
Обичай тялото си

Това е най-
здравословният 
навик, който можеш 
да си изградиш

Стремежът да живеем здраво-
словно набира пълна сила и все 
повече хора си изграждат нови 
и нови здравословни навици еже-
дневно. И това е наистина пре-
красно! Но ако правим промени 
единствено във външния свят под 
формата на здравословна храна, 
билки, спорт, разходки на чист 
въздух, масажи и др., ние пропус-
каме един много важен фактор за 
физическото и психическото си 
здраве – любовта към себе си.

Тялото е превозно средство  
за този свят

Обичта към себе си може да се постигне 
по различни начини. Най-лесният вариант 
да се заобичаме е да се научим първо да 
обичаме тялото си такова, каквото е. 
Тъй като е нашето превозно средство в 
този свят, „храмът на нашата душа“, то 
играе изключително важна роля в този 
наш живот. И тъй като ще съжителст-
ваме с него години наред, най-добре е да 
развием навика да го обичаме.

Наричам любовта към тялото именно на-
вик, защото това дали ще го обичаме, не е 
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въпрос на даденост по рождение, а на нас-
тройка и осъзнаване. Когато разберем, че 
за да сме здрави, удовлетворени и уверени 
в себе си, е необходимо да приемаме и оби-
чаме тялото си, тогава нещата стават 
много по-лесни. Но как да го направим? Оп-
ределено не става с повтаряне на думите: 
„Трябва да си обичам тялото!“. Става със 
създаване на нови лични ритуали, които да 
развият тази наша любов.

Новите лични ритуали  
може да са тези...

Навик, който можете да развиете, и то 
с лекота – всяка сутрин се поглеждай-
те в огледалото и обръщайте внимание 
на красивите части от себе си. Вижте 
сияещата си усмивка, прекрасните очи, 
изправената осанка... Избройте всичко, 
което ви харесва. След което се насо-
чете към нещата, които по принцип не 
си харесвате. Погалете косата си и ú 
благодарете за състоянието, в което се 
намира в момента, защото с това тя ви 
дава ценна информация какво е необходи-
мо да подобрите в себе си. Благодарете 
на торбичките под очите за нужното на-
шепване, че може би не си почивате дос-
татъчно, хапнали сте много солено или 
пък по някаква друга причина задържате 
течности и има нужда да вземете мерки. 
Благодарете на тези ценни индикатори. 
Благодарете за всичко и така след време 
в тялото ви няма да има части, които не 
харесвате, а всички ще попаднат в пър-
вата графа, защото накъдето насочите 
мисълта си, натам отива и енергията, а 
всяка една част от тялото ви би се рад-
вала на енергийно внимание, съответно 
би отговорила със здраве и сила.

Казвайте си нещо мило наум!

Има още един начин, по който можете да 
използвате огледалото във ваша помощ 
– всеки път, когато видите огледало или 

Истории за  
нуждите на тялото

„Нямах представа, че е нужна такава 
смелост, за да споделяш нещо от лич-

ния си опит“, казва ни Емилия, като 
описва своя проект „Здрава история“. 
На едноименната интернет страница 

тя описва все неща, които вече са й се 
случили. Градивното в тези истории е 

това, че започват със здравословното 
хранене, но говорят за нас самите, за 
психологията ни – разкриват ключове, 

дават ни в ръце тези ключове.

Причина да се случва всичко това е са-
мата Еми. Йога инструктор от няколко 
години, тя съчетава немската точност 

и усещането за простор на Арабския 
свят. Това са културите, в лоното на 

които е придобивала най-много знания. 
Прибавя йога и ето я сега – с радост-

ната задача да свърже нишките на 
древното с мястото ни в този свят. 

„Здрави истории“ е начинът, по който го 
прави – в интернет и на страниците на 

любимото „Усури“.
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Любов чрез силата  
на утвържденията

Друг начин да развием любов към тялото 
си е да убедим ума, че това е именно така. 
Постига се чрез утвърждения. Този метод 
изисква малко повече усилие от отбелязва-
нето на красивите ви черти пред огледа-
лото, но е също така и много по-ефикасен. 
Създавате си едно положително утвърж-
дение лично за вас. Разбира се, можете да 
вземете и някое готово, но това, което 
вие самите сте сътворили, въздейства 
по-силно върху вас. Утвърждението може 
да гласи: „Обичам и приемам тялото си 
такова, каквото е сега.“, „Благодарна съм 
на моето прекрасно тяло и го обичам.“, „С 
любов се грижа за тялото си всеки ден.“ 
Варианти много. Потворете малко и най-
подходящото за вас ще се появи.

Когато си изберете вашето утвържде-
ние, можете да направите три неща за-
едно или поотделно. Отделяйте си по 5 
минути всяка сутрин, погледнете се в 
очите в огледалото и си повтаряйте на 
глас утвърждението 10-ина пъти. Нека 
това се случва поне 21 дена, тъй като 
това е минималният период за изгражда-
не на нов навик. Вторият вариант е все-

Без любов към себе си и най-здра-
вословният начин на живот не би 
ви донесъл желаното здраве. На 
тази Земя душата работи в тан-
дем с тялото, затова е време да 
обърнете внимание и на него.

огледална повърхност, си казвайте по 
нещо мило наум. Не се притеснявайте, че 
някой може да си помисли, че се превръ-
щате в нарцис или че сте суетни. В мо-
мента работите за любовта към тялото 
си, а тя е много по-важна от мнението на 
другите за вас. Всъщност добре е човек 
да цени мнението на околните, но имайки 
една солидна любов към себе си, той вече 
не е зависим от това мнение, което съз-
дава по-стабилна основа на равнопоста-
вени отношения.
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ки ден да преписвате утвърждението на 
лист десетина пъти отново поне 21 дена. 
А третият е да си напишете утвържде-
нието на различни листчета и да го зале-
пите на местата, където най-често ще 
го виждате – на компютъра, на хладилни-
ка, на вратата на стаята... Трите неща 
в комбинация биха били най-ефективният 
вариант, но правете само това, което ви 
е приятно. По-добре само едно от трите, 
но за по-дълго време, отколкото и трите, 
но еднократно.

Стратегия да общувате  
с хора, които се приемат

Със сигурност има подобни хора около 
вас, може би просто не сте ги забелязва-
ли. Но дори да няма, в момента, в който 
започнете да работите над даден навик, 
вие ги привличате към себе си. Така че 
просто изкажете намерение да се обгра-
дите с повече обичащи хора и се отворе-
те за тях.

Това не значи напълно да прекратите кон-
такта си с другите, които не се обичат 
особено и не харесват тялото си или пък 
от време на време ви „критикуват гра-
дивно“. Просто в процеса на изграждане 
на новия навик да обичате тялото си, 
когато все още не сте се установили 
твърдо в него, вие сте доста зависими 
от мнението, настройката и излъчва-

нето на хората около вас. Положител-
но настроените хора ще спомогнат за 
по-стабилното изграждане на навика да 
обичате тялото си, не толкова положи-
телно настроените хора по-скоро ще ви 
попречат. За известен период от време 
избягвайте втория вид контакти, а кога-
то вече имате стабилен навик да обича-
те себе си, отново можете спокойно да 
общувате с тях и да им дадете малко от 
своята любов.

Осъзнаване на всяка част от нас

Любовта към тялото може да се развие 
и чрез осъзнаване на всяка една негова 
част, благодарност към нея и радост от 
съществуването ú. Това най-лесно може 
да се постигне чрез йога или танци, но 
с малко повече усилия може да се случи 
и чрез всяко действие, което извършва-
ме. Ако някога сте се занимавали с йога, 
то може би инструкторът ви е карал да 
насочите вниманието си към определена-
та част на тялото, с която работите в 
момента. Така вие спонтанно изпращате 
енергия на тази част от себе си. Може-
те да изведете тази практика още едно 
стъпало нагоре – просто съвсем осъзна-
то започнете да изпращате и любов на 
отделните части на тялото, с които 
работите, като с течение на практика-
та можете да подсилите това чувство 

<< Любовта към тялото развиваме чрез осъзнаване  
на всяка една негова част. >>
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с благодарност към милите си крака на-
пример и радост от това, че ги има и че 
функционират по такъв прекрасен начин. 
Можете да направите същото упражне-
ние и при финалната релаксация в часа 
по йога – момента, в който след интен-
зивната практика отпускате отделните 
части на тялото.

Ако случайно не обичате да танцувате 
или не се занимавате с йога, все пак има 
и друг начин да приложите тази практи-
ка – докато вървите по улицата, си пред-
ставете как сърцето ви изпраща любов 
към краката, към ръцете, към кръста, 
към всяка част от тялото, която участ-
ва в движението. Когато пиете чай, 
усетете до кои органи се докосва той, 
преминавайки през вашето тяло. Изпра-
тете им любов. Докато пишете на ком-
пютъра, изпратете любов на пръстите 
си, на китките, дланите, лактите, ра-
менете, целите ръце, гръбначния стълб, 
очите, мозъка. Докато се храните, съз-
нателно изпратете любов на зъбите си, 
на езика, на небцето, на стомаха. Може-
те да практикувате с всяко едно движе-
ние и с всеки един жизнен процес. Но не 
прекалявайте – 5–10 минути на ден са 
напълно достатъчни. Ако от първия ден 
се насилите с практиките, вероятност-
та на другия ден да практикувате отно-
во значително намалява.

Дори нещо в тялото ви да ви 
подразни, тренирайте приемане: 
„Приемам факта, че косата ми не 
е дълга и здрава и ú благодаря за 
търпението и индикацията, че по 
някакъв начин блокирам силата си, 
затова и тя не иска да расте.
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Да се харесваме,  
е естественото ни състояние

Не си мислете, че любовта към тялото 
е нещо трудно за постигане. Всъщност 
това е естественото ни състояние. Да 
сте виждали куче, което не харесва фор-
мата на лапите си? Ами малките деца? 
Те не се оплакват от вида на тялото си, а 
му се радват такова, каквото е. В пубер-
тета обаче тялото активно се променя и 
ние не винаги успяваме да приемем това с 
любов. В този период си изграждаме един 
куп негативни нагласи, с които не знаем 
как да се справим и просто ги мъкнем като 
багаж със себе си, където и да отидем.

Приемането и обичта към тялото са важ- 
на предпоставка за вашето здраве. Без 
значение колко правилно се храните и кол-
ко спортувате, ако обичта към него не е 
налице, болежките няма да закъснеят. Е, 
това, разбира се, не е оправдание да яде-
те боклучави храни и да стоите само пред 
компютъра, защото вече си повтаряте 
пред огледалото, че обичате тялото си. 
Всъщност здравословната храна и спор-
тът са още една форма на обичта към 
тялото, само че преди тези две неща е 
необходима стабилна основа от осъзната 
любов към този така важен инструмент.

Примери за болни хора,  
които живеят здравословно

Вече има доста примери за хора, които 
се хранят правилно и спортуват, поддър-

жат положителна настройка към живота 
и все пак развиват някое разтърсващо 
състояние от сорта на артрит, гръбнач-
но изкривяване, диабет и други. Аз лично 
много обичам Луиз Хей и винаги когато се 
появи някоя болежка, поглеждам в нейните 
книги, за да видя кой мисловен модел я е 
предизвикал. Когато констатирах, че в 
един прекрасен момент съм си докарала 
артрит, първоначално се изненадах, за-
щото все си мислех, че това се случва 
само на възрастни хора, които прекаля-
ват с месото и млечните, като цяло ядат 
лоша храна и не се движат достатъчно, 
а пък аз нали съм веган и се храня главно 
със сурова храна, а се занимавам и с йога 
доста активно, даже и възрастта не е 
чак толкова голяма при мен...

И когато прочетох, че според Луиз Хей ар-
трит развиваме именно ако не се чувства-
ме обичани и най-вече не обичаме себе си, 
нещата просто ми се изясниха. Всъщност 
според нея всяка една болежка се дължи 
на липсата на любов към себе си. Това го 
знаех отдавна, но някак все ми минаваше 
покрай ушите, все си мислех, че като ядеш 
здравословно и си позитивен, всичко тряб-
ва да е наред. И когато започнах съвсем 
осъзнато да развивам любовта към тяло-
то си, какво мислите стана с артрита? 
Ами вече усети, че си е изиграл ролята и 
реши, че е време да си върви.

Рубриката е част от проекта  
„Здрава история“ на Емилия Цанева

<< Утвърждение за тялото:  
„Обичам и приемам тялото си такова, каквото е сега“. >>
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