
Поява на вълчия глад

Вероятно вече сме добре информирани 
коя храна е здравословната за нас, знаем 
в кои часове е добре да се храним и по 
колко, осъзнали сме кое как ни въздейст-
ва, храним се редовно, и то с питател-
на храна, но изведнъж ни връхлита едно 
странно чувство за глад... Това не е ле-
кото къркорене на стомаха, което казва: 
„Имам нужда от градивни елементи за 
тялото“; не е и просто желанието за един 
конкретен вкус или зле разбраното иска-

Какво ни казва той?

Неконтролируемият глад
Липса на любов към себе си, 
затваряме очите си за уро-
ците, които е необходимо 
да отработим, или просто 
отказваме да осъзнаем ми-
сията си?
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не за вода от организма, което можем да 
объркаме с глад. Защото всеки един от 
гореспоменатите импулси би могъл да се 
задоволи с нормално количество от жела-
ната субстанция. Но неконтролируемият 
или така нареченият вълчи глад е нещо 
съвсем различно.

От чувство на празнота  
към чувство на вина

Когато изпитаме вълчи глад, на нас всъщ-
ност ни е все едно какво ще ядем, важно-
то е по най-бързия начин да запълним 
тази огромна дупка, която зейва в цен-
търа на съществото ни. Затова и най-
често в такива моменти посягаме към 
храните, които ни пристрастяват и ни 
дават фалшиво чувство за щастие, поне 
докато ги ядем – сладко, тестено и други 
такива залъгалки. Но ние сме толкова фо-
кусирани да запълним празнотата вътре 
в нас, че въобще не можем да се насладим 
на това, което ядем, даже може вече да 
си мислим за следващото нещо, което ще 
изядем. А количествата, които поемаме, 
са огромни – тялото вече няма нужда от 
храна, натъпкано е догоре, но пропастта 
вътре зее ли, зее и ние си мислим, че с 
още храна ще се запълни. И накрая в няка-
къв момент спираме с тази разрушител-
на дейност и с ужас установяваме какво 
всъщност сме си причинили – тялото е 
запълнено с прекалено много храна, която 
то няма начин да усвои, лошо ни е, коре-
мът е подут, а първоначалното чувство 
на празнота не само че не е изчезнало, 
ами сега към него се прибавят чувство 
за вина, чувство за провал, яд на себе, а 
понякога дори и ярост и омраза към себе 
си. От своя страна тези чувства увели-
чават празнотата и така порочният кръг 
се затваря.

Сега съм нещастен и затова... ям

А нещата всъщност са много прости – 
няма как да запълним с физическа храна 

От всеки ден прави откритие
Еми е йога инструктор от няколко 

години, а наскоро сложи начало и на 
проекта си „Здрава история“ – по-

търсете едноименната страница в 
интернет. Природно вродено ú е да 

се усмихва на живота и точно тази 
нейна усмивка искаме да ви предадем. 

Сигурно това ú помага и като зас-
тане срещу хората, които избират 
нейните часове. Наскоро ни разказа 

как нейна близка бременна приятелка 
просто ú казала: „Аз съм си свикнала 

с теб и искам да идвам на йога за 
бременни при теб.“ „И всъщност се 
оказа – продължава Еми,  че това е 

още едно прекрасно откритие в моя 
живот, йогата за бременни! Тя до та-

кава степен резонира с нуждите на 
женското тяло, че ми стана любима и 

до голяма степен дори замени другата 
практика, която правех преди.“

Така да откриваме прекрасните стра-
ни в живота си помагат и нейните 

страници в „Усури“, част от едно ново 
начало, от едно ново откритие на 

Еми...
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празнота, която не се намира във физи-
ческото тяло... Логично, нали? И точно 
затова, за да излекуваме празнотата, е 
необходимо да осъзнаем какво ни казва тя 
и кой аспект от нашия живот я е предиз-
викал. След което капка по капка да за-
пълним болното място с любов и светли-
на, усвоявайки урока, който празнотата 
ни предоставя.

Каква ли е причината за тази празнота? 
Може би нямам достатъчно любов в жи-
вота си, ето защо се „запълвам“ с храна, 
тъй като тя винаги е под ръка, а любов-
та може да ми я откажат! Но колкото и 
любов, и внимание, и загриженост, и неж-
ност да получаваме от околните, те не 
биха били достатъчни, за да ни излекуват. 
Да, със сигурност усещаме облекчение, 
когато човекът до нас се държи добре и 
ни засвидетелства цялото си внимание. 
Но в момента, в който се наложи той или 
тя да се фокусира и върху нещо друго, не 

А всъщност осъзнали ли сме мисията 
си в живота? И защо са ни пратили на 
Земята? Коя е нашата част от пъзел-
чето, коя е нашата уникална задача на 
Земята, без която светът никога не 
би бил същият? Знаем ли отговора на 
този въпрос? В случай че не сме осъз-
нали коя е нашата мисия на Земята и 
защо сме тук, много вероятно е вълчи-
ят глад да ни връхлита честичко. Ня-
маме цел, нямаме идеал, често ни ста-
ва скучно и безсмислено и тъй като 
знаем, че не е добре да се поддаваме 
на негативните емоции, ние запълваме 
липсата на мисия с храна. И пълним 
ли пълним, но то – чувал бездънен, за-
пълване няма! Тук отново е необходим 
осъзнат поглед върху живота ни, за да 
успеем да усетим смисъла.

Нужен ни е осъзнат поглед
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само върху грижите и времето за нас, 
ние реагираме агресивно като наркоман, 
на когото току-що са му взели поредна-
та доза под носа: „Чакай малко! Това си е 
моята доза любов и внимание!“ И ето как 
прехвърляме отговорността върху ближ-
ния – той ме ядоса, тя ме пренебрегва, 
сега съм нещастен и затова... ям.

Гладът идва от това,  
че липсва любовта

Всъщност точно прекомерната нужда от 
внимание и „реакцията на наркомана“, ко-
гато тази нужда не бъде удовлетворена, 
ясно ни показва, че има проблем. И про-
блемът не е, че светът не се върти около 
нас, въпреки че сме едни такива слънца... 
Празнотата всъщност идва от това, че 
сърцето ни е затворено и не ни изпълва с 
любов. Ние нямаме достатъчно любов вът- 
ре в себе си, не се обичаме достатъчно, 
ето защо изцяло зависим от хорската лю-
бов и внимание, а когато не дай си Боже 
ни я откажат, посягаме към огромните 
количества храна...

Добре, осъзнаваме, че ни липсва любов към 
себе си и искаме да си отворим сърцето 
за Любовта. Но защо се е затворило това 
сърце? Защо не сме запазили чувството 
на любов към себе си, което имаме като 
деца? Защото през годините това сърце 
е понесло много удари, характерът ни и 
външният ни вид са отнесли множество 
критики и така малко по малко болката и 
липсата на любов към себе си се наслоя-
ва, сърцето се затваря, за да не го боли 
толкова от хвърчащите стрели наоколо и 
в един прекрасен момент осъзнаваме как 
вървим прегърбени, раменете са посто-
янно свити, а нищо чудно да сме си до-
карали и някое гръбначно изкривяване по 
този повод. И всичко това от страх да не 
ни заболи отново. Но задача на всички нас 
в този живот е да се научим да държим 
сърцето си отворено и любовта да струи 
чрез нас без значение кой какви критики 

Ядем много, защото...

1 липсва ни любов;

2 бягаме от реалността;

3 сърцето е затворено.
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отправя и кой как ни наранява без значе-
ние съзнателно или не.

Работохолизмът е също вълчи глад

Вече знаем, че неконтролируемият глад 
идва от празнотата вътре в нас, която 
от своя страна е породена от затворе-
ното сърце и липсата на любов към себе 
си. Каквото, такова, без обвинения! Ами 
сега накъде? Сега съзнателно правим не-
обходимите крачки, за да отворим сърце-
то си и да заобичаме себе си. Това може 
да стане по множество начини. Например 
съзнателно да се грижим за тялото си по 
най-добрия начин, да му даваме полезна 
храна, да го обличаме с дрехи, в които се 
чувстваме комфортно, и с цветове, кои-
то ни карат да греем вътрешно. Осъзна-
ваме, че грижата за себе си е предимно 
наша задача и тя е също толкова важна, 
колкото е работата и отношенията ни 
с другите. Защото работохолизмът или 
прекалената социална активност също 
са проявление на вълчия глад, породен от 
липса на любов към себе си, тъй като е 
по-лесно да се крием в занимателни дей-
ности, отколкото да се изправим лице в 
лице с това, което е необходимо да отра-
ботим. Но пък е много по-удовлетворява-
що всеки ден да правим по още една малка 
крачка по пътя към отваряне на сърцето.

Храната е бягство от реалността

Някой може би ще каже: „Да, обаче аз от 
години работя върху любовта към себе си 
и до голяма степен съм я развил! Обичам 
си се, сърцето ми като цяло е отворено, 
но пак ме гони този пуст огромен глад! 
Какво става?“ Става това, че Животът 
се опитва да ни предаде някой ценен 
урок, а ние се дърпаме ли, дърпаме. Мно-
го по-лесно е да притъпим осъзнаването 
си чрез дрогиране с храна, отколкото да 
седнем и трезво да погледнем трудния за 
усвояване урок отстрани. Това може да 
е някое наше качество за отработване, 

Глада тълкуваме сами
Пристъпите на неконтролируем глад 
са просто симптом, начин, по който 
Вселената ни предава определена ин-
формация. 

Човешко е да се случват такива неща, 
не е срамно, защото в крайна сметка 
Земята е нашето училище. Важното е 
да разберем информацията, която ни 
се предава. Добри речници по разшиф-
роване на информация от Вселената за 
съжаление няма. 

Най-добрият тълковател е самият 
човек. Какъв е случаят при вас и какво 
послание ви се предава, само вие може-
те да прецените. 
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може да е определен модел на поведение, 
който се повтаря в различни ситуации 
или във взаимодействията с различни 
хора, а може би е просто неприемането 
на собствената природа и залитането в 
противоположните качества – например 
ако съм родена в женско тяло, но в света 
проявявам главно мъжките си качества 
като главнокомандване, прекомерно пла-
ниране на нещата, дисциплина и усилия, 
без да се отпускам по течението на жи-
вота, или пък съм роден в мъжко тяло, но 
допускам в ежедневието ми да преоблада-
ват женските качества като отпускане 
по течението на живота, без да си правя 
труда да планирам каквото и да било, не 
си поставям кой знае какви цели и предпо-
читам да вървя със стадото, отколкото 
да се изявявам като лидер...

Във всеки един от гореизброените слу-
чаи в нас се създава напрежение пора-
ди неусвоения урок и ние чрез вълчи глад 
се разсейваме от ученето. И в един 
момент се фокусираме върху прекомер-
ното поемане на храна и си внушаваме, 
че това е нашето основно предизвика-
телство в живота – О, ужас! Как да се 
справя с този глад?! А всъщност така 
отклоняваме вниманието си от истин-

ското предизвикателство – да си усвоим 
урока най-накрая! Какво да правим?

Упражнение за осъзнаване  
на потребностите

Първо е необходимо да бъдем честни със 
себе си. Оставаме насаме с един бял 
лист хартия и си задаваме въпроса: „Има 
ли в моя живот ситуации, взаимоотноше-
ния или модел на поведение, които не ми 
носят вътрешна радост, но се повтарят 
често?“ Отгоре на листа хартия запис-
ваме качеството, модела или ситуаци-
ите, които ни изникнат. Това е нашето 
заглавие. А сега продължаваме с въпроси-
те и отговорите към себе си, тъй като 
ние сме тези, които прекарват най-много 
време с нас самите, точно затова ние 
познаваме себе си най-добре и ние са-
мите сме си най-добрите съветници. Не 
ви трябват външни авторитети! Когато 
има нещо за осъзнаване, питайте себе 
си! Вече имаме заглавие, примерно моето 
е „Проявяване на женската енергия чрез 
мен“. Сега, без много да го мисля, запис-
вам всичко, което ми хрумне по темата: 
Как се проявява това качество чрез мен? 
Колко често? Блокирам ли го? Защо го 
блокирам? От какво ме е страх? 
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Въпреки че съм родена в женско тяло и 
сякаш ми харесва това, че съм от жен-

ски род, през по-голямата част от време-
то си на Земята аз проявявам все мъжките 

си качества. Обичам да раздавам команди наля-
во и надясно, обичам да казвам на хората какво 
да правят, особено пък ако са ми по-близки, че 
иначе може да ме хване някакъв свян и да си 
замълча. Обичам да си мисля, че работата е 
на първо място, а емоциите са лиготии и 
за тях няма пространство и време в моя 
живот, защото има толкова много цели 
за постигане... 

Да научим собствените си уроци

Пишем, пишем, пишем и когато излеем на 
листа всичко, което ни дойде, можем да си 
направим една чаша чай и да си отдъхнем 
малко. След което е време да прочетем 
шедьовъра, който сме сътворили на белия 
лист – нашето най-добро ръководство 
„Как да науча собствените си уроци“. Че-
тем и приемаме, няма място за осъжда-
не. Може да си подчертаем най-важните 
моменти, които са излезли на белия лист 
хартия и ако формата им не ни харесва, 
да я променим така, че тази мъдрост да 
ни помогне да научим урока. Например: 
Радвам се на своята женственост и ú 
позволявам да се прояви в живота ми, 
като се отнасям мило и нежно с близки-
те си, отпускам се по течението на жи-
вота и позволявам на прекрасните неща 
да се случват спонтанно. След което по 
най-мързеливия начин просто си напис-
ваме твърдението на няколко листчета, 
разлепваме ги на местата, където има 
най-голяма вероятност да ги забелязва-

ме всеки ден и във всеки удобен момент 
си ги четем. И се стараем да приложим  
осъзнатото на практика. Готово!

Осъзнаването се случва спонтанно

Всеки има нужда да се чувства полезен, 
да усеща, че допринася с нещо към общо-
то благо. Всяка една душа идва на Земята 
освен с уроците си за отработване и със 
своя уникална мисия за благото на всички, 
а някои души идват и с по няколко мисии 
накуп. Това е нещо, което така или иначе 
ще се наложи да осъзнаем и да проявим. 
По принцип би трябвало осъзнаването на 
мисията да се случи спонтанно, без да е 
необходимо да полагаме специални усилия 
да си спомним каква е тя. Просто извед-
нъж нещо ни прищраква и вече виждаме 
света в съвсем нова светлина. 

За съжаление обаче по редица причини 
ние блокираме припомнянето на мисия-
та си. Вече е дошло времето да дадем 
нещо на този свят, но нас толкова ни е 
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В тази насока освен осъзната грижа за 
тялото и съзнателно отделеното време за 
себе си, медитацията може да ни бъде от 

голяма полза. Начини за навлизане в медита-
ция колкото иска човек, въпросът е да наме-

рим нашия си метод и да осъзнаваме защо 
го правим. Един от начините е просто да 

седнем удобно с изправен гръб, най-добре на 
земята с кръстосани по турски крака, защо-
то ако седим на стол вероятността да ре-
шим да се опрем на облегалката е голяма, а 
тогава и гърбът вече не е изправен... Та ся-

даме удобно, изправяме гърба, затваряме очи 
и се фокусираме върху областта на сърцето. 

Усещаме неговото туптене, усещаме как 
сърдечната област се затопля и си визуали-
зираме кълбо от светлина точно в центъра 

на гърдите. Усещаме как сърдечният център 
се изпълва с любов към нас самите и към ця-
лата Вселена. И се оставяме на тази вълна 

от любов да ни полюлее...
Медитацията обаче определено не е метод 

от типа „бързо хранене“ и „без усилия“. За да 
даде резултат, е необходимо да я практику-

ваме редовно, по възможност всеки ден за по 
5-10 минути. И така малко по малко ще раз-
вием Любовта в себе си и вече няма да има 

празноти за запълване...

Празнотата запълваме с 
медитация

страх, чувстваме се толкова не-
значителни и оплетени в играта 
„горкият аз“ или пък се радваме на 
бляскава кариера и егото ни цъф-
ти ли цъфти, така че не ни дава 
възможност да погледнем отвъд 
успехите си. А може би просто сме 
се оплели в различни удоволствия 
и пристрастявания и не ни инте-
ресува какво имаме да дадем. Или 
до такава степен сме затънали в 
разни калчища от типа на – само 
да си намеря подходящия партньор, 
само да ми плащаха по-голяма за-
плата или не си обичам работата, 
но трябва да продължа с нея, за да 
оцелея материално...

И така бягаме от своята мисия. Но 
тъй като всеки човек има потреб-
ност да бъде полезен, то докато 
отбягваме специалната си мисия, 
в нас избуява една огромна празно-
та и неудовлетвореност. Може би 
осъзнаваме потребността да си 
припомним мисията и сме се фоку-
сирали върху това толкова усърд-
но, че тя така и не ни се дава. Или 
пък забързани в ежедневието, не ни 
интересува, че има нещо по-важно 
за цялата картина от това да си 
свършим точно тези всекиднев-
ни задачи. И в двата случая може 
просто да седнем насаме и да се 
отпуснем за момент, след което да 
запишем на лист хартия, че осъз-
наваме наличието на своя уникална 
роля на Земята и сме готови тя да 
ни бъде разкрита така, че да я раз-
берем с лекота. След което просто 
се отпускаме по течението на жи-
вота, но все пак държим съзнател-
ните си очи отворени за момента, 
в който нашият принос ще ни бъде 
подсказан.

Рубриката „Заобичай тялото си!“  
е част от проекта „Здрава  
история“ на Емилия Цанева
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