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Това упражнение се разпространява безплатно за всички, които гледат моето видео. Той е част от материалите от електронния курс. 

Бонус упражнение към електронен курс  

„Какво да направя за спра да съм сам/а?“ – 1 ниво  

 Можете да се запишете за този курс  през моя сайт, както и  да видите пълната програма тук https://bit.ly/3juGPfF  

 . Също така можете да се запишете и чрез имейл с вашите три имена и телефон на  elicapaneva69@gmail.com  

промоционална цена на курса За всички записали се до 29 юли 2020 е 30 лева. 

Въпросник за намиране на ограниченията, които ви пречат, саботират да имате здравословна връзка   

 

Въпроси за откриване на 
саботажите и 
ограниченията  

страхове Ограничаващи 
убеждения 

Комплекси  Шаблони на 
поведение 

1. Какво е опасно за 
мен,  ако постигна  
желанието/целта си? 
 

2. От какво спасявам  
себе си или на какво 
обричам себе си, 
когато не 
преработвам 
страхове, комплекси, 

Да сгреша в 
преценката си  
 
Да съм 
непривлекателен/а 
 
Ще привлека човек, 
който не трябва 
 
Ще бъда 
изоставен/а  

Всяка близост е 
опасна 
 
Ти си длъжен/а 
 
Ако искаш 
много, ще 
получиш малко 
Всичко трябва 
да бъде 
идеално 

Приписване на 
хората, качества, 
които те нямат 
 
Неувереност  
 
Отхвърляне 

 

Да живея за 
другите 
 
Обвинявам 
другите 
 
Няма да оправдая 
очакванията и ще 
се лиша от любов 
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негативни убеждения, 
жизнени сценарии? 
 

3. С какви 
действия/бездействия 
потвърждавате тази 
роля ежедневно? 
 

4. Ако се откажете от 
това, какъв/каква ще 
бъдете? 

 

 
 

  

 

Как да работите с таблица? 

За да получите вашите отговори е необходимо да сте честни със себе си. Вдишайте издишайте и задайте въпрос от 

таблицата пример „ Какво е опасно за мен,  ако постигна  желанието/целта си да се освободя от своя страх 

свързан със създаването на здравословна връзка Да сгреша в преценката си ? „ Какви емоции, чувства и други 

препятствия ви карат да се откажете, да не опитвате или нещо друго. 

Запишете своя отговор ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

По този начин отговорете на всички въпроси свързани със страхове, комплекси, убеждения и шаблони. 

Запишете всичко и след това анализирайте отбележете, това, което се повтаря и това, което ви спира. 
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По този начин ще получите повече разбиране за себе си, за подсъзнателните си ограничения и саботажи, 

които не виждате, но които ви пречат и блокират. Желая ви успех! 

Ако прецените, че  имате нужда от помощ можете да си запишете консултация 

през сайта www.eli-paneva.com и  на електронна поща elicapaneva69@gmail.com . 
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