите 

се привличат; всички истини са полуистини; всички 

парадокси могат да се помирят. 

5. Принцип на ритъма – Всичко тече навътре и навън; 

всяко нещо има своите приливи и отливи; люлеенето на 

махалото присъства навсякъде; 

6. Принцип на причината и следствието – Всяка Причина 

има свое Следствие; всяко Следствие има своя Причина; 

всяко нещо се случва в съответствие със Закона; 

Случайност не е нищо друго, освен името на Закона, който 

не е познат; съществуват много нива на причиняване, но 

нищо не се изплъзва от Закона. 

7. Принцип на рода – Родът е във всичко; всяко нещо 

притежава свой Мъжки и Женски принцип; Родът се 

проявява на всички нива 

8. Принцип на Цялото – законът, който не е познат! Това е 

Всичко, което Е – безкраен кръговрат на съществуващи и 

несъществуващи противоположности с техните полярности 

в Нищото на Цялото“.  

Информацията за принципите е от книгата на Ивомир 

Димчев „Помагало 3 в1″ 

  

 Ако размислите достатъчно над тези принципи, и сами ще 

стигнете до един изумително прост извод: 

Убежденията създават вашата реалност! 



Не нашата, на всички хора, а лично вашата реалност. 

Вашите убеждения и вярвания сътворяват за вас всички 

преживявания, през които преминавате. И това е научен 

факт! 

 

 Д-р Брус Липтън е човекът, който по експериментален път 

доказа, че не гените, контролират клетката, тоест нас, тъй 

като ние сме съставени именно от клетки, около 70 

милиарда на брой, казват. 

 Вашите гени, които се намират в ядрото на клетката, чакат 

сигнал от външната среда, под формата на мисъл форма, 

или нещо друго, за да знаят как да се държат! Това е 

толкова изумително, че чак не е за вярване.  

Но ето какво казва самия д-р Липтън в една своя 

лекция: 

„Възприятието не само провокира действие и активира 

гените, но когато е нужно, то пренаписва гените! 

Убежденията и възприятията ни променят биологията 

ни непрекъснато!” 

Променят биологията ни?! 

Това, в което вярвате, създава тялото ви във всеки миг 

отново и отново?! Разбирате ли! 

 

НАШИТЕ УБЕЖДЕНИЯ СЪЗДАВАТ РЕАЛНОСТТА! 

Не е само д-р Липтън, и много други хора знаят това! Но 

дали е толкова просто да извлечете практическата му 

стойност? Не е. 

Защото знанието не е достатъчно. Трябват действия и то 

на много нива. 

 



  

Затова разпределих  дейностите по програмата в шест 

блока, които нарекох Базови аспекти- по един за всеки 

месец. 

 

В книгата съм включила и доста препратки към други 

материали- видеа, статии, курсове и семинари! 

Смятам, че това ще ви обогати още повече! 

Всъщност, ще имате на разположение не само практиките и 

знанията от Програмата, но и още много други, свързани с 

тях техники и насоки! 

 

Преди да я оформя като книга, част от тази Програма, под 

заглавието „Всеки ден сътворявай живота си“, се 

изпълняваше в онлайн вариант, като в определен момент 

се събираше група и заедно започвахме своята работа по 

създаването на личната си реалност! Всеки- своята! 

Някои указания и препоръки ги излъчвах направо на живо в 

групата ни във Фейсбук! 

Ето защо, ги включих и тук, за да може още повече 

практики за Сътворяване да стигнат до вас! 

Работете с Радост и Вдъхновение и нека вашата реалност 

стане такава, че да отрази напълно мечтите и желанията 

ви! 

 



 

 

 

Как може да работите по Програмата? 

Всеки месец може да покривате по един базов аспект 

(модул), към който ще насочвате своето Внимание за 

Сътворение, както се нарича един от основните 

инструменти в Програмата. 

 

През цялото време ще затвърждаваме своята способност 

да проследяваме и забелязваме промените в 

осъществяването на своите цели и намерения, както и да 

ги разширяваме и поставяме нови. 

 Изключително ценна способност и от гледна точка на 

затвърждаването на здравословни мисловни емоционални 

и телесни навици, които ще сме заложили със своите 

дейности.  

 

Важна част от Програмата е изграждането на определени 

навици, които да подпомогнат фокусирането ни върху 

съществените процеси в хода на Сътворяването на 

личната реалност! 

 

ПОМИСЛЕТЕ САМО колко пъти се е случвало да започвате 

с ентусиазъм нова дейност, или хоби, например, 

спортуване, здравословен хранителен режим, медитация 



или друго, но не след дълго ентусиазмът преминава и вие 

се отказвате и пак се връщате в стария режим на 

недоволство, неприятности и излишни килца. 

Това се случва, защото не е създаден Негово величество 

Навикът, който, да си го кажем направо, си ни контролира 

отвсякъде! 

И така, можем да започваме! 

Но първо, ето кратко и по-общо описание на самите базови 

аспекти! 

 

  

Първи Базов аспект – нашата работа за първия месец, 

разпределена в четири седмици! 

 

Заявяване за целите и намеренията и свързването им с 

основните инструменти за сътворяване. 

 

Ето какво ще усвояваме! 

Започваме да разбираме как светът отговаря на нашето 

излъчване! 

Усвояваме универсалният език на Вселената- 

Вибрацията! 

Създаваме Навикът за фокусиране върху онези мисловни 

модели, които са необходими за реализиране на нашите 

цели. Работим интензивно в този начален период, за да 

не губим концентрация. 

Усвояваме умения да работим с основните Инструменти 

за Сътворяване. Създаваме своя „магически инвентар” 

от усещания, цветове и форми. 



Превръщаме ниво Алфа на мозъчната активност в 

състояние, което постигаме лесно и бързо. 

 

  

Втори базов аспект- нашата работа за втория месец, 

разпределена в четири седмици! 

  

Работа с убежденията 

Ще се научите сами да откривате ограничаващите ви 

убеждения и да ги деинсталирате. Също и как да свържете 

дадено убеждение със съответстващия му елемент от 

енергийната система.  

Убежденията се закодират и запаметяват именно в нашата 

енергийна система, и то в структура, която смислово и 

емоционално им съответства.  

Например, преживян страх от непознати хора, нападение, 

или от животни се запаметява в меридиана на бъбреците, 

от сексуално насилие- в меридиана на тройния нагревател 

и т.н.  

Технология на менталното градинарство „Каквото посееш, 

това ще пожънеш!“ 

Науката за семената и кармичната философия – как да ги 

прилагаме? 

 

  

Трети базов аспект- нашата работа за третия месец, 

разпределена в четири седмици! 

„В началото бе Словото” 

И в средата, и в края пак е то! 



Как да управлявате думите и емоциите си, които от 

своя страна управляват вашите реакции във всеки един 

момент. 

Практически техники за освобождаване от ниско 

енергийни думи и изрази, които механично употребяваме, 

но за Вселената това няма значение- тя винаги ви 

„връща” ниско енергийни събития, според изразеното от 

вас 

Мислите и думите хранят духа,  така, както 

веществената храна храни тялото. Как да изчистите 

токсичните мисли и вредните за вас храни. Свързани са. 

Можете да имате прекрасната фигура, която искате с 

леки корекции в навиците ви за хранене и мислене! 

Създаване на настройка „Благополучен и успешен ден”, 

както и на други настройки за хармонични и здравословни 

ситуации и отношения! 

 

Четвърти базов аспект – нашата работа за четвъртия 

месец, разпределена в четири седмици 

Тук ще направим огромна крачка към собствената си 

лична трансформация! 

През този месец ще предприемем реални стъпки 
завинаги да се избавим от такива ниско вибрационни 
действия и състояния като недоволството, осъждането, 
критикуването, раздразнението и гнева! 

Съответно, ще усвоим практики, чрез които да „държим“ 
на висока честота своята вибрация! 

Само така ще можем да се доближим до благополучни, 
успешни и радостни преживявания в живота си! 

 



Пети базов аспект- нашата работа за петия месец, 
разпределена в четири модула 

Този модул ще преобърне вероятно с главата надолу 

всичко, което някога сте чели и чули за своето Съзнание 

и ум! 

Ще разберете какви „чудеса“ можете да правите и с 

какви невероятни вътрешни ресурси, всъщност 

разполагате! 

 

 

Шести базов аспект -нашата работа за шестия месец, 

разпределена в четири седмици! 

Тренираме…щастие и изобилие! 

 

Как така?! Много просто! 

Законът на еволюцията- Това, което не се използва 

(респ. тренира) се губи! 

Ще научите прости техники, как да внесете щастие в 

своята енергийна система. 

Ще се научите да започнете да привличате изобилието в 

живота си и да му се наслаждавате! 

 

 

И така, нека най- вълнуващото ви 

Пътуване, това към Самите Вас, започне 

сега! 

 



 

 

 

 

 

ЗАПОЧВАМЕ ПЪРВИ МОДУЛ, по който ще работите в 
рамките на един месец! 

 Ще разпределим работата и по седмици, а останалото 
зависи от вас! 

 

И така, помислихте ли, действително, колко пъти сте 
отлагали живота си за утре? 



Грижите и проблемите ви са тук, но щастието, изобилието и 
Любовта обикновено все ни „чакат” някъде там: утре, 
догодина, след няколко години, в някой друг живот. 

Повярвайте, нямате нужда от мъгляви планове, кога точно 
в бъдещето ще се случат щастливите неща във вашия 
живот. 

 Имаме нужда да ги преживеем сега, докато ги искаме, 
докато ни вълнуват, докато дишаме и вървим, докато 
имаме сърца, умове и усмивки, докато все още държим в 
ръце този безценен подарък- прекрасния наш Живот! 

Затова сега и само сега и точно в този момент решаваме да 
започнем най-голямото приключение, на което сме 
способни, най-върховното постижение на вездесъщия 
Разум, венецът на всичко, което досега сме правили, 
искали, и можели – сътворяването на нашия Истински свят. 

  Това е свещената Лична реалност, в която ще имаме, ще 
бъдем и  ще правим всичко, за което копнее душата ни, и в 
което умът ни е влюбен безпаметно! 

Всичко, което задоволява, радва и едновременно нашите 
Душа, Ум и Сърце! 

Затова в началото на това изумително пътуване ще 
приемем един Върховен Указ, който ще напишем, 
разпечатаме и поставим на видно място, ще научим 
наизуст и от тук нататък ще му дадем пълното право да 
ръководи живота ни! 

 

  

 

 



 

 ВЪРХОВЕН УКАЗ 

 Днес приемам и утвърждавам ролята си на 
Създател на своя свят и заявявам 
безпрекословно, че  Аз съм този, който кажа, че 
съм и преживяването ми е такова, каквото кажа, 
че е! 

Обещавам да използвам принципите на 
Сътворението с уважение и за благото на всички, 
до които се докосвам по някакъв начин- с думи, 
действия или мисли. 

 Признавам, че притежавам най-мощната 
творческа сила във Вселената -  своето 
въображение. 

Приемам, че всичко в живота си привличам и 
създавам сам чрез думите, които казвам, 
мислите, които мисля и действията, които 
извършвам! 

Утвърждавам за ръководеща ме Силата, която 
имам да извличам и проявявам от енергийния 
свят всички ситуации и взаимоотношения, които 
искам да присъстват в моята физическа 
реалност. 

Вярвам, че Всичко, което е различно от Любов е 
прах в очите и всичко, което е различно от 
здраве, изобилие и щастие е само видимост. 

Знам, че всеки ден, във всеки миг сътворявам 
живота, който след това преживявам и от тук 



нататък започвам да правя това осъзнато, 
отговорно и с Любов! 

 ЗАДАЧИ И РАЗЯСНЕНИЯ 

 

В този период от един месец: 

Започваме да разбираме как светът отговаря на нашето 
излъчване! 

Усвояваме универсалният език на Вселената- Вибрацията! 

Създаваме Навикът за фокусиране върху онези мисловни 
модели, които са необходими за реализиране на нашите 
цели. Работим интензивно, за де не губим концентрация. 

Усвояваме умения да работим с основните Инструменти за 
Сътворяване. Създаваме своя „магически инвентар” от 
усещания, цветове и форми. 

Превръщаме ниво Алфа на мозъчната активност в 
състояние, което постигаме лесно и бързо. 

 

Водещ принцип на ПЪРВИЯ БАЗОВ АСПЕКТ "Аз 
избирам своята реалност" 

 

Водещ принцип на първата седмица "Вселената е 
ментална" 

 

През първата седмица от нашата Програма поставяме 
ЦЕЛИТЕ! 



 


