
Твоето прекрасно лято 
Как да го направиш такова? 



Как да използваш  
тази книга… 

    Нейната цел е да ти 
зададе няколко въпроса… 

 
    Твоята цел е да откриеш 

своите отговори на тези 
въпроси…. Дай си цялото 
време, нужно да помислиш 

 
    Истинската задача пред 

теб е, имайки отговорите, 
да ги използваш, за да 
създадеш едно 
незабравимо лято! 

 



    “На кого е слънцето горе в небесата ? 

На кого е вятъра,  хукнал през полето?”  Кр. Станишев 
Кой не обича лятото?  Наричат го “сезонът на щастието” – и всеки 

се усмихва повече. През лятото се раждат красивите спомени на 
живота ни…  

Безгрижие, лекота, свобода изпълват 
дългите летни дни… 

Страст, ритъм и мечти правят 
нощите толкова къси! 



”Лятото винаги е най-доброто от това, 
което може да бъде.“ Чарлс Боуден 

Всяко лято ние правим своите трескави планове… само 
за да се убедим, че най-хубавите мигове са онези, 
спонтанните … И че единственият важен въпрос е 
От какво се нуждая аз това лято? 

/това,  за което истински жадуваш/ 

 
 



Какво най-много искам от своето лято? 

Моят съвет – фокусирай се върху онези три неща, 
които искаш да ти се случат или да направиш… 

1. ………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………….. 

/мечтай  дръзко  тук!/ 



Какво НЕ 
искам това 

лято? 
1. …………………………….  
2. ……………………………. 
3. ………………………...……. 
 

      Тук можеш да посочиш и 
всички онези неща, които 
просто искаш да спреш да 
правиш през лятото 
 



Как ще си почина 
най-добре? 

     Ще разбереш отговора още 
докато си задаваш въпроса. И не 
чакай да отидеш на почивка, за 
да си починеш. Знаеш, че често са 
нужни няколко дни , за да 
превключиш на режим 
“спокойствие”…  
Планираш лятната почивка цяла 
година… А какво ще се случи, ако 
това лято помислиш за 
почивката  в ежедневието си? 



Какво ще ме 
презареди 
най-добре 
това лято? 

   Помисли какво 
ти дава най-
много енергия и 
как можеш по-
често да си я 
набавяш. 



Кои са хората, с 
които искам да 
прекарам най-
много време? 

    Хората,  които ни дават енергия и ни повдигат 
настроението, са навсякъде около нас – 
семейство, приятели, любимият човек… 

     Какви са възможностите да имаш достатъчно 
време за тях? 

 



Какво ще направя, за 
да се забавлявам ? 

   Ние, хората, сме много 
традиционни  в своите 
забавления… Но това, 
което запомняме, е 
вкусът на новото. 
Какво ново забавление 
можеш да си подариш 
това лято. И не 
забравяй – не пари 
трябват, а душа и 
желание  :)  



Как ще си осигуря  
баланс между нещата, 

които ИСКАМ  
и ТРЯБВА да направя? 

    Всички ние работим толкова упорито - и твърде често 
просто  забравяме да се грижим достатъчно за себе си. 

Истината е, че само в съзнанието ни е толкова трудно да си 
дадем почивка.  Представи си… как усилията, които 

обикновено влагаш в работа, инвестираш в собствените си 
желания…  



Какво трябва да си 
позволя, за да имам 

наистина хубаво лято? 

   Онова лудо и дръзко приключение,  
което все отлагаш за “някой ден” 
– който пък все не идва…  



    Ежедневието ни налага много роли, които изискват от нас да 
слагаме маски., за да се впишем в някакви норми и 

условности.  На плажа сваляш дрехите. А от своята личност 
какво трябва да свалиш? 

Какво по-различно трябва да направя това лято, за да 
разцъфти моето Аз?  



Какъв вълнуващ спомен искам да си създам за цял 
живот от това лято? 

   Поглеждайки назад, кое е 
онова едно нещо, което 
наистина искаш да ти се 
е случило  през лятото на 
тази година.  



Какво обещание 
ще дадеш на себе 

си за своето 
хубаво лято?   

   Тук е моментът, в 
който да обещаеш на 
себе си едно нещо, 
което ще направиш 
още тази седмица да 
създадеш едно 
незабравимо лято. 
Пожелавам ти го! 



Лятото изтече като пееща вода. 
Тежко ми е — колко много, много пих от нея. 

Бели стъпки, нежни като котешка следа, 
още за червената му песен пеят. 

  
Мислите ми тръгнаха след него по света. 

Може би не ще успея вече да ги върна. 
В дланите ми плаче невидяна есента, 
моли ме поне веднъж да я прегърна. 

  
Но не мога — аз на лятото обрекла се веднъж 

ще го чакам, ще го помня, ще му бъда вярна. 
То ще дойде пак с коси от топъл дъжд, 

пак дъхът му цветен ще ме парне. 
Петя Дубарова  



Благодаря ти, че отдели време за тази 
малка електронна книга! 

Въпросите в нея са вдъхновени от моите коучинг програми: 
емоционалната “Стъпки към щастието” и 

програмата за личен баланс “РАВНОВЕСИЕ”   

За още авторски материали харесай страницата ми  
https://www.facebook.com/RashkovCoaching/ 

Където всеки ден подготвям полезно ново съдържание! 
 
   

http://rosenrashkov.com/%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%89%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE/
http://rosenrashkov.com/ravnovesie/
https://www.facebook.com/RashkovCoaching/


Росен Рашков 
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0878 92 1000 

  


