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  Поздравления! 

 

Вие отваряте нова страница в живота си! Намерихте най-добрите упражнение за 

настройване на гласа си в домашни условия!  Сега бизнеса или кариерата ви 

задължително ще се подобрят, ще имате повече увереност в себе си, определено ще 

започнете да пеете по-добре, а може би даже ще започнете да съчинявате свои песни 

или ще разкриете в себе си някакви нови таланти. 

 

 Гласът си използваме всеки ден. И от това, как звучи зависи това, какво впечатление 

правите на околните. Ако гласът ви звучи свободно и доброжелателно - ще ви е много 

по-лесно и в бизнеса, и в любовта, и в тъгата, и в радостта! 

 Добрият глас ще ви бъде полезен във всяка ситуация, защото упражненията, изложени 

на тази страница са безценен подарък! Вземете, владейте! 

 А ако гласът ви трябва изключително за пеене, занимания с вокал - това е прекрасно! 

Аз също мислих така преди 10 години, и това ми служи като мотивация да изпълнявам 

упражненията! Нали гласът е най-древният музикален инструмент! И като добър 

музикален инструмент, на гласа му е нужно настройване! Ако искате да свирите на 

китара - преди това я настройвате. Упражненията ще ви помогнат за настройването на 

гласа! 

 

И така! 

Първата стъпка по пътя към красивия и силен глас - това е отпускането на тялото, 
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особено в областта на гърлото. Защото там се намират гласните струни, и никакво 

напрежение не трябва да има!  

 За да отпуснете гърлото прекрасно помага упражнението "Природен тон".  

 Този тон (стон) при нас се нарича песен! И нека не ви притеснява какво ще си 

помислят съседите! Ако не искат да се присъединят към вас - нека тихо ви завиждат! 

 

Гласа си ще възродите на упражненията в края на страницата - точно той придава на 

гласа ви харизма и сексуалност! Особено ако сте красива жена! При това, размерът на 

гърдите няма значение! Въпросът е във вибрациите, които гърдите ви добавят в 

звучането на гласа! Чували ли сте за красотата на Клеопатра? Тя всъщност не била 

красавица външно (можете да потърсите нейна снимка в интернет), очарованието й 

било е точно в гласа (според спомените на нейни съвременици)! А ако с външността ви 

всичко е наред, а още и гласът ви бъде прекрасен - страшно е да се помисли какво 

можете да сътворите! 

 

Гласът да звучи свободно, дълбоко, високо и уверено,  пречи това, че при нас, 

възрастните се намесва съзнателната част на мозъка, а също различен род страхове - 

това изопачава  гласа ни! Учете се от животните, птиците, и от деца до 3 годишна 

възраст! 

 

Как са съседите ви? Не чукат ли по стените (радиатора)? :) Ако имате добри отношения 

с тях - поканете ги на гости и се упражнявайте зедно! Така ще бъде още по-добре, 

благодарение на явлението резонанс! Помните ли за това от уроците по физика? :) 

А ако не сте приятели със съседите, правете упражненията още по-високо!  

 

 Упражненията, помагащи по-добре да взимате високи и ниски ноти разширяват 

диапазона на гласа ви! Ако пеете или искате да се научите от нула - задължително 

чуйте и започнете да правите упражненията в края на страница!  

Ако преди това не сте могли да "хванете" нито една нота, знайте, че това е вече далеч в 

миналото. 

А започвайки от днешния ден, развивайте слуха си и гласа си по най-ефективната 

методика, много скоро ще хващате нотите и красиво ще пеете, независимо от това как 

сте усявали преди това. 

Междувременно, да продължим със "Света на животните"! Трябва да оправдаем името 
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"природен" глас! Преди колко време сте били в глохо село? Там, между другото - 

навсякъде има учители по глас!  Великата перуанска певица Има Сумак успяла да 

развие гласа си до 5 и половина октави, защото живеела в почти глухо село, и от ранна 

възраст ходела на разходка в гората и се учела от горските учители! Не от мечките, 

разбира се, а от вятъра! 

Упражненията ще ви помогнат да подобрите ясност, звънкост в речта и чистотата на 

пеенето! Смешни упражнения?! Сериозен резултат! 

 

Поне веднъж в живота навярно сте се опитали да приизнесете някакъв речититив? Поне 

в детството! Речититивите, разбира се, са добри, въпреки че дикцията е само 10% от 

бездействието на гласа. А 90% от тембъра е интонацията! Въпреки това, добрата 

дикция на никого не пречи! Още повече, че да се тренира е даже много весело! И 

изобщо не е задължително да си слагате камъни или тапи от шампанско в устата!  

 

 Тези упражнения са като отпускащо-тонизиращо зареждане, гимнастика! Такова 

зареждане ще помогне на вас и гласа ви да се чувствате великолепно в продължение на 

целия работен ден! Правете упражненията сутрин! :) 

 

За повече подробности, продължете да четете статията :)  

 

РАЗКРИЙТЕ  ПРИРОДНАТА  КРАСОТА  И  СИЛА  НА  ГЛАСА  СИ 

 

   За възприятието на живота, чистотата на душата и работата на разума  

За  пореден път се убеждавам, че природният глас е не само инструмент за живота 

(общуване), бизнес (преговори) и пеене. 

Природният глас дава нещо по-дълбоко, от всичко горепосочено. 

  

Гласът е напряко свързан с разума на човека и с душата. За това, когато човек 

сваля напрежението и блокажите, освобождава гласа си - започва по-добре да 

работи разума и се разкрива душата му. 
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 След заниманията се подобрява тембъра, увеличава се диапазона, гласът се 

украсява с нови цветове, придобива голяма сила, звучи истински искренно, по-

уверено... 

Това е забележимо. Но може би точно това не е толкова интересно за хората. Може 

би са по-интересни дълбоките промени? Просто не знам как да напиша за тях, те 

не са толкова очевидни.  

Ето за това продължавам да пиша - занимавайте се с гласа си, подобрявайте го за 

живота (общуване), бизнеса (преговори), здравето (вибрации) и пеене. И между 

другото продължавам да получавам писма от Вас и разбирам, че всъщност, в 

резултат стават много по-дълбоки неща :) 

Когато аз започнах да се занимавам с гласа си, това ми трябваше изключително за 

бизнес (да водя преговори) и пеене (вкъщи с приятели). И само след няколко 

години занимания започнах да разбирам какво всъщност дава на човек 

природният глас. 

С две думи - природният глас е истински Живот. Но отново това са известни думи, 

които едва ли отразяват същността. 

 Всеки човек трябва да възроди Природният глас и сам да почувства какво е това, 

със собственото си тяло, душа и разум :) 

Това е! :) 

  

А какво мислите вие по този повод?  

 

ДА ГОВОРИТЕ И ДА ПЕЕТЕ ОЩЕ ПО-ДОБРЕ! :) 

   

Има 2 причини, поради които гласът звучи лошо и не слуша: 

 

* «Мръсни» резонатори. Това са кухините, в които гласът ни придобива тембър 

(външна красота) и сила.   

У бебетата тези кухини са чисти. За това гласът е силен и звънък. Но по-натам - 

мърсотия от газове, цигарен дим, прах - всичко това се отлага върху нашите 

резонатори. И, ако не ги чистим редовно - всичко се наслоява през живота и довежда до 

това, че гласът изобщо престава да звучи.  
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Представете си пиано, което от вътре е покрито с прах, мърсотия, струните не са били 

настройвани 20 години. Ще издава ли то чист звук? Едва ли. :) По-скоро, то ще скърца 

и ще звучи фалшиво :)Същото е и с гласа. След като изчистите резонаторите си, 

моментално се подобрява тембъра и силата на вашия глас.    

 

* Блокажи в гърлото.Това е втората причина.  

Случвало ли ви се е, че искате да кажете или изпеете нещо, а гласът ви не ви слуша и 

звучи фалшиво?   

Това е  точно поради тези блокажи. Те се появяват също в детството, когато на детето 

му казват "По-тихо, замълчи" и т.н. Гърлото се стяга, стеснява, и не пропуска гласа ви, 

изопачава го.  

Блокажите също могат да бъдат премахнати за кратък срок. В резултат гласът започва 

да звучи по-искренно, чисто, изразително и свободно. Както в речта, така и в пеенето.  

Както виждате - това са изцяло "технически" задачи, които лесно могат да бъдат 

решени, изпълнявайки упражления. 

 

Отпускането на ларинкса е навик, който може да се отработи, ако поне 40 дена 

ежедневно отпускате ларинкса (най-добре е това да се прави с помощта на 

упражненията по-долу) :) 

Когато ви влезе в навик състоянието на отпуснат ларинкс (както в речта, така и в 

пеенето), и когато престанете да управлявате гласа си, то ще мога да ви поздравя, вие 

ще притежавате природен глас! :)  

И с придобиването на природен глас (освобождаването от блокажи в гърлото) - 

автоматично ще придобиете повече увереност в себе си и ще съкратите количеството 

страхове и суета в живота си. :)   

 

 В НАЧОЛОТО БЕШЕ ГЛАСЪТ! :) 

 

В Човек всичко трябва да бъде прекрасно! 

И душата, и тялото, и външостта, и гласът. 

Много от нас са свикнали да се грижат за външния си вид - за дрехите 

(обикновено обличаме чисти и изгладени дрехи). Някои от нас се грижат за тялото си - 

спортуват, ходят на масаж, солариум. Някой може би даже тича сутрин. :) Да, и 

практически всички си чистят зъбите сутрин и вечер! :)  

 Всеки разбира, че ако не си чисти зъбите, то първо - скоро те ще се разболеят и 

изпадат. А второ, от устата им така ще мирише, че всички ще бягат. :) 

С тялото също всичко е ясно. Колкото е по-стегнато, спортно и красиво - толкова по-

добро е нашето настроение, здравето, по-голям е успехът с противоположния пол, и 

изобщо, в живота повече ще ни върви. :) 
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А сега, кажете, осъзнавате ли важността на гласа си? Ако да, то отделяте ли му 

достатъчно внимание?  

Повечето хора смятат, че гласът е само даденост, която не може да се промени, и 

повече от това, него го има и това е, повече нищо не може да се 

направи. С настройване на гласа се занимават изключително певците и актьорите.  

Първата задача, която трябва да изпълним на път към природния глас е да се научим да 

се отпускаме.  

 

Тук ми позволете малко теория. Моля, внимателно прочетете следващите пет абзаца, 

понеже от Вашето разбиране на тези неща ще зависи целият успех от вашите 

занимания! 

  

Въпросът е в това, че в нашите организми има две мускулни системи. Научно се 

наричат гладка и напречна мускулатура. 

Гладката мускулатура (вътрешна или непроизволна) - отговаря за работата на 

вътрешните органи (сърце и т.н). Не се поддава на съзнателен контрол - ние не може да 

накараме сърцето да бие по-често с усилие на мозъка (освен ако сте напреднал йог) 

Гладката мускулатура е свързана пряко с нашето подсъзнание. 

Напречната мускулатура (външна, произволна) - отговаря за работата на външните 

органи (ръце, крака и т.н). Лесно се поддава на съзнателен контрол Ние можем да 

вдигаме и сваляме ръце, да движим крака и т.н., винаги, когато поискаме. 

  

А сега внимание! 

Нашият велик орган - гласът! 

Той може да звучи както под въздействието на вътрешните мускули, така и под 

въздействието на външните! 

  

Познайте, кои мускули създават природния глас? 

Мисля, че вече се сетихте. 

Да се обърнем отново към бебетата! При тях напречната мускулатура те първа започва 

да се развива. А гладката (вътрешната) работи веднага, още в зародишно състояние! 

  

Именно гладката (вътрешна) мускулатура създава този ярък, искрен, свободен, жив 

природен глас, който сте владели напълно, когато сте били на две години! 
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Този глас се лее направо от подсъзнанието. Какъвто сте вие - такъв е и гласът ви. 

Свобода и искреност - това винаги е красиво. 

  

Какво става нататък? 

Детето пораства. Развива се и започва да работи външната мускулна система. По-натам, 

появяват се психологични блокажи и неувереност, особено, ако родителите, учителите 

или още някой му казват - замълчин, не викай, седи тихо и т.н. 

В резултат, когато детето започва да вика -голяма част от работата по 

гласообразуването взима върху себе си  външната мускулатура - тя, изглежда, помага. 

Всъщност обратното! Именно напрежението и работата на външните мускули погубва 

гласа, прави го свит, подтиснат, фалшив! 

Външните мускули не са предназначени за звучане, въпреки това, практически у всеки 

човек - те взимат върху себе си тази работа. Естествено, справят се с нея много лошо.  

Сигурно ви се е случвало, че искате нещо да кажете или изпеете, а гласа не ви слуша, 

става фалшив и т.н.? Тогава работят външните мускули! 

Има такива хора, гласовете на които се възхищаваме! Всъщност в детството им не са се 

включили външните мускули и гласа в продължение на целия живот звучи само за 

сметка на вътрешните мускули. 

За това нашата основна задача е гласът да стане в пъти по-свободен и лек - да се 

научим да игнорираме тези външни мускули с помощта на отпускането. 

За това ще правим специални упражнения. И най-приятното тук е, че според нивото на 

игнориране е на външните мускули, автоматично ще изчезват психологичните 

блокажи. Всичко е взаимосвързано. 

Предварително предупреждавам, че всичко, което тук разказвам е гола теория. Вече 

проверено чрез дългогодишна практика и имам много писмени положители отзиви от 

хората. Така че това действително работи. 

Когато се научите да игнорирате външните мускули по време на звучане - веднага 

вашият глас ще бъде съединен с подсъзнанието и ще звучи свободно и ярко в целия си 

широк диапазон. 

Между другото, искам да отбележа веднага, че най-малкият гласови диапазон на 

обикновения човек е 2 октави. Обикновено повече. Но, отново, да владеем тези октави 

в пълна мяра пречат външните мускули.  

  

Отпускането е основа за добрия глас! 
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Преди всичко искам да ви поздравя с участието в курса "Възраждане на природния 

глас"! 

Радвам се, че взехте това решение и се надявам, че впоследствие с благодарност ще си 

спомняте за курса :) 

С всеки ден гласът ви ще звучи все по-добре и по-добре, доставяйки удоволствие и на 

вас и на вашите слушатели. За това преди да пристъпим към уроците - моля, направете 

контролен запис на гласа си за да фиксирате изходното ниво! 

Вземете диктофон (може и вградения в мобилия телефон) или отворете 

звукозаписващата програма на компютъра, и запишете следния текст: 

Днес ден, месец, година 

Казвам се ...вашите име и фамилия 

Запис преди обучението "Възраждане на природния глас" 

След това не спирайте записа! И, моля, кажете няколко думи за това, с каква цел 

решихте да участвате в курса, и какво се оказа решаващ фактор при вземането на 

решение. 

Само не осмисляйте, моля, предварително, какво и как да кажете. Нека това бъде 

импровизация! 

Просто включете записа и говорете! 

Важното е да не се стараете да го направите добре! Абсолютно няма значение, дали ще 

кажете едно изречение или ще се получи малък разказ за 2-3 минути! В крайна сметка, 

колкото по-зле се получи, толкова по-интересно ще е да го сравнявате! 

След като озвучите целите и намеренията си - моля, изпейте нещо. :) 

Няма значение какво ще изпеете и как, можете да изпеете куплет от произволна песен. 

Можете просто да произнесете ААААА-УУУУУ или УУУУУ-АААА. Или ААА-ЛЛЛ-

ИИИ-ЛЛЛ-УУУУ-ЯЯЯ :) 

Важното е да го направите в певческо състояние. И отново, колкото по-лошо (от ваша 

субективна гледна точка) го направите, толкова по-добре за мен :) 

Не поправяйте и не презаписвайте по няколко пъти първия запис! Както сте го 

направили от първи дубъл - така го запазете :) 

Ще се радвам след минаване на курса да ми изпратите отзиви или да напишете 

коментар. 

 

Чуйте аудио пример за упражненията по дни, които ще намерите долу - тук 
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Ден 1.  

Днес е Велик Ден! Вие започвате системини занимания по възраждането и 

настройването на вашия природен глас.  

Редовните  занимания по ясна, проверена система дават истински вълшебни резултати! 

И скоро ще се убедите в това с личен опит! 

В продължение на деня ще упражнявате едно просто упражнение и ще се наблюдавате, 

а вечер много на кратко с 1-2 изречения ще запишете наблюденията си в специален 

файл. 

Задачата на днешния ден е много проста. Днес следва да обръщате внимание на 

стойката си!  

Още сега седнете равно. Изправете се и отпуснете рамената. Повдигнете гърдите! 

Гърдите се усмихват :) Главата е равна! Не следва да държите корема с мускули. Когато 

гърдите са повдигат коремът автоматично се прибира. 

Тонус! В областта на слънчевия сплит! 

Настроението е добро, бодро! :) 

Вие сте най-здравият и уверен човек! Стойката ви е потвърждение за това. 

и така ходите цял ден, с такова настроение и такава стойка :) 

При това наблюдавайте се сякаш от страна и забележете реакцията на хората. 

И реакцията си за случващото се наоколо. Просто обръщайте внимание на това. Всеки 

час, а по-добре всеки половин час (можете да настроите таймера в мобилния си 

телефон) - проверявайте стойката си! 

Гръбнакът е прав. Шията е равна, раменете са изправени и отпуснати, гърдите се 

усмихват. Стъпалата уверено стоят на Земята. Почувствате това, 

 

Вие сте готови за велики дела? 

Защо толкова пиша за стойката ви? Защото това е 50% от успеха при възраждането на 

природния глас, а може и повече! 

 

Вие сигурно, сте виждали пиано, китара или друг музикален инструмент? Всеки 

музикален инструмент има корпус. 

Задачата на корпуса е да усили изначалните вибрации! И съответно колкото е по-добро 

състоянието на корпуса на инструмента - толкова повече вибрации и толкова по-добре 

звучи той! 

Точно така за нашия глас този корпус е цялото наше тяло! 

Гласът звучи в тялото ни. Гласът са тези вибрации, които се разливат по тялото ни. 

В здраво тяло - здрав глас! 

За това, започвайки от днешния ден, вие отделяте на тялото си особено внимание! 

 

А ето ви нова задача.:) 
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Моля, спомнете си или разберете, къде се намира най-близкият басейн! 

Тази седмица следва да отидете на басейн и да си вземете карта за редовно посещаване. 

Ако вече ходите на басейн - просто супер! 

 

Посещението на басейн способства не само отпускането на тялото, но и укрепва 

дихателната система - което е също много важно за гласа, особено, ако планирате 

красиво да пеете!:)  

Освен басейн е много хубаво да ходите на различни видове масажи и да тичате! :) 

 

Нали не сте размислили да възраждате природния си глас? :) 

Разбира се, все пак това е приятна работа. 

 

И така продължавате да наблюдавате царската си стойка и да се радвате, че сте най-

здравият и уверен в себе си човек! 

И разберете за картата за басейн :) 

При това бъдете много внимателни към всичко, което става около вас. 

Може така да излезе, че след като започнете да ходите на плуване - ще се промени към 

по-добро личния ви живот, а може и деловия! 

 

А от утре започваме да звучим :) 

Моля, създайте на десктопа си уорд-файл с името "наблюдения". Или може да го 

наречете по друг начин :) 

В този файл напишете днешната дата. А под нея 3-4 изречения за това, как е минал 

денят. 

Пишете кратко -най-интеренсното, което се е случило за деня, впечатленията си, какво 

сте направили полезно за себе си и другите, какво сте забелязали в себе си или 

околните. :) 

Също, в "наблюденията" посочете доколко сте успели да съхраните стойката в 

продължение на деня. 

Максимално време за изпълнение на задачата - 5 минути. Тук не трябва да мислите :) 

Засечете 5 минути и пишете това, което се пише само. Нищо не добавяйте и не 

поправяйте, моля! :) 

След това може да си починете! :) Изобщо, за да звучи гласа добре - трябва да си лягате 

преди полунощ, краен срок до 1 ч. :) 

А най-добре е да ставате в 5-6 часа сутринта, не по-късно от 10 ч.:) 

Час преди сън е най-добре да послучате спокойна музика.  

Но за това ще поговорим по-подробно по-късно. 

Сега се прощавам, благодаря ви за днешния ден, до утре! :) 
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Ден 2 

 

Здравейте, Велики Човече! :) 

Радвам се, че продължавате заниманията с още по-голям ентусиазъм! :) 

Задачата за днешния ден ще е още по-лесна! 

 

Вие цял ден трябва да отпускате ларинкса, тъй като точно в гърлото се събират много 

гласови блокажи, изкривяващи гласа ви, и пречещи добре и свободно да живеете! :) 

Напомням, че ларинксът е такава тръба, която се намира в гърлото. А в ларинкса, от 

своя страна, се намират гласните струни. 

 

Вижте сега: 

За благозвучен глас е много важно да може ларинксът да бъде винаги отпуснат. В този 

случай, и гласните струни, и трахеята, и всичко останалото, гласообразуващите органи 

ще работят свободно и лесно! :) 

 

Как да постигнеш това? :) 

Поздравявам ви, вие вече го постигате, изпълнявайки задачите ни! :) 

Между другото, нали не забравихте вчерашната задача? Стойката! Гърдите са 

приповдигнати и изправени! Благотворно влияе и за дишането, и за отпускането на 

ларинкса. 

Предупреждавам, че да домислете или да правите нещо по свой начин - не следва. 

Просто се доверете и изпълнявайте нашите препоръки. Тогава резултатът ще е най-

добър! :) 

И така, отпускането на ларинкса е задача за днешния ден. 

Таймерът за стойката продължава да работи, надявам се? :) Сега, моля, всеки половин 

час или час, обръщайте внимание не само на изправения гръб, усмихващи се гърди, но 

и отпуснатото гърло.  

 

Внимание! 

Почувствайте още сега, как гърлото ви се отпуска и освобождава. Ларинксът при това 

сякаш се отпуска. И изглежда, че вътре във вас има огромна тръба, свободно 

пропускаща въздуха! :) 

 

Представихте ли си? 

Стана ли?:) 

Браво на вас! 
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Всеки има тръба в гърлото, просто размерите са различни. Но ако вие отпускате 

ларинкса, и усещате при това вътрешно спокойствие, значи, че имате шанс да запеете 

чудесно! :) 

 

Та така, няма да се разсейваме за дреболии :) 

Отделете днес 5 минути във всяко удобно време (може още сега) и сладко се 

прозявайте! 

Прозяването много добре способства за отпускането на ларинкса, а още по-добре 

подобрява работата на мозъка! Ако искате да се прозявате повече от 5 минути - моля! 

Само че не си отваряйте прекалено широко устата, за да не ви падне челюстта :) 

 

Имаше случай, че хората 3 дни подред се прозяваха, и не можеха да се спрат! :) И това 

е прекрасно! При прозяването много добре се отпуска ларинксът, отпадат блокажите и 

даже се повишава настроението :) 

А още, двойно по-лесно е да обедините прозяването с протягането, със стонове! 

Пробвайте. 

А ако искате, чуйте аудио-примера :) 

 

Преди да продължите да четете - добре се прозейте и сладко се протегнете!  

Направихте ли го:) Прекрасно! 

Продължаваме разговора! :) Да поговорим за дишането. 

Гласът е озвучено дишане! 

Даже одухотвореното дишане:)Т.е. дишане, в което звучи частичка от душата ни :) 

 

Преди да започнем да влагаме душа, нека да видим органите, които са задействани в 

процеса на дишането. Да започнем от долу нагоре - така е по-интересно :) 

 

Стъпала. Пробвали ли сте да дишате със стъпалата? Пробвайте, това може да е 

наистина интересно. :) Почувствайте още сега земята с петите (земята - опората под 

краката) :) 

Корем. Това е животът :) Там се намира жизнената енергия, но не само тя :) Стегнете 

горема и повдигнете гърдите :) 

Диафрагма. Сега абсолютно сериозно! 

 

Това е преградата между коремната и дихателната система. Диафрагмата 

непосредственно влияе на качеството на дишането ни, а значи и гласа. За това, следва 

да й предоставите пълна свобода за действия. 

Диафрагмата е умен мускул, не му пречете да работи, и всичко ще бъде прекрасно :) 

Какво означава да не пречите? 
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Не трябва да си напрягате преса, да си отпускате гърдите, да се гърбите, защото в този 

случай, диаграгмата ще е под напрежение, скована.  

То ест, ако вие добре изпълнявате първата задача - стойката - то диафрагмата 

автоматично ще придобие свобода за действия и способства правилното и естествено 

дишане. 

 

Ясно ли е сега, защо е важно да държите стойката и да укрепвате мускулите на гърба с 

плуване? :) 

След това идват гърдите, в които се намират лекия дроб и трахеята. 

Тук ще направим спирка! 

Моля, обърнете внимание - как се държи белия ви дроб по време на вдишване? 

 

Само при условие, че стоите или седите изправени, раменете са прави, гърдите са 

приповдигнати, коремът е отпуснат! 

Просто наблюдавайте! Нарочно не правете нищо! Никакви дълбоки вдишвания и т.н. 

Дишайте така, както винаги го правите, просто обърнете внимание на белите си 

дробове! 

И какво? 

Те се разширяват, особено, в долната си част, там, където е диафрагмата! :) Даже да е 

незначително, но въпреки това :) 

 

Забелязахте ли? 
И това е добре! :) 

Не забелязахте?! Нищо страшно! :) 

Почувствайте тонуса в областта на диафрагмата, и вдишайте спокойно, естествено, 

през носа. Обърнете внимание, въздухът тича нагоре по носната кухина, а после, се 

спуска надолу, до нивото на диафрагмата, но вие вече го усещате. 

Вдишайте точно толкова, колкото обикновено, просто усетете тонуса в областта на 

диафрагмата, за да може въздухът да се спуска надолу, а не да засяда на нивото на 

раменете :)Раменете, между другото, трябва да се изправени и отпуснати :) 

Нататък :) 

А по-натам по план е трахеята (намира се в горната част на гърдите), и после, нашия 

любим ларинкс (намира се в гърлото)! 

Трахеята и ларинксът - това са такива две тръби, които са съединени една с друга!  

 

Задача номер едно е свободно да пропускате през себе си струя от въздух! :) 

Задача номер две за тези тръбички - да резонират, да създават вибрации! Но за това 

малко по-късно, а сега... 

Прозейте се още веднъж! Хайде, не се притеснявайте :) 
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Добре! 

С това за сега ще се спрем. Утре ще продължим теорията за дишането :) 

А сега, отпускане на ларинкса ви, то ест прозяването - това е вашата задача! И, разбира 

се, Царската стойка! Гърдите се усмихват! Тонус! :) 

Вие сте най-здравия и уверен в себе си човек, и с всеки ден ставате още по-здрав и още 

по-уверен! :) 

 

Как се чувствате? Прозяхте ли се добре? :) Може би чувствате лекота в областта на 

гърлото? :) 

Ако да - прекрасно! Ако не, нищо страшно, имате още 40 дни, за да се прозеете както 

трябва! :) 

При всички случаи, браво на вас! 

А сега, моля, отворете файла "наблюдения" и запишете всички свои наблюдения за 

днешния ден :) Наблюденията, напомням, се отнасят не само за това, доколко сте 

успели да съхраните царската стойка и усетете отпускането на ларинкса, но и за това, 

какво изобщо интересно се е случило през деня :) Само че пишете много кратко, не 

повече от 5 минути за тази задача, нали!?  

Това е, браво на вас, до утре! :) 

 

 

Ден 3 

 

Днес е най-великият ден! Започваме да звучим! :) 

 

И така, стойката ви е царска, вече без мое напомняне! :) Ларинксът е отпуснат. 

Нова задача! Моля, озвучете издишването със затворена уста! 

Какво означава това? 

Устата ви е затворена! Вие седите равно, или стоите като Император на Света пред 

поданиците си! :) Дишате свободно, както винаги го правите! Само че сега на 

издишването добявяте звук! 

Може да се получи висок, нисък, дълък звук! Това няма никакво значение. 

Важното е звукът да върви отвътре, невисоко, свободно и леко. Гърлото е отпуснато. 

Това упражнение се нарича природен тон - най- естественият звук, който се получава 

без каквито и да било усилия. Малко прилича на стенене. :) 

 

Повече играйте с гласа. Не звучете еднакво. Нека всеки природен тон звучи по свой 

начин! Пробвайте по-високо, по-ниско, по-кратко, по-дълго! И така, намерете този тон, 

който излиза най-лесно и приятно! Това ще е вашият природен тон! 
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Задачата ви за днес е да търсите природния тон в продължение на 20 минути. Можете 

да го направите наведнъж, също и на 4 пъти по 5 минути (което е препоръчително). 

В краен случай можете да го направите 20 пъти по една минута, но това е най-

нежелателният вариант, тъй като вие няма да успеете за една минута да се отпуснете 

напълно и да наблюдавате вътрешните си процеси, които се случват с вас по време на 

звучането :) 

Да, именно наблюдението на гласа отвътре - е най-важното. Какво означава това? 

Звучите (всеки път по различен начин) и наблюдавате, как се движи гласът ви. В коя 

част на тялото се чува по-добре, в коя по-зле. Само не спирайте вниманието в областта 

на гърлото!  Так вече всичко е отпуснато, и с всяка минута се отпуска още повече. 

Вместо това наблюдавате трахеята, диафрагмата, крайчетата на пръстите, стъпалата.  

Почувствайте вибрациите, които вървят по тялото ви. За сега просто ги почувствайте! 

Разбира се, може и да не ги чувствате, в това няма нищо страшно. 

 

И помнете за стойката!  

И така издавате природен тон със затворена уста, наблюдавате вибрациите, търсите 

най-приятния вариант на звучане. :) 

 

А, и не следва да повтаряте повтаряте упражненията от предишните дни! Но 

изключение е наблюдаването на стойката и прозяването! :) Свободно се прозявайте и 

протягайте в продължение на целия курс, когато имате такава възможност! Много е 

хубаво да се прозявате от сутринта, а също, преди изпълняването на текущите 

упражнения от курса!  

И, разбира се, помнете за стойката!   

 

Сега нека продължним теорията за дишането. Вчера изброихме част от органите, 

задействани в този процес: стъпалата (здраво стоят на земята), корема (стяга се и се 

отпуска), диафрагмата (движи се, както й е удобно), белия дроб (малко се разширява 

при вдишване), трахеята (в гърдите) и ларинсът (в гърлото) - свободно пропускат 

въздуха! 

Е, по-натам е по-лесно! Остана устата и носа! Чрез тези отвори обикновено вдишваме 

въздуха. 

А за да издишаме - внимание - от сега няма да го правим през устата и не през носа, 

особено по време на нашите упражнения :) 

А знаете ли през какво? :) 

С фонтанелата! :) 

Помните ли, че имате такъв "орган"?! 
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Ако имате малък Велик Жител на Планетата - новородено бебе, то веднага ще 

разберете, какво имам предвид! :) 

Та ето! 

Издишвайте от сега не през носа или устата! А през фонтанелата! :) 

Нарочно за това нищо не трябва да правите! Просто обърнете внимание  по време на 

изпълнението на упражнението "природен тон"! 

Работата е в това, че в процеса на звучание на гласа - дишането представлявлява 

движещ се вертикален поток от диафрагмата (от петите), до главата. :) 

Този поток, който е устремен именно вертикално нагоре! А не към устата! :) Имам 

предвид, че ние не издишване през устата, той се устремява нагоре! 

Нека ме прощават лекарите и скептиците ! :) Но за да може правилно да настроите 

природния глас, вие трябва да се научите правилно да издишвате през фонтанелата! 

Знам за какво говоря! :) 

 

Продължавайте да изпълнявате природния тон със затворена уста, ако разбира се още 

не сте завършили положените 20 минути. А ако сте ги завършили, направете още 

допълнителни 5 минути :) И този път, представете си, че издишвате действително чрез 

фонтанелата :) 

И така, ясна карта, както в авиацията! :) 

Стъпалата здраво стоят на земята 

Корема е стегнат под пъпа 

Диафрагмата е свободна в действията си, в тонус 

Белите дробове леко се разширяват по време на вдишването 

Трахеята пропуска въздуха и звучи 

Ларинксът е отпускат 

Вдишване през носа 

Издишване през фонтанелата 

Звучите с удоволствие :) 

И не забравяйте за стойката! Приповдигнете гърдите, отпуснете раменете :) 

 

Поздравявам ви!  

Днес има ли за какво да пишете в "наблюдения"?:) Моля, направете го още сега! Имате 

5 минути! 

Когато завършите - направете си някаква отпускаща проедура на тялото! :) Например 

вана или поне душ! А после, помолете близък човек да ви направи 5-10 минутен масаж 

на стъпалата - за да дишате по-добре :) 

А след масажа може да се заемете с най-природния начин за възраждане на природния 

глас, там също трябва да се стене, но няма да ви давам никакви препроръки :) Важното 

е да има чувства! :) 
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До утре! 

 

 

 

Ден 4 

 

 

Здравствейте! 

Вече е четвъртия ден! Харесва ли ви? :) Надявам се, че ви харесва, и че изпълнявате 

задачите точно както е написано! :) 

Днес продължаваме да залагаме база за звучението на гласа ви! 

Да, точно природният тон е най-естественият звук, това е база за гласа ви, това е 

ключова нота! 

Задачата ви за днес е да звучите в продължение на 20 минути, но вече не със затворена 

уста, а в различни положения! 

Положенията ще са 4, за това, препоръчвам заниманията днес да планирате под вид на 

4 подхода по 5 минути. Тогава ще излезе, че всеки подход има свое положение. 

Положение номер 1 - през зъбите. Сложете си, моля, още сега горния ред зъби върху 

долния. :) Не е задължително да ги стискате при това. А устните леко отворете! При 

това положете едната ръка на долната част на гърдите за да се оказа дланта в района на 

слънчевия сплит 

Сега издайте природния тон 4 пъти в такова положение! А после, в продължение на 

деня отделете 5 минути, за да звучите през зъби! 

 

Стойката е Царска! Повдигнете гърдите! :) Това е винаги е актуално! А ларинксът, 

напомням, отпуснат. Ларинксът и трахеята как две празни тръби, свободно пропускат 

въздуха през себе си и създават вибрации! 

Да, благодарение на трахеята и ларинкса се ражда гласа ни! А после вече гласовите 

вибрации се разпространяват из цялото тяло. 

 

И така, 5 минути днес звучите през зъбите. 

Вторите 5 минути звучите с усмивка! 

 

Просто се усмихни, още сега! Все едно вие сте доволни от нещо или сте срещнали 

приятен човек, когото отдавна не сте виждали! 

Горният ред зъби при това се вижда! :) 
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Звучете така, и наблюдавайте звученето на гласа. Между другото, височината на 

природния тон може през цялото време да се променя - нищо страшно, това, обратното 

е хубаво! :) 

А и не се старайте, моля, да издавате природния тон красиво! В никакъв случай! Той 

трябва да излиза то вас Сам - точно така, както  на вас ви е необходимо в този момент! 

То ест, не го украсявайте, не го поправяйте! Както върви - така е правилно! А вие 

просто наблюдавате този процес, без да се намесвате в него! 

Най-полезното, което можете да направите за гласа си е да държите стойка! :) И ръка на 

слънчевия сплит! :) 

С усмивка звучете още 5 минути в продължение на деня! 

Третото положение е със запушен нос. Моля, отворете си устата! Само не прекалено 

широко, просто отпуснете челюстта, тя сама ще падне надолу! :) Ако все пак не падне, 

притоворете устата така, че 2 пръста свободно да минават между зъбите! 

А носа стиснете с пръстите на свободната ръка! :) Другата ръка, напомням, е върху 

слънчевия сплит! 

Позвучете в такова положение, запомнете го. 

И отново отделете 5 минути за това положение, звучете със запушен нос и 

наблюдавайте гласа си! 

 

И последният вариант :) Сложете китката на свободната ръка (която до сега запушваше 

носа) вертикално, така че дланта да се намира непосредствено до устата, основанието 

на пръстите е на нивото на носа (може даже да докоснете носа) а крайчетата на 

пръстите да се намират в областта на челото (също, може да докосвате "третото око") :) 

 

Издайте природния тон, запомнете това положение! 

И когато имате свободно време за себе си - позвучете в това положение още 5 минути, 

наблюдавайки, че гласът не излиза от устата! 

Дланта, която прикрива устата ви - вие усещате не движение на въздуха, а само лека 

топлина! 

 

Гласът излиза заедно с дишането през фонтанелата, но всъщност илиза от цялото тяло, 

тъй като вибрациите вървият из цялото тяло, от петите до главата, даже ако вие за сега 

слабо усещате (или изобщо не усещате)! :) 

 

Опитайте още сега тези 4 положения - през зъбите, с усмивка, със запушен нос, и с длан 

- за да ги запомниш! А после вече в продължение на деня разпределете времето за 

упражненията си, за да се получат 4 сеанса по 5 минути. 

Помнете за императорската стойка на най-щастливия човек (това сте вие) и 

отпускането на ларинкса! :) 
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И бъдете внимателни към всичко, което се случва с вас! Отбелязвайте всички нюанси, 

клоито на пръв поглед могат да не бъдат сврзани с нашите занимания! 

Просто наблюдавайте процесите, случващи се вътре във вас. И отвън също! :) 

Между другото, за басейна изяснихте ли вече? :) 

Напомням, в здраво тяло има здрав природен глас! :) 

Отпускането е основата на добрия глас! 

Гърдите са повдигнати, коремът е стегнат, раменете изправени! Вие ста най-

щастливият и уверен човек. :) Животът е чудесен! Благодари му за това! :) 

 

Сега още малко теории за положенията, в които днес издавате природния тон :) 

Положението през зъби придава на гласа дълбочина. 

Положението с усмивка изсветлява, приближава гласа към слушателя и му придава 

лекота - това е особено важно, ако планирате да пеете джазови композиции :) 

Положението със запушен нос ще изчисти тембъра и ще премахне гласът на нос(ако 

има такъв). 

Положението с длан през устата способстват правилното движение на дишането! А 

заедно с това, отварянето на третото око! :) Шега! :) 

Напомням, дишането по време на звучане, представлява вертикален движещ се поток, 

от петите до темето.  

А гласът са вибрациите, които създават трахеята и ларинкса, не без помощта на 

гласовите връзки, в резултат на движението на въздуха. 

И само тогава гласът звучи ангелски прекрасно, когато тези вибрации се 

разпространяват из цялото тяло, от петите до темето, а не засядат в гърлото! Но това е 

още пред нас! :) 

А може би вече не си струва да ви напомням за файла "Наблюдения"? :) 

За всеки случай - 5 минути, отворете файла, сложете дата, и пишете това, което се лее 

от вас - как сте изкарали деня, какво ста забелязали, как сте изпълнили задачите! 

Днес преди сън може да включите лека фонова инструментална музика и да помислите 

за дългосрочните планове за живот - отбележете с една дума! :) 

А ако имате близък събеседник, то най-добре заедно да помислите и поговорите с него 

за това! :) 

До утре! 

 

 

 

Ден 5 

Въпреки всичко настроението ви днес е бодро и добро, нали? :) Моля повдигнете 

гърдите! :) Те се усмихват! Гръбнакът е равен, изправете раменете! 

Кой е най-щастливият човек? Разбира се, че Вие! :) 
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И така, днес с вас продължаваме да звучим с природен тон! 

Строим надеждна база за природния ви глас. Още сега, отворете устата, отпуснете 

челюстта и издайте природен тон! Това положение е най-основното, тъй като го 

използваме в живота, в речта и в пеенето! :) 

Стегнете корема, диафрагмата е в тонус! :) Белият дроб се разширява в долната си част, 

чувствате ли? :) 

Сложете ръка на гърдите в областта на слънчевия сплит! И усетете как гърдите отвътре 

се изпълват със звучане от природния тон. 

Вашите усмихващи се гърди са като празна чаша. А природният глас е течност, която 

изпълва тази чаша! :) 

И така, задачата за днес! 

Звучете 20 минути с природен тон с отворена уста, наблюдавайки при това, как се 

изпълват със звук гърдите ви! 

Помнете, че вашият природен тон е само ваш природен тон! Той може да бъде по-

кратък, дълъг, висок, нисък и т.н. :) Важното е да се лее от вас от самосебе си, и да ви е 

комфортно и леко да го издавате :) 

Ръката лежи на гърдите, в областта на слънчевия сплит, самите гърди са приповдигнати 

и се усмихват! А ларинксът се усмихва. Всичко това се случва от самосебе си, без да се 

стараете да го правите нарочно! Просто наблюдавайте всички тези процеси. 

Внимание! Ако според вас нещо върви не така, както трябва - продължавайте да 

изпълнявате! Всъщност, тук не е възможно да се направи нещо неправилно! Но, 

разбира се, идеалният вариант е когато звучите с природен тон и получавате 

удовлствие при това. :) 

 

20 минути звучене с природен тон, изпълвайки с вибрации гърдите, можете да разбиете 

на всякакво удобно за вас количество сесии. 

 

Как е настроението ви? На висота! Браво на вас! :) Със сигурност всичко правите в по 

най-добрия начин! 

А сега, поредния блок теория! 

Някога замисляли ли сте се, за сметка на кое се ражда гласът? :) 

Вече писах, че гласът е озвучено дишане. 

То ест ние може да дишаме в 2 различни режима: 

- Безшумно (когато мълчим) 

- Със звук (когато пеем, разговаряме, стенеме и т.н.) 

 

Съответно, превключването между безшумен режим в звуков може да се нарече процес 

на раждането на гласа! 
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Кой орган изпълнява тази толкова важна функция? 

Преди да отговорим на този въпрос, представете си следната картина - Вие пътувате с 

кола със 100 км/ч, а изведнъж направо пред вас има пешеходец! Разбира се, вие ще го 

заобиколите, но най-вероятно, не безшумно! :) 

Или си спомнете, когато правите любов, особено, ако сте жена! Мъжете по рядко, но 

все пак... 

То ест, има такива ситуации, в които гласът се ражда безсъзнателно, под въздействието 

на силна емоция, преживяване. 

Но такива ситуации не се случват толкова често. 

Много по-често ние пускаме процеса на гласообразуването осъзнато, под 

въздействието на разума ни. Когато ни е нужно да съобщим нещо на някого, да кажем 

или да изпеем :) 

По този начин, гласът се ражда в следствие на една от причините: 

- Силна емоция - гласът се ражда безсъзнателно 

- Команда от разума - гласът се ражда осъзнато. 

В първия случай, когато гласът се ражда, благодарение на емоциите, ключова роля 

играе слънчевия ни сплит. Защото точно там се намират нервните елементи, а именно 

слънчевия сплит управлява... 

Как мислите какво? 

Нашата диафрагма! 

И какво се случва? 

Слънчевият сплит дава команда на диафрагмата - да вибрира! 

В резултат от микровибрациите на диафрагмата, целият ни въздушен стълб започва да 

вибрира и се появява звукът. 

По-натам този звук резонира (усилва се) в гърдите, трахеята, главата, разлива се из 

цялото тяло до крайчетата на пръстите и стъпалата! 

И, о чудо! Ние чуваме глас! 

Само че, разбира се, не реч или пеене, а именно глас, звук! 

Защото за формирането на речта още е необходима работата на ларинкса, челюстта, 

езика, устните - за формиране на гласните и съгласните звуци. 

А сега нека анализираме процеса на гласообразуването под въздействието на разума 

(без претиснения, без емоции). 

Като цяло е същото, само че импулсът се създава не в слънчевия с плит, а в ларинкса (в 

гърлото), а именно, на гласните струни. А понеже чрез ларинкса минава въздушния ни 

стълб, то благодарение на стягането на гласните струни, на въздушния стълб се задава 

определена вибрация, и отново се ражда звукът! 

Само че е малко по-различен. Не е по-добър, нито по-лош. Просто друг.:) 

Също както този звук се засилва благодарение на резонанса на цялото останало тяло. :) 

За нагледност си представете китара. 
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Въздушният стълб е като струна на китара. А гласовите връзки в този случай 

изпълняват ролята на пръстите на китариста. 

 

Китаристът щипва струната, и китарата започва да звучи. 

Също така, връзките се разтягат и въздушният ни стълб започва да звучи. 

Окончателният тембър на китарата се формира благодарение на корпуса. Също така, 

нашият вибриращ въздушен стълб, като кръв, разнася звука из тялото ни, по пътя си 

резонирайки в гърдите, главата, крайчетата на пръстите на ръцете и даже в стъпалата.:) 

 

Нашата задача е да задържим тази струна (въздушния стълб) разтегнат, за да може 

вибрациите да се разпространяват из цялото тяло!А за това способства добрата стойка, 

и тонусът в областта на диафрагмата. 

Така че, както виждате, всичко е взаимосвързано! 

Нека се върнем към слънчевия сплит. Напомням, че там се намират нервните елементи, 

които реагират на емоционалните ни преживявания. И добавят още повече вибрации на 

гласа ни.  

Сигурно сте обръщали внимание, че емоционално-украсената реч или пеене звучи по-

силно и въздейства по-дълбоко. 

За това е много важно звукът да се ражда не само в гърлото, но и по-ниско, бладорение 

на работата на слънчевия сплит, който от своя страна командва диафрагмата! 

И, разбира се, важно е звукът да продължава да се разпространява из цялото тяло, 

резонирайки (усилвайки се) в гърдите, главата, крайчетата на пръстите и даже 

стъпалата! 

Ето тогава ще получим дълбок красив природен глас! :) 

Вие вече сте на този път! Поздравления!:) 

Още сега - повдигнете гърдите - освободете с това слънчевия сплит, разкрийте го, за да 

може да командва диафрагмата! Стойката!:) И продължавайте да издавате най-

естествения звук - природния тон! 

 

Днес е наситен с емоции ден! И от мен толкова теория! 

Отваряйте по-бързо "наблюденията си" и записвайте всичко, което се случи днес! 

Не забравяйте да посочите как сте се упражнявали, да издавате "природния тон". За 

гърдите и стойката също напишете!  

След 5 минути ви се полага добра почивка! И масаж на главата! помолете близък човек 

нежно и ласкаво, с любов да ви погали по главата 5-10 минути! Или сами се погалете! 

А после може да скочите в обятията на Морфей! 

 

Но първо "наблюденията!:) 
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Успехи и до утре! 

 

 

 

Ден 6 

Днес започваме да се активизираме, да настройваме горните резонатори! :) То ест ще 

настойваме главата ви! :) 

Шегата на страна, но, всъщност, мозъкът може също да започне да работи по добре  :) 

Нали казват, че задействаме 5% от мозъка. И гласът също 5%. И когато започваш да 

разкриваш гласа си, то работата на мозъка също се подобрява по някакъв начин. Всичко 

е взаимосвързано. 

И така, усмихнете се, и сладко се протегнете, може със стон :) 

Задачата ви днес е да звучите 20 минути с  природен тон в лицето!  

То ест вие издавате природен тон и наблюдавате как се изпълва със звучане вашето 

лице! Просто обърнете внимание как вибрациите резонират в лицето. 

Челюстите ви са леко отворени както вчера – както в живота :) 

Това е, задачата е проста :) 

Разделете 20те минути на произволно удобно за вас количество сесии! Препоръчвам 4 

по 5 минути.  

И издавайте природен тон, наблюдавайки резонанса в лицето! 

Повдигнете гърдите! Гърдите се усмихват! Ларинксът е свободен! 

С какво е напълнена главата ви? :) 

Трябва да е напълнена с вибрации :) 
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Можете даже да си представите, че природният тон е четчица, с която смазвате лицето 

отвътре – точно мажете с тази четчица нагоре надолу, от устата до темето :) 

Но най-голямо внимание следва да отделите на областта на фонтанелата. Точно натам 

се движи при дишане струната ни –въздушният стълб. 

Да, гласът е жив инструмент! Той се движи! Той живее вътре в нас :) 

А близо до челото се намират челните синуси! Ако въздушният ни стълб стига до там – 

има вероятност тези челни синуси да влязат в резонанс с вибриращия ви въздух. :) А 

ако това се случи, гласът веднага ще се усили и ще звучи по-обемно и красиво. 

А това ще се случи в този случай, ако въздушният ни стълб се движи бавно и плавно, 

строго вертикално и по пътя няма никакви прегради, никакъв боклук! :) Тогава той 

стига там, където трябва – резорнира в челните синуси и свободно излиза през 

фонтанелата :) 

Сега не се притеснявайте за това, дали правилно се движи въздушният ви стълб, стига 

ли там, където следва или не – това на този етап изобщо няма значение! 

Всъщност ние сега даже не се занимаваме с настройка, а със създаване, раждане на 

нашия глас. Ние създаваме този нов инструмент вътре в нас – природният глас! 

И го правим с помощта на елементарни действия – прости упражнения, такива като 

природния тон – това е база, основа! 

Така че продължавайте да издавате природния тон, просто наблюдавайки вибрациите в 

лицето! 

Процесът на възраждане на природния глас прилича на процеса на строеж на къща. 

Ето сега създаваме база. Строителите тичат, правят нещо, строят :) 

А вие сте добрият началник, който наблюдава подчинените си  и се радва, колко добре 

се справят те. 

Да, веднага ще кажа, че вашите строители са най-добрите и те действително се справят, 

важното е да не им пречите да работят! Просто ги наблюдавайте! :) 
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Строителите работят на три площадки. Вчера наблюдавахме строежа в областта на 

гърдите. Днес наблюдаваме строежа в лицето! 

И утре е ден – ще видим :) 

Днес наблюдавайте строежа в лицето :) 

Нашият бъдещ голям и просторен дом – природният глас расте с всеки ден! :) 

И ето днес – запишете в края на деня как са работили строителите ви на площадка 

«лице». Със сигурност отлично, но запишете наблюденията си във файла :) 

Добре, няма да отнемам вечерното ви време! Прекарайте го както сметнете за нужно. 

Хубава вечер и приятни сънища. :) 

 

Ден 7 

Днес е последният ден от първия блок на обучението! 

И задачата днес ще е много мощна! :) Можете да я изпълнявате само изправени! 

Така че, първо прочетете, а после го направете веднъж за да  запомните, а ще тренирате 

в по-удобно за вас време. :) 

Преди всичко повдигнете гърдите! Изправете раменете! Слънчевия сплит е отворен! 

После, когато вече го изпълнявате изправени – издавайте природия тон, наблюдавайки 

вибрациите... 

Къде? 

В стъпалата! 

Да, при самото основание на нашата струна – там където четчицата маже петите 

отвътре:) там работят днес вашите строители (вибрациите) – просто ги наблюдавайте. 
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Площадката «стъпала» се намира по-далеч от другите. За това вибрациите там могат да 

са по-малко или изобщо да ги няма (което се случва най-често).  

Нищо страшно! Продължавайте да звучите с природен тон и наблюдавайте, как 

вибрират вашите стъпала! Даже ако там няма вибрации. Те ще се появят по-късно! 

И така, днес 20 минути (4 подхода по 5 минути, или както ви е по-удобно) издавате 

природния тон, и наблюдавате вибрациите в стъпалата! 

Гърдите се усмихват! Слънчевият сплит е отворен!  

Вие сте най-неотразимият и уверен в себе си човек!  

Днес още искам да ви обърна вниманието върху много важен момент! :) 

От какво зависи красотата и плавността на речта или пеенето? От плавността на 

фразите, от които състои вашата реч или пеене. 

Всяка фраза има начало, развитие, кулминация и завършек. В този случай тя се чува 

хармонично и приятно. 

Когато издавахте природен тон, вие също правихте фраза. Просто не сте обръщали 

внимание. А сега ви предлагам да го забележите. 

Вие започвате да звучите с природен тон сякаш отникъде! После, природният тон става 

малко по-силен (автоматично, без ваше участие в този процес), а после обратно затихва 

и отива в небитието. 

Вашите строители са умни! А вие сте добър, мъдър началник. Позволете на 

строителите да изпълняват работата си. Не ги пришпорвайте, не им казвайте какво да 

правят. :) Просто наблюдавайте и се радвайте – всичко върви по план. 

И напомням, че вие наблюдавате строежа, който върви на площадката «Пети». 

Повдигнете гърдите. Така на диафрагмата ще й е по-лесно да създаде вертикална 

струна. 

Поздравявам ви с упешното завършване на 1я блок от нашия курс! 
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Не забравяйте да запишете наблюденията си за днешния ден в съответния файл  

А утре ще започнем следващия блок! 

Едва не забравих! Днес задължително масаж на стъпалата. Нека любимия човек да ви 

го направи, или сами си го направете. Предварително – поседете във ваната. 

Това е, до нови срещи! Благодаря ви, че се занимавате със себе си! :) 

 

 Ден 8 

Много се радвам, че успешно завършихте първи блок и с вас минаваме към втория – 

интонации! 

Моля, седнете изправени! 

Гърдите ви остават приповдигнати! :)  Помните ли? Слънчевият сплит е открит! 

Особено сега! 

Отпуснете се! Отпуснете челюстта.. Отпуснете мускулите на лицето, особено в 

областта на челото – там обикновено се събира много напрежение... 

Днес задачата ще е следната! 

Сложете едната ръка на слънчевия сплит и издайте природен тон с отворена уста, с 

оттенък на удоволствие и отпускане. Отгоре надолу. 

Чуйте аудиопримера! 

Тук допълнително задействаме втората ръка! Нека тя рисува мелодията на 

интонацията! 

За тази интонация мелодията е лесна – отгоре надолу! 

Нека ръката ви също се движи в съответствие с интонацията – отгоре надолу! Това ще 

добави на гласа повече плавност и свобода! 
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Важното е – не се опитвайте да управлявате тези процеси! Просто се отпуснете и 

слушайте как лесно и свободно звучите! 

При това тук може и трябва да импровизирате! Не звучете всеки път еднакво. 

Поиграйте с гласа си! Пробвайте да започвате всеки път по-високо, а после по-ниско. 

Самата интонация пробвайте да изпълните малко по-кратко, а после малко по-дълго. 

Както в аудиопримера – обърнете внимание, интонацията е всеки път по различен 

начин, но мелодията навсякъде остава без промяна – отгоре надолу! 

Започвайки от днес, програмата за упражнения ще е следната: 

10 минути издавате природен тон от предишния блок. При това 2 минути с отворена 

уста, 2 минути в 4те положения (през зъби, с усмивка, със запушен нос, с длан пред 

устата), 2 минути с гърдите, 2 минути с лицето, и 2 минути с петите! Това може да се 

направи както наведнъж (10 минути), така и разделено на 5 сесии. 

А вторите 10 минути стенете с интонация на отпускане, импровизирайки при това.  

Тук може да разделите на още по-голямо количество сесии. Например 5 сесии по 2 

минути. 

Разбира се, ако можете да стенете 10 минути наведнъж, постоянно импровизирайки, за 

да не ви е скучно – може наведнъж да «изстенете» цялото назначено време. Но мисля, 

че вариантът с 5те подхода по 2 минути ще е по-лесен :) 

Наблюдавайте при това отпускането на мускулите на лицето, особено на челото. 

Вие сте най-прекрасният човек и всичко успявате днес, със сигурност! :) 

Обърнете внимание, че фактически вие издавате едни и същи звуци – стонове :) Но 

природният тон се отличава от стона на удоволствие. За сметка на интонацията ви. 

Също както в речта, и в пеенето – вие можете да произнасянете едни и същи думи, да 

пеете една и съща мелодия, но как ще се възприема от слушателите – ще зависи от 

интонацията ви! 

Т.е. фактически – интонацията е най-важното в гласа! :) 
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Някой ще каже, че тембърът е по-важен. На това ще отговоря, че красивият тембър е 

като външно красива жена, модел например. :) но ако вътре в тази жена е празно – то 

интересът на мъжете към нея няма да е за дълго! 

Също така е с красивия тембър. Може малко да послушате, да се насладите, но ако 

вътре е празно, то едва ли ще слушате  дълго красивия тембър! 

Тембърът е външната красота на гласа. 

Интонацията е вътрешната красота. 

В идеал, разбира се, тембърът да е приятен и интонацията да е богата. Ние вървим 

именно към това. Най-добрият тембър е естественият природен тембър, а богатството 

на интонациите зависи от богатството на вътрешния ви свят и степента на развитието 

на образното мислене. За това ще поговорим по-късно. 

А за сега продължавайте да стенете. 

За да ви е ясно, стенете точно от удоволствие. :) 

Диафрагмата е отпусната :) Помните ли за естественото свободно дишане? Не следва да 

вдишвате много въздух, да дишате нарочно! Дишайте както в живота, и наблюдавайте, 

как белия дроб при вдишване се разширява в долната част.  

Между другото! Басейнът много добре способства за това, вашето тяло да започне 

автоматично да диша максимално естествено! Ходите ли на басейн? :) 

А тичате ли сутрин? :) Така или иначе, поне по възможност ходете пеша по час на ден, 

по добре сутрин! :) В този случай гласът ще звучи с няколко пъти по-добре в 

продължение на целия ден. Проверете утре! :) 

А сега.... сладостен стон... Отпускане :) 

Днес добре постенахте. Отворете файла «наблюдения» и запишете, какво интересно се 

е случило през деня. 

Какво изпитвахте, когато стенехте от удоволствие? :) 

Чувствате ли това отпускане в областта на ларинкса? 
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Какви интересни събития са станали през деня, какво сте успели да направите, с кого се 

срещнахте. :) 

Пишете всичко, което смятате за нужно, но не повече от 5 минути :) 

В идеал, завършете днешния ден с най-естествения стон от удоволствие, и за да стане 

от само себе си :) За това ще ви е нужен някой от противоположния пол, който няма 

нищо против също да постене :) и това ще е най-природния начин на възраждане на 

природния глас :) 

Това е :) До утре :) 

 

Ден 9 

Нека днес за вас е слънчев ден! Даже ако през прозореца е тъмно. Нека вътре във вас да 

свети слънце  

Повдигнете гърдите! Отворете слънчевия сплит.  

Прекрасно. 

Продължаваме упражненията! 

Нова задача за днес! 

Сложете една ръка на гърдите, близко до слънчевия сплит. А с втората ръка направете 

плавен жест напред пред себе си и едновременно издайте интонация за молба. 

Излиза отново стенене, но сякаш за нещо молите! 

Пробвайте да го направите сами, както успеете, още сега. А после чуйте аудио-

примера. 

Втората ръка плавно се движи заедно с гласа – първо отгоре и напред, а после, когато 

интонацията в гласа отива надолу, ръката се движи плавно надолу и към себе си. 

Гласът и ръката са като едно цяло! 
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Между другото, по наблюдения на изследователите – колкото повече човек 

жестикулира – толкова е по-успешен. Но тук се има предвид точно осмислената 

интонационна жестикулация, която съответства на интонацията на гласа. 

И така. Седнете изправени! Гърдите са повдигнати! Раменете изправени.  

Както и с вчерашната интонация на отпускане, предлагам ви да импровизирате с 

интонация на молба, представяйки си различни образи, които могат да й съответстват. 

При това, тази интонация може и трябва да се издава в различни тоналности!  

Какво означава това? 

А сега послушайте внимателно аудио-примера! 

Каква мелодия има дадената интонация? 

Ако изобразим схематично ще се получи нагоре-равно-надолу. 

То ест в началото гласът върви плавно нагоре, после, звучи на една нота, а после слиза 

надолу.  

Пробвайте първо да озвучите тази интонацията там, където ви е удобно! Това ще е 

средна тоналност! 

Когато успеете, пробвайте да започнете забележимо по-високо, но при това 

съхранявайте мелодичното движение (нагоре-равно-надолу), както в аудиопримера. 

Това ще е интонация на молба във Висока тоналност.  

И, на края, пробвайте да започнете максимално ниско, при това изобразете точно 

същото движение на мелодията нагоре-равно-надолу, което съответства на интонацията 

молба. Мислете в този момент за смисъла на интонацията, сякаш действително молите 

за нещо!  

Защо е важно умението да променяте тоналността? 

Ако планирате да пеете, то без това, разбира се, няма къде да ходите, трябва да можете 

да задействате целия диапазон на гласа си.  
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Но даже ако не планирате да покорявате големи зали, във всички случаи да променяте 

тоналността на гласа ще ви помогне в речта! Например, ако общувате с 

противоположния пол то е по-добре да използвате по-низка тоналност – това сближава. 

Ако четете доклад пред публика е напълно възможно някъде да ви потрябва висока 

тоналност за да събудите вашите слушатели.  

Общо казано, звучете, експериментирайте. Важното е да помните, че тоналността може 

да променяте само в този диапазон на гласа, където ви е комфортно и лесно! Т.е. ако 

възниква напрежение от прекалено ниската или високата тоналност – спешно я 

променете на по-комфортна за вас! 

По време на упражненията, звучете спокойно и отпуснато! Отпуснат ларинкс и 

мускули на лицето – всичко това също става по време на тази интонация, при това 

автоматично. 

И така, 10 минути днес издавате природен тон във всички положения – повтаряте 

първия блок. 

Вторите 10 минути издавате интонация на молба в различни тоналности! Ако много ви 

хареса, може още 10 минути да добавите, и да се занимавате днесполовин час, ако 

искате. 

А сега – повдигнете гърдите, отпуснете раменете! Гърдите се усмихват! 

Вие вече знаете, че интонациите са сила! Това всъщност е най-главното в гласа. 

Колкото по-богата е вашата интонационна палитра – толкова повече информация ще 

можете да предавате с гласа и толкова по-добре ще ви възприемат слушателите. 

Интонационната палитра, напомням, зависи от богатството на Вашия вътрешен свят и 

от степента на развитието на образното мислене. 

Днес нека поговорим за образното мислене. 

«Света управляват образите» - това е фраза на Владимир Мегре – той описва в книгите 

си образи за щастливия живот в родовото имение. Идеята му увлече милиони хора. 

Който по-добре умее да създава ярки образи – той е по-успешен в живота. 
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Ако прочетете биографиите на Великите Хора, които са постигнали определени висоти 

в Своята Дейност, ще излезе, че ги обединява едно хоби. 

Кое е то? Рисуването. 

Вие сами можете да дадете много примери на видни хора, които освен всичко останало 

са рисували. 

Това не е случайно. 

Работата е там, че рисуването е един от най-добрите начини за развитие на образното 

мислене. 

А съответно развитото образно мислене се проявява и в речта, в пеенето, в поезията, в 

политиката – навсякъде с една дума.   

 

Образите управляват света! 

За това, нова задача! От редицата на басейна и ходенето пеш!  

Купете си тази седмица боички, пастели, цветни моливи или нещо от този род. И 

пробвайте да нарисувате нещо! Няма значение какво, и няма значение как ще успеете. 

Важното е да се намирате в процес на рисуване поне 1 час. В краен случай – може да 

рисувате и с обикновена химикалка или молив. 

И така, повдигнете гърдите, моля! Изправете раменете. Царската стойка е 

задължителна задача през всичките 40 дни от курса!  

Обогатяването на интонационната палитра с рисуване е много добра работа, резултатът 

няма да ви накара да чакате! Проверете сами, после напишете!  

А гласът продължава да звучи отпуснато и естествено, както природния тон. 

Внимание! 

Често се случва, че хората добре звучат с природен тон, но когато започнат да 

интонират – гласът се затяга. За това, моля, бъдете внимателни  - звучете бавно и 

отпуснато. 
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Нека интонацията, от ваша гледна точка, да не е истинска, фалшива и т.н. това няма 

значение сега. Важното тя да звучи при отпуснат ларинкс, мускули на лицето, рамене и 

гърди.  

Отпускането е основа на добрия глас. 

Продължавайте да интонирате молба – бавно и отпуснато. 

Отпуснете челюстта. 

И повдигнете гърдите. 

Много се радвам, че успявате. 

Отворете «наблюдения» и записвайте усещанията си от упражненията, наблюденията 

на стойката, отпускането на ларинкса, случващите се събития около вас. 5 минути. 

Утре ще е още един Велик ден!  

Сварете си чай от билки с мед.  

До нови срещи  

 

Ден 10 

В ефир «Възроди природния си глас»! :) Поздравявам ви с Новия Ден!   

Днешната задача е следната. 

1. Повдигнете гърдите! 

2. Отпуснете и изправете раменете!  

3. Отпуснете челюстта 

4. Отпуснете ларинкса! 

5. Отпуснете мускулите на лицето в областта на челото! 

6. Сложете едната си ръка на гърдите, в областта на слънчевия сплит!  

7. Издайте звук с интонация на предложение, едновременно съответния жест на 

ръката (ръката се движи напред!) 
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Сякаш предлагате нещо на някого! 

Искам да ви предложа 2 интонации за предложение  

Мъжко и женско! :) 

Изпълнете и двата варианта, всеки по своему е полезен! 

Мъжко предложение. 

Максимално отпуснете лицето, за да не останат следи от интелект!  

Потопете вниманието си в областта на пъпа. 

И направо от там, издайте кратък звук, леко нагло! 

Женско предложение. 

Повдигнете гърдите, гърдите се усмихват! 

Преместете вниманието в областта на гърдите! 

И по-меко, нежно, издайте интонация за предложение, загадъчно. 

Да! 

Не се опитвайте да правите упражненията правилно! Правете ги неправилно  имам 

предвид, не се опитвайте да звучите красиво и хубаво. Сега това абсолютно не е важно. 

Сега за нас е важно да се научите да издавате най-простите интонации с отпуснат 

ларинкс, челото е отпуснато и т.н. 

Ще ви кажа една тайна, отпуснатият ларинкс е много мощно нещо! Не само за 

благозвучен глас. Ларинксът така или иначе е свързан с вътрешните органи, и с нашата 

енергия ;) 

За това, освен подобряване на гласа, около вас могат да се случат  и други приятни 

промени. Наблюдавайте това!  

А програмата за днес: 
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10 минути – повтаряне на предишния блок (природен тон във всички положения – 

затворена уста, през зъбите, с усмивка, с запушен нос, с длан пред устата – който 

напълня гърдите, лицето и петите) 

Вторите 10 минути – интонация на предложение с отворена уста (както в живота), 5 

минути – мъжко, 5 минути – женско! 

Повдигнете гърдите! Гърдите се усмихват!  

Изправете раменете! Усмихнете се!  

Купихте ли си вече боички? Много се надявам, че в близко време ще го направите и ще 

започнете да рисувате!  няма значение кого и как! Просто го правете, с удоволствие! 

 

Ами басейна и разходките по час на ден пеша?  

Движат ли се? 

Много хубаво!  

Скоро напълно ще освободите ларинкса, и ще започнете пълнозвучно да издавате 

всякакви интонации! Но всъщност не всякакви! ;) 

Както помните – природният глас е нашето отражение. За това може да издавате само 

тези  интонации, които са вътре във вас, които ги има в интонационната ви палитра!  

Има хора, които не са свикнали да молят. Те не могат да го правят изобщо. И 

съответно, не могат да издадат интонация на молба  

Не знам хубаво ли е или лошо. Но мисля, че все пак колкото повече интонации имаме, 

толкова по-богато звучи нашият глас, толкова повече разнообразна информация можем 

да предадем на другите хора, толкова повече можем да задействаме емоциите и 

чувствата на другите хора.  

Важното е намеренията да бъдат добри. 

Днес искам да ви предложа още един начин за обогатяване на интонационната палитра.  
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Най-ефективният начин е да наблюдавате природата. Например, виждате красив изгрев 

или залез? Спрете се, насладете си, пуснете го в себе си. Порадвайте се на това 

благодарете на природата за този чудесен пейзаж  

Вашият глас ще зазвучи още по-добре! 

Или даже да духа вятър и да е слудено. Отпуснете тялото и впуснете вятъра и студа в 

себе си. Спокойно  

И отново гласът ще зазвучи по-добре. 

Чувате ли пеенето на птиците? Даже ако живеете в центъра на мегаполис – там 

понякога също може да се чуе пеене на птици.  Чуйте внимателно песните им, 

пуснете ги в себе си. 

Вашият глас ще зазвучи още по-добре  

И когато спокойно и свободно пускате през себе си всички интонации и звуци на 

природата – тогава гласът ще придобие истинско очарование  

Но това ще стане не по-рано от след 30 дни  

В началото следва да отпуснете мускулите и да изчистите резонаторите, за да звучат 

интонациите ви още по-добре. 

Точно с това се занимавате сега!  

Повдигнете гърдите, моля! Отпуснете челото! Между другото при отпускане на челото 

може да се подобри и зрението. 

И с отпуснат ларинкс издайте интонация на предложение. С импровизация според 

настроението. Ларинксът при това остава свободен и отпуснат. Едната ръка е на 

гърдите, а втората повтаря интонацията на гласа. 

Браво на вас, че така добре се упражнявате и гласът ви с всеки ден става все по-добър. 

И не само гласът, нали? ;) 
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Моля, отворете «наблюдения» и пишете всичко, което ви дойде наум! Всичко, което 

само се напише за 5 минути, това и запишете!  

А после, предложете на близък човек да пинете заедно вечерния чай  

Утре ще е прекрасен ден! 

До среща! 

 

Ден 11 

Надявам се, че с удоволствие продължавате заниманията  

Днешната задача! 

Седнете изправени! Царска стойка, като в армията или на бал  

Отпуснете челюстта, ларинкса и челото! 

Бавно и плавно издавайте интонация за отрицание! 

Сякаш се отказвате от нещо!  

Едната ръка лежи на гърдите, втората се движи плавно, заедно с мелодията на 

интонацията! 

Между другото! Каква е мелодията тук? 

Мислите, че е нагоре-надолу? 

Да, ама не! ;) 

Всичко тук е много по-интересно!  

Мелодията на тази интонация е такава: 

Нагоре – пауза – надолу! 
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Паузата също е музика  

И така днес: 

10 минути както обикновено, вие звучите с природен тон. 

А вторите 10 минути издавате с отворена уста интонация за отрицание. Плавно и 

отпуснато, с паузи!  

Импровизации в рамките на тази интонация много се приветстват! Важното е да 

съхраните смисъла за да бъде отрицание! 

Между другото ако тази интонация се изпълнява бавно, плавно и по целия диапазон на 

гласа, тя ще способства разширяването на диапазона нагоре и надолу! 

Правите ли гимнастика? ;) 

Поне някаква? Имам предвид гимнастика, в която се подразбира движение на тялото  

Намерете каквато и да е гимнастика, която ви харесва! 

И започвайки от днешния ден – гимнастиката всеки ден е задължителна! 

Тя отнема само 5-10 минути инвестици на времето ви в себе си, но за това пък дава 

500% приход под вид на здраве, енергия, добро настроение, и разбира се, благозвучен 

глас!  

Само че, моля, не правете гимнастиката беззвучно!  

Съпровождайте всяко движение със съотвения стон  

Звукът трябва да е максимално естествен  Той ще се получи от самосебе си по време 

на движенията ви. Просто разрешете на гласа да стене  

И това ще е здравословно и полезно  

И не забравяйте за основната задача – интонацията на отрицание, с отпуснат ларинкс и 

чело   
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И благодаря, че търпите неуместния ми хумор  

Надявам се, че изпълнявате всички задачи в най-добър вид, с радост и добро 

настроение  

И наблюдавайте не само гласа си – как свободно и леко звучи, но и другите събития, 

случващи се в живота ви – леко, свободно и красиво!  

Запишете всичко, което се е случило днес, 5 минути. 

До утре  

 

Ден 12 

Ето сега аз пиша тези редове и слушам Бах. И през друго време го слушам, не само 

когато пиша статии. Това е за да работи мозъка по-добре  

Днес задачата ще е най-приятна  

Моля, усмихнете се! С гърдите! Отпуснете челото. 

Издайте интонация на меко съгласие първо два пъти със затворена уста, после 2 пъти с 

отворена! 

Меко, отпуснато съгласие – това е вашата задача за днес!  

Както вече се досетихте, 10 минути (в произволно удобно за вас време) вие издавате 

природен тон във всички варианти. 

Вторите 10 минути се съгласявате! 5 минути със затворена уста, 5 минути с отворена. 

Ларинксът е отпуснат и това е приятно! ;) 

Вие сте Велик Човек!  

Съгласете се това с интонация на съгласие! ;) 
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Вие сте най-здравият човек! ;) 

Още веднъж се съгласете, нали това е така  

С всеки ден ставате все по-уверени!  

Да, това е така, съгласете се по-скоро!  

С всеки ден гласът ви звучи все по-свободно! 

Вярно е, съгласете се, моля!  

Нататък измислете още някакви епитети за себе си и се съгласявайте с тях с интонация 

на съгласие! 

Например, вие може мислено да произнесете «С всяка минута аз ставам още по-уверен» 

и наглас се съгласете с това! 

После «С всеки час ставам още по-здрав» и отново се съгласете наглас.  

«С всеки ден, ставам все по-богат!» Съгласете се, нали това е така! 

«Мантрата» тук е такава – «с всяка минута аз ставам още...», интонация на съгласие, «с 

всеки час ставам още....», интонация на съгласие, «с всеки ден ставам още...», 

интонация на съгласие, «С всяка година ставам още...», интонация на съгласие  

Вместо многоточието поставете това, което ви е нужно  

Интонация на съгласие тук следва да се издава с отношението «Обичам и Благодаря»  

Още забелязах, че когато човек издава интонация на съгласие, той автоматично влиза в 

състояние на съгласие със себе си и околния свят. В пеенето това влияе на чистотата на 

пеенето. А при общуването – на отношението на събеседниците към Вас. 

Когато сте в състояние на съгласие със себе си и с околния свят – вие излъчвате повече 

доверие, с вас искат да си имат работа! 

Но това не означава, че трябва да повтаряте тази интонация точно в момент на 

преговори – понякога това отблъсква събеседника. 
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Но ако вие просто тренирате тази интонация във всяко удобно за вас време и влизате в 

състояние на съгласие – това автоматично повишава доверието на хората към вас. 

И още един страничен ефект от това упражнение! То прави гласа ви по-секси!  

Повдигнете гърдите! ;) 

Отпуснете раменете и ларинкса!  

Продължавайте да издавате интонация на съгласие! Със затворена и отворена уста, по 5 

минути. 

Със сигурност сте се справили прекрасно и през деня са ви се случили много интересни 

неща! 

Забелязахте ли ги? 

Представете си днешния ден и запишете в «наблюдения» най-важното, най-главното, 

което е станало днес. 

Също така не забравяйте, моля, да опишете наблюденията от заниманията с гласа!  

Желая ви чудесна вечер и до нови срещи  

 

Ден 13 

Имате ли деца?  

Ако имате – хубаво, ако не – има време  

Днешната задача е свързана с деца! 

Моля, седнете равно, сложете едната си ръка на гърдите, а с втората ръка започнете да 

правите движеня, сякаш полюшвате детска люлка  

И при това издавайте интонация за приспиване на дете! 
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Ларинксът е свободен, челото отпуснато! 

В слънчевия сплит изпитвате чувството «Обичам и Благодаря» 

И моля, с такова настроение 10 минути днес приспивайте дете! ;) С отворена уста.  

По време на деня изберете удобно време и изпълнете тази задача. 

О още, да напомня, 10 минути днес – повторение на природния тон във всички 

положения. Това е задължително във втория блок  

Децата са най-природните жители на планетата!  

Те имат най-природните гласове – искрени, естествени, свободни! 

Ако имате под ръка дете до 3 годишна възраст (най-природния глас) – вие можете да го 

помолите да ви научи да звучите! Даже ако това е бебе на няколко месеца – пробвайте 

да повтаряте звуците му, с намерението да се научите. На децата това им харесва!  

А още, те чувстват, че най-близкият и роден за тях човек – мама или тати – се учат от 

тях! При това те (децата) разбират, че правят всичко правилно! Правилно звучат! 

Това ще позволи не само да подобрите природния си глас, но и да съхраните гласа на 

детето си. Вече няма да му се налага да се занимава с възраждане на природния глас, 

тъй като то ще го запази от детството му. 

Това ще се случи в този случай, ако вие не викате на детето агресивно «Тихо, замълчи, 

съседите спят» и т.н., а обратното, ще се учите от него да звучите  

А за сега, вдигнете си гърдите! Усмихнете се! Отпуснете челото и издавайте 

интонацията! «На-ни-на»! 

Ларинксът се отпуска и е свободен – просто наблюдавайте това! 

Вечерта отворете файла «наблюдения» и напишете повест за това как е минал денят ви. 

 

Дразнят ли ви вече моите напомняния?  
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Отговора запишете в наблюденията си  

За това имате 5 минути! 

А преди сън – изпейте на някого песен за лека нощ. Няма значение на кой. Може на 

самия себе си  

До утре! 

 

Ден 14 

Днес е Велик Ден!  

За това задачите ще са няколко! 

Задача номер 1 – усмихнете се! Повдигнете гърдите! 

Издайте интонация на ръмжене! Като куче! 

Ларинксът е отпуснат! 

Така следва да поръмжите около 5 минути, импровизирайки! Може с края или с корена 

на езика. Звучете така, както повече ви харесва и двата начина ще е полезни!  

Сега просто пробвайте, а през деня ще го правите. 

След това, с отпуснат ларинкс, от корема издавате интонация на театрален злодейски 

смях! Само, моля, правете го като лош актьор. То ест не се старайте точно да 

изобразите самата интонация, но го правете свободно и отпуснато. 

Както стане така го и правете! 

И така, 5 минути днес ръмжите. А вторите 5 минути страшно се смеете. 

А останалите 10 минути – вашият любим фундамет – природният тон – във всички 

положения! 
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Сега повдигнете гърдите! Чакат ви велики задачи! 

Всички животни, птици, както и децата до 3 години имат най-природните гласове! 

За това, ако нямате все още под ръка дете до 3 години – можете да помолите кучето или 

котката да ви тренират да звучите!  

Също така е полезно за гласа да се учите от кравите да мучите, от кукувицата да кукате, 

от  вълците да виете, от петлите да кукурикате и т.н.! За това ще поговорим друг път  

А за сега повдигнете гърдите! Отпуснете челото.  Усмихнете се!  

Продължавайте да ръмжите и да се смеете в същия дух!  

А вечер, както вече се досещате, ще има нещо интересно  

Запишете наблюденията си! Как ръмжахте и се смяхте днес, как реагираха хората. Не 

по време на изпълнението на упражненията, а изобщо. Какво успяхте да направите 

днес. 

Следващият блок «Потапяне», вече ви чака!  

Благодаря ви, че се упражнявате с мен и до нови срещи! 

 

Ден 15 

Поздравявам ви с успешното минаване в 3ти блок от интернет-курса «Възраждане на 

природния глас»! 

Днес пристъпваме към много мощен древнославянски начин за настройване на гласа! 

Той се състои в това, че ние с вас ще произнасяме 16 слога, всеки от които, първо, 

пречиства тялото отвътре (за да може звукът да минава навсякъде, от петите до 

фонтанелата), второ, положително въздейства на вътрешните органи и даже клетките в 

организма, трето, подобрява енергията ви. 

http://www.perspektiva.cloud/
mailto:miladinovalyubov@gmail.com
http://www.perspektiva.cloud/
mailto:miladinovalyubov@gmail.com


© Любов Миладинова. Всички права запазени 

http://www.perspektiva.cloud 

E-mail: miladinovalyubov@gmail.com 

 
 

 

© Любов Миладинова. Всички права запазени 

http://www.perspektiva.cloud 

E-mail: miladinovalyubov@gmail.com 

 

Изобщо, древната цел на гуденето е да постигнете чисто състояние на душата. А 

чистата душа е чист свободен глас!  

Вие сами ще го почувствате, надявам се!  

Повдигнете гърдите! Нашите гърди не тъжат, нашите гърди се усмихват!  

Челото също се усмихва! Изправете раменете!  

Вие сте най-здравият и уверен човек! 

Стойката е Царска – браво на вас  

И моля, произнесете «О» сякаш звучите с природен тон! 

Но докато звучи вие наблюдавайте вибрациите в гърдите, после преместете вниманието 

върху вибрациите в лицето, а слогът все още звучи! И докато той звучи вие ще успеете 

да наблюдавате и петите! 

То ест, вниманието от гърдите минава към лицето, а после към петите, премествате го 

по време на звучането на слог «О».  

На гърдите, в лицето и петите вниманието средно ще се задържи за 2-3 секунди (в 

зависимост от продължителността на издишването ви). 

Не следва да удължавате издишването не следва – просто се отпуснете и се доверете на 

тялото си. При повдигнати гърди и стегната долна част на корема – дишането е 

максимално естествено – точно това, което ни е необходимо. 

Не се притеснявайте ако гласът трепери или не ви харесва как звучи! Това абсолютно 

не е важно! Колкото по-некрасиво звучи – толкова по-добре! 

В речта и в пеенето ще е красиво! 

Съответно задачата за днес: 

7 минути повтаряйте природния тон във всички положения 

7 минути звучете на слог «О» с отворена уста. 
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7 минути звучете със слог «Гой» с отворена уста. 

На всеки звучащ слог на гудене – вие успявате да наблюдавате вибрациите в гърдите, 

лицето и петите. От това, къде се намира вниманието ви може да се промени и гласа по 

време на звучане, да отива надолу или нагоре, но може да и да остава на един тон! Не 

управлявайте този процес, позволете на гласа да звучи именно така, както иска.  

Най-добре го направете 3 пъти по 7 минути. Но, всъщност, преценете сами. При 

гуденето е важно отпуснатото състояние, спокойствието, нищо да не ви разсейва, а 

гласът да звучи от самосебе си. Ако искате да правите  някакви движения  - с ръце, 

шия, глава, изобщо с всякакви органи – правете. Ако не искате – не правете. Позволете 

на гласа и тялото да се държат така, както го искат. 

Между другото, слогът «О» в древни времена се е смятал за Първозвук. 

А «Гой» е Всетворящата Сила на Рода. Вътрешното движение, преодоляващо мързела, 

равнодушието, шаблонността на мисленето. Гуденето на този слог, в това число, 

помага да изкорените в себе си горепосочените «качесетва2! 

Така че бъдете много внимателни към себе си и заобикалящото ви пространство! 

Наблюдавайте всичко, което става вътре във вас и отвън. 

После го запишете! 

Започвайки от този блок, вие вече сте почти майстор!  

Повдигнете гърдите!  

Днес е прекрасен ден! 

Моля, отворете «наблюдения» - там вече трябва да има много интересни работи! 

И запишете най-ярките събития от днешния ден, Вашите усещания от гуденето. 

Надявам се, че ви харесва. 

Желая ви приятна вечер с приятна музика, в приятна компания на приятен човек! 
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Ден 16 

Желая ви слънчево настроение!  

Правите ли сутрешната гимнастика със стонове? 

Повдигнете гърдите! 

Прекрасно! 

Днес задачата е много лесна! Практически същото като вчера, само се променят 

слоговете! 

5 минути – природен тон във всички положения!  

5 минути – гудите слога «СВА». 

5 минути – слога «ПРА». 

5 минути – «СЛА». 

«СВА» - е Златната Сварга, Небето. Силата на  творението! Добре пречиства гърдите 

и дланите!  

«ПРА» символизира Предците Всемъдри. Този слог пречиства резонаторите на главата, 

а също въздейства на очите. 

«СЛА» - Героите Славни. Слогът пречиства тила, премахва блокажите от гръбнака. А 

също позволява да се научите да анализирате и използвате миналия жизнен опит без 

емоционално оцветяване, т.е. да станете по-мъдри. 

И така – напред!  

Повдигнете гърдите! И приятно гудене! 

Как е настроението ви?! 

Надявам се, че прекрасно! 
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Значи е време да запълните файла «наблюдения» Какво изпитвахте днес по време на 

гуденето, какво интересно се случи днес – пишете всичко, което се пише само, без да 

мислите!  

Както винаги – 5 минути. 

Е, до скоро! 

 

 

Ден 17 

Бъдете Здрави! 

Днес ще имаме много хубав ден! Това е вместо хороскоп  

Междудругото, какво става с рисуването? Сутрин е много хубаво време нещо да 

нарисувате. Не е задължително да рисувате пейзажи, мечтите си, но може и бизнес 

схеми, планове, графици! Това ще е полезно. Само важното е да не е на компютъра, а с 

молив или химикалка на хартия. После, при желание или необходимост може да се 

пренесе в компютъра. 

А докато мислите какво ще нарисувате, съобщавам задачата за днес! 

Повдигнете гърдите!  :) 

5 минути – звучете с природен тон.  

5 минути – звучете в слог «РА». 

5 минути – звучете в слог «ОРА». 

5 минути – в слог «РУ». 

«РА» - е Червеното Слънце! Пододобрява работата на сърцето. Чисти резонатора на 

гърдите. 

«ОРА» - Изгряващото слънце. То за нашите предци винаги се е асоциирало с 

получаването на знания. А знанията приемаме с гърлото и слънчевия сплит. И ги крием 

после в корема – за живот! Съответно, този слог чисти гърлото и слънчевия сплит, а 
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също, способства по-лесното усвояване на всякаква информация. Разширява обема на 

мозъка! 

«РУ» - добре влияе на половите органи и чисти слънчевия сплит. Помага да станете по-

силен, да се научите да защитавате това, което зараждате в този свят. Половите органи 

са нужни не само за получаване на удоволствие и сътворяване на деца, но  от там тече 

енергия, необходима за всяко творчесто. 

Така че звучете тези слогове и внимателно наблюдавайте промените в себе си и 

околния свят. 

Може би, вече не трябва да напомням. Въпреки това, моля, не отлагайте това вечер, 

отворете «наблюдения» и запишете всичко, което сметнете за нужно в продължение на 

5 минути! 

Преди сън препоръъчвам отпускаща вана или поне топъл душ. 

До утре! 

 

Ден 18 

Между другото, в колко часа се будите сутрин обикновено? Помните ли че за гласа е 

полезно да става не по-късно от 10 часа? А изобщо е най-добре да се прави в 5 

сутринта! Студен душ, и Велик ден настъпва за вас! 

Разхождате ли се пеша? Радвате ли се на красотата на Природата? Изгрев, залез, 

облаци, вятър, дъжд, слънце, пеенето на птиците, усмивките на хората, вървящи 

насреща – всичко това забелязвате и попивате в себе си, с това обогатявайки 

интонцаионната палитра. Отлично! :) 

А сега продължаваме! Днес в програмата имаме два древнославянски слога. За това 

задачата ще е такава: 

7 минути – природен тон. 

7 минути – слога «ВЕЛЕ» 

7 минути – слога «ВИ». 
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Повдигнете гърдите! Усмихнете се с Челото! 

Слогът «Веле» е символ на мъдростта. Помага да разберете вашата превзетост и 

гордост, къде преминаваме границата и ставаме прекалено горделиви. Да преколоним 

коляно и да смирим гордоста си. 

«ВИ» е символ на другия свят. Премахва хлада от гръбнака, очите и ушите. Помага да 

се научим не просто да слушаме, но и да чуваме – да разбираме същността на казаните 

думи. Когато не искаме да чуваме истината в този живот ние съдаваме страх и нашата 

душа бяга в петите. Този слог позволява на душата да се върне обратно в гърдите, в 

корема или в лицето. Този слог позволява да станем по-смели, да изгоним студа от 

тялото. 

Усещате ли петите си? Ако да – добре, ако не- нищо страшно, всичко е още пред вас! 

Днес имате ли какво да запишете в «наблюдения»? Напред! 

Какво интересно стана днес, какви действия предприехте, какво получихте, какви 

усещания от звученето имате, какво чухте вътре във вас и какво видяхте отвън? 

Предлагам днес преди сън да прочетете някоя добра книга. На ваш вкус! 

Само че не се зачитайте, до полунощ следва да спите. 

Успехи! 

 

Ден 19 

Здраве и хубаво настроение ви желая днес! 

Днес ще има много полезни и важни слогове! 

Задачата! 

5 минути – природен тон във всички положения  
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5 минути – «ЙА» 

5 минути – «МА» 

5 минути – «ЛА» 

Повдигнете гърдите! Изправете раменете! Кой е най-здравият, щастлив и уверен човек? 

Разбира се че вие! 

«Йа» е Младото Пролетно Слънце! Много добре прочиства центъра на силите – 

слънчевия сплит! Унищожава желанието за гратис! Гратисът не само забива с боклук 

гърците, но в транскрипция от древнославянски означава – сътворяване на ад от 

собствения живот. 

«МА» е символ на живота, символ за управление на живота си. Звученето на този слог 

помага да се научите да виждате последствията от избора си, а това означава да 

отговаряте за избора си. 

«ЛА» - Лада. Семейното огнище. Чисти гърдите, корема и половите органи. Позволява 

да станете по-търпеливи, здрави, да обичате семейството си, да зараждате в него живот, 

благо с мисъл и действие. 

Напред! 4 пъти по 5 минути! Гърдите се усмихват, челото се усмихва, вие се 

усмихвате! 

Ето че отива към края си още един прекрасен ден от вашия живот! 

Със сигурност ви е донесъл много интересно, полезно и важно! 

Нали внимателно се отнасяте към всички уроци на живота. 

Запишете всичко, което сметнете за нужно в продължение на 5 минути в 

«наблюдения». 

А вечерта е най-добре да се прекара в приятен разговор с любимия човек! 

На живо! А не през интернет! 

 

Ден 20  
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Желая ви щастие от сутринта!  

Днес без приказки!:)   Веднага задачата! :) 

7 минути –  природнен тон. 

7 минути – слога «ЗЕМ». 

7 минути – слога «ЛЕ». 

Повдигнете гърдите! Стойката е Царска! 

«ЗЕМ» - Майката земя. Помага да разберете, с каква цел сте дошли на този свят, каква 

земя ви е нужна, какъв дом. А също помага да видите, къде източвате силата си. 

Вървите ли по своя път или храните като дойна крава всички без разбор  

«ЛЕ» - Пролет! Нежност. Помага да изправите раменете, да станете по-гъвкав. Отпуска 

горната част - гърдите и раменете. Помага да бъдете по-душевно отворен, да разкриете 

сърцето си, с благодарност да се онасяте към тези хора, които вече ги няма в живота ви 

– към тези уроци, които са ви давали. 

Как са раменете ви? Изправени ли са? А гърдите повдигнати ли са?  

Отлично! Много се радвам! 

По-скоро записвайте всички «наблюдения». 

Нарисувайте нещо днес преди сън. Картина, план или бизнес-график. 

До утре! 

 

 Ден 21 

Днес е Велик Ден! 

Задължително се разходете пеш, подишайте въздух, послушайте птиците и попийте 

цялата красота на Природата! 

Защото днес ние с Вас ще озвучиме всички слогове заедно. 
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Но преди това 5 минуте звучете на слог «МАРА». 

«МАРА» е Зима, Луна. Този слог позволява да видите недостатъците си и да ги 

изкорените в себе си. Добре изчиства областта от половите органи и по-долу до петите. 

Изпълнявайте упражненията така, както ви е удобно, на същата височина, със същата 

сила и с тази мелодия, която ви е комфортна. 

Напомням, че по време на звученето, вниманието ви се премества от гърдите в лицето, 

а после в петите. 

Отпуснете се.... Стойката! 

Още, моля, днес отделете за упражнения 15 минути подред. В спокойна обстановка, 

никой да не ви пречи. Отпуснете се и по една минута на слог (по 3-4 пъти) прозвучете 

следните слогове:  

1. О. 

2. Гой. 

3. Сва. 

4. Пра. 

5. Сла. 

6. Ра. 

7. ОРа. 

8. Ру. 

9. Веле. 

10. Ви. 

11. Йа. 

12. Ма. 

13. Ла. 

14. Зем. 

15. Ле. 

16. Мара. 

Не е задължително да го правите изправени, може и седейки в колата, лежейки. 

Важното е да бъдете отпуснати и да не мислите за нищо излишно. 

А вечерта имате важно мероприятие  
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И така, ние успешно завършихме третия блок от курса Възраждане на Природния Глас!  

Поздравления! :) 

Моля, фиксирайте наблюденията си за днешния ден! 

Утре ще започнем да работим с настроение! 

До нови срещи на 4то ниво! :) 

 

Ден 22 

Поздравления, честит Празник! Нали днес имате празник?  

Ако не – спешно си измислете!  

Задачата днес ще е следната! 

Вие се намирате в състояние на Радост! 

Сложете това състояние в слънчевия сплит! 

А сега издайте природен тон с отворена уста в такова състояние. Само че при това ви е 

все едно как ще възприемат радостта ви околните (даже ако ги няма!) И също ви е все 

едно как ще звучи тази радост в гласа ви. Вие сте отпуснати, но при това в слънчевия 

сплит живее радостта! 

В това състояние живейте целия ден! 

А за гласа задачата ще е следната: 

5 минути – природен тон във всички положения, също така отпуснато както 

обикновено, но поставяйки предварително в слънчевия сплит радостта :) 

5 минути – междуметието «ЕЙ» с отворена уста – също така свободно и отпуснато като 

природния тон, но в състояние на радост!  
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5 минути – междуметието «АЙ» с отворена уста, отпуснато, с радост  :) 

5 минути – междуметието «ОЙ» с отворена уста, по същия начин! :) 

Едната ръка при това ви лежи на слънчевия сплит. Втората – плавно се движи, заедно с 

гласа (като 2ри блок)! 

При това трябва да ви е все едно как ще звучи вашия глас и как могат да ви възприемат 

околните. Просто се доверете на гласа си – позволете му да звучи както иска!:) 

Отпуснете челото! Повдигнете гърдите! :) 

Днес е Радостен Ден! :) 

Колко приятни момента се случиха днес? 

Запишете в края на деня във файла «наблюдения»! 5 минути! А също запишете 

усещанията си от звучането. 

И всичко останало, което сметнете за нужно – също запишете. 

Как са гърдите ви, усмихват ли се? Челото отпуснато ли е? Успявате ли напълно да 

отпуснете гласа и да му се доверите, без да мислите за това, доколко е красиво и как го 

възприемат околните? 

Измислете някакъв достоен завършек за днешния ден за себе си! 

Хубава вечер ви желая! 

 

Ден 23 

За вас отново настана ден! Но за да настане, вие преживяхте нощта!  

Повдигнете гърдите! 

Вчера вие сложихте в слънчевия сплит радостта! И това,  най-вероятно, беше 

достатъчно приятно! 
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Днес искам да ви предложа да сложите в слънчевия сплит светла тъга.  

Да, иманно тъга. За нас е важно в интонационната палитра на гласа ни да има всички 

оттенъци – и светли, и тъмни – само в този случай ще можем да рисуваме ярки образи 

 

И така, повдигнете още веднъж гърдите! Сложете в слънчевия сплит светла тъга – 

просто помислете за това. 

И спокойно издайте природен тон със затворена уста, свободно и отпуснато, като в 

първия блок. 

Не следва да се опитвате да изобразите или да озвучите тъгата, за да се чува в гласа ви. 

Не мислете за това. Не си усложнявайте задачата. 

Просто звучете свободно, с природен тон, а в слънчевия сплит ви седи тъгата :) 

Задачата за днес: 

5 минути – природен тон във всички положения, тъгата е в слънчевия сплит. 

5 минути – гласната «У» - като природен тон, свободно и отпуснато, с отворена уста. 

5 минути – гласната «Ю» - по същия начин. 

5 минути – гласната «Е» - също. 

Тук ръцете са свободни, можете да ги пуснете ако искате. 

Ако чувствате, че гласът върви сам и строи някаква мелодия – не му пречете. Т.е. не е 

задължително да звучите на една височина. :) 

Ако пробвате с тялото да почувствате музикално настроение и движение на времето, то 

мелодията ще започне да се получава сама. :) 

Но при това не следва да пеете някаква мелодия нарочно! 
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Ако почувствате, че гласът ви иска да звучи на една височина – вървете след него. Ако 

започне да променя височината и да издава някакви мелодии – вървете след него без да 

му пречите и без да оценявате от страна, какво излиза:) 

Повдигнете гърдите!:) 

Светлата тъга е вашето състояние за днес. Това всъщност е толкова хубаво, колкото 

радостта :) 

Наблюдавайте се, отбелязвайте нещо ново, ако го има! 

Как са наблюденията ви? Има ли какво да запишете? Моля, запишете, имате 5 минути 

за това :) 

Предлагам утре да направите разходка пеша. Представете си, вие вървите просто така, 

разхождате се! Не по работа, не от работа вкъщи, не на гости. А просто така – 

разхождате се и попивате в себе си заобикалящата ви природа. Даже ако това става в 

центъра на голям град – все едно природа има.:) 

Когато се разхождате утре из центъра на големия град погледнете нагоре и ще видите 

природен поздрав!:) 

Добре, няма повече да ви мъча с природни разкази! 

 

 Ден 24 

Погледнете през прозореца и се учудете! Колко е хубаво всичко там! Там има живот! А 

тук, в монитора особен живот няма! 

Въпреки това – повдигнете си гърдите! 

Днес, надявам се, ще се разходите пеша! По време на разходката може да издавате 

природен тон със затворена уста – не много високо, за да не плашите минувачите :) 

А преди и след разходката, моля, отделете 21 минути (или 3 пъти по 7 минути) и 

изпълнете следната задача. 
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Учудването е състоянието ви днес! 

За това:  

7 минути – природнен тон във всички положения, наблюдавайки вибрациите, но без да 

ги управлявате. Можете да се учудвате при това на това, колко свободно звучи гласът 

ви! :) 

7 минути – звучете с местоимение «Аз» с интонация на учудване! 

7 минути – местоимението «Ти» с интонацията учудване!  

Учудвайте се отпуснато, ларинксът при това е свободен! Челото се усмихва! :) 

Учудването също може да се изрази по различен начин, за това, свободно 

имровизирайте! Само не се опитвайте да управлявате гласа си и да го оценявате – до 

колко правилно излиза и т.н. Излиза правилно! 

Представете си, че това е такава игра – кой по-добре ще се учуди. 

Ако видите днес познат, приближете се към него и питайте «Това си тииииииии?»:) 

И наблюдавайте реакцията му.:) 

Шегувам се! :) 

Разходихте ли се? Попихте ли цялата красота и интонационното богатство на 

заобикалящата ни природа?:) 

При всички положения всичко интересно, което се е случило днес – моля, запишете в 

«наблюдения». Там може да записвате не само наблюденията, но и мислите си, 

коментарите, може би още нещо, което ви идва наум :) 

Само че не повече от 5 минути, моля!  

А преди сън – интересна книга, а може би, добър филм, музика, приятна компания, 

отпуснащи процедури за тялото, шиене - за жените, пеене на серенади – за мъжете. 

Изберете произволно занимание!:) А може би имате собствен вариант за прекарване на 

остатъка на днешния Велик ден? :) 
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Само че не се заседявайте дълго, в полунож вече трябва да спите – за гласа ще е 

полезно. :) 

До утре! 

 

Ден 25 

Днес ви чакат удивително много приятни моменти. В деловата сфера ще ви посетят 

нови свежи идеи, които ще позволят да увеличите производителността ви в пъти. А в 

личния живот вие изпитвате мощна емоционална експлозия!:) 

Това отново е вместо хороскоп! :) 

Повдигнете гърдите! :) 

Вие сте най-увереният човек! :) 

Гласът ви е най-прекрасният и красивият глас! Няма друг на земята като вашия! 

Обичайте го! :) 

А задачата за днес е проста. 

7 минути – природен тон във всички положения, изпитвайки при това чувството 

възхищение! :) 

7 минути – междуметието «АЙ» с възхищение. Ние вече звучахме Ай с радост! А 

днес с възхищение! :) 

7 минути – междуметието «ОЙ» с възхищение! 

Както винаги – свободни сте в произнасянето. Вашият глас е уникален! Нека звучи 

както му се иска!   

Само повдигнете гърдите, поместете възхищението в слънчевия сплит и отворете 

устата! След което звучат междуметията – лесно, свободно, плавно! 
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Ако намерите днес от какво или кого да се възхитите (със сигурност така и ще бъде) – 

задължително се възхитете – максимално ярко и свободно!:) 

Повдигнете гърдите! :) Стойката! :) 

 

Днес беше възхитителен ден, нали?:) 

Моля, запишете всичко, което се е случило днес във файла ви! Всички наблюдения, 

мисли, усещания, действия, планове и т.н.:) 

Не повече от 5 минути! 

А преди сън можете да отидете да се разходите и да подишате свеж въздух, ако искате, 

разбира се:) 

Утре ще е интресен ден! :) 

 

 Ден 26 

Днешната задача ще е достатъчно весела:) 

Но преди това – моля, отпуснете челото между очите! :) 

Повдигнете гърдите! Седнете изправени! Царска стойка! 

В такова състояние изживейте целия ден!:) 

А за гласа направете следното: 

7 минути – обикновен природен тон във всички положения – като в първи блок. Това е 

база, за това всеки ден я закрепваме :) 

7 минути – «А-я-яй» с отворена уста, с укор :) 

7 минути – «О-ой-ой», също с укор! 
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Нека укорът да бъде добър, родителски. При това сте свободни в различни интонации, 

важното е да звучите свободно, с удоволствие! :) 

Едната ръка, както винаги лежи на слънчевия сплит! Втората извършва жест с 

показалец, означаващ укор:) 

Ако някой днес направи нещо, което не ви хареса особено – кажете му/й бавно «Ай-яй-

яй» и с показалеца!:) 

Шега! :) 

Добре, повдигнете по-скоро гърдите!:) 

Всъщност, всички упражнения следва да се изпълняват достатъчно шеговито, игриво, с 

удоволствие, изобщо не се безпокойте за това, правилно ли ги правите или не, 

правилно ли звучите или не. В този случай всичко ще е просто супер! :) 

Надявам се, че вече записахте наблюденията си в «наблюдения», и без мое напомняне! 

:) 

Браво на вас! :) 

Може би, вие имате желание да потанцувате днес вечер?:) 

Работата е там, че танците много благотворно влияят върху гласа, особено, за 

певческия глас. 

Танцуването позволява да освободите тялото си, за да чувства по-добре движението на 

времето (ритъма).  

А ритъмът е важен не само в пеенето, но и изобщо в живота. Това е отделна голяма 

тема, не искам преди сън да ви натоварвам излишно:) 

Но ако искате да потанцувате, много ще се радвам!:) 

Успех! 
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Ден 27 

Как са танците? :) 

Месец занимания с танци очевидно ще повлияе върху природния ви глас към по-добро, 

особено в план пеене:) 

Както помните – интонацията е вътрешната красота на гласа. Ако пропускате 

интонацията и през тялото (в танца) това ще влияе и върху интонацията на гласа. Тя 

става по-изразителна. :) 

Танците способстват освобождението на гласа и подобряването на гласа :) 

Колко полезни за гласа неща правите? :) Стойка, Басейн, Гимнастика със стонове, 

Разходки пеша, Рисуване, Танци! Дали не забравих нещо?:) 

Днес задачата е смешна! :) 

7 минути – както вече се досетихте – природен тон във всички положения. 

7 минути – произнасяте «Ай» кратко, като уплаха! Сякаш сте видяли хлебарка, а се 

страхувате от тях!:) 

7 минути – същото, но с  «ОЙ». 

Както винаги – импровизирайте, както поиска гласа ви! Ако той не иска да 

импровизира – не импровизирайте! Дръжте се свободно ;) 

Повдигнете гърдите! 

Ако днес, изведнъж нещо или някой ви изплаши... Вече знете какво да правите!:) 

Това е, най-страшното мина!:) 

За това смело отваряйте файла «наблюдения» и записвайте в него всичко, което сте 

успели да забележите в себе си, и в околните също:) Какво полезно за гласа направихте 

днес, освен упражненията? Може би сте се разходили, насладили сте се на красотата на 

природата, попили сте я в себе си?:) 
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Денят още не е завършил! :) 

Още може да се възползвате от най-природния начин за възраждане на природния глас! 

И (или) помолете някой да ви направи масаж на краката! Или сами си направете!:) 

До скоро … :) 

 

Ден 28 

Повдигнете гърдите! :) 

Гърдите се усмихват! Челото също се усмихва! :) 

Днес предлагам на вниманието ви «Одата на гласа». Тя е полезна на първо място с това, 

че в нея са събрани много настроения, оттенъци, които могат да се предават с помощта 

на гласа. 

Задачата днес ще бъде следната! 

10 минути – природен тон във всички положения, свободно и отпуснато, 

наблюдавайки вибрациите, и позволявайки на гласа да звучи! 

А вторите 10 минути – «Ода на гласа!»:) 

Първо я прочетете наглас със затворена уста, максимално емоционално, влагайки във 

всяка дума именно това настроение, което е посочено там. 

За това ще ви стигнат около 5 минути! 

Когато четете със затворена уста – задължително ясно произнасяйте всички думи! 

Просто устните ви са затворени, но всичко останало активно работи! :) 

И също е много добро упражнение за дикцията. 

Вторите 5 минути прочетете Одата още веднъж, но с отворена уста и ще видите колко 

по-ясна е станала дикцията ви:) 
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Но всъщност ние го правим не за дикцията, а за да предавате всички оттенъци на 

интонацията си – свободно, отпуснато и лесно!  

 «Одата на гласа» е своеобразен индикатор, който позволява да се разбере – какви 

емоции и настроения са ни по-близки, а също кои нямаме в палитрата. 

Отсътствието на някакви настроения и оттенъци няма да ни позволи да създадем с 

гласа пълноцветни, ярки, истински живи образи!  

За това, проверяваме с помощта на Одата какви интонации не ни стигат, и... 

Изживяваме тези емоции, настроения в живота си, до край, наблюдавайки се при това. 

То ест, ако позволяваме да осъществим в себе си различни емоции, нека те не винаги 

бъдат позитивни – ние обогатяваме палитрата от интонациите ни. 

Така че, открито приемайте всичко, което ви дарява живота, впускайки го в себе си и 

наблюдавайки – какво става в момента, с вас!:) 

Ода на гласа 

Сцената – живот (Животът е същата сцена!) 

Тук трябва да играя (о не – да изживея!) 

Ролята на всеки герой от пиесата. 

А инструментът е един – гласът ми. 

Гласът ми.... (вслушвайки се) 

Той...може всичко. 

Той е (настройвайки се) 

Искрен. Нежен.  

И Добър. Ласкав и красив 

И Груб. Дрезгав и мърморещ. 
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Раздразнен и упорит.  

Добродушен, благодушен. 

И благородно-простодушен. 

Сънливо-кадифен. 

Проникновено-мелодичен. 

И изразителен, и гъвкав,  

В него се чува очарователно вълшебният 

И нежен глас на цигулката... 

Необятен, безпределен,  

Безграничен, окрилен, свободен, 

Сякаш в небето вятър волен... 

Нерешителен, несмел,  

И безволно-нелеп, 

Кратък, и боязливо-срамежлив.. 

Повелително-надменен, 

Важен и високомерен,  

Помпозно-кичлив. 

Горд, сприхав и дързък! 

Предизвикателно-метежен, 

Нервен и напрегнат, 
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Необуздан и безудържен! 

...като следствие – победен... 

Великодушен, благозвучен, 

Пълнокръвно-пълнозвучен, 

Гъст, сочен,  

Органично-хармоничен... 

Енергичен, увелечен, 

Импулсивен, неуморен, 

Огнено-хазартен... 

Взривен и горещ.... 

И изтънчен, поетичен, 

И мечтателно-лиричен, 

И пленително-тъжен, 

Безметежно-пасторален.. 

Ироничен, и лукав, и остроумен, 

Дяволито-игрив и шеговит. 

Привлекателно-тайнствен. 

С вълшебна е напълнен сила, 

И магичен, и мистичен, 

И приказен и фантастичен... 
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Непреклонен, деспотичен, 

Властен, страшен и жесток. 

Безпощаден, безсърдечен – сее той и страх и ужас... 

И ехидно и отровен, 

И подигравателен, и язвително-насмешлив, 

И циничен, и фалшив, 

Парлив, и жълчен, заядлив... 

Вдъхновено-романтичен, 

И поривист, развълнуван, 

Възбудено-патетичен, 

И тържествено-величествен... 

Доверително-открит, 

Ослепително-лъчист, 

И звънтящ, и привлекателен,  

И славейно-гласист... 

И наивно-удивен, 

И влюбен-въздишащ, 

Ясен, тих, просветлен... 

Чист... Одухотворен... 

И вълнуващо-тревожен, 
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Възбудено-безпокоен, 

И гнетящо-напрегнат. 

Безизходно-безнадежден, 

И надменно-изморен, 

И унил, и страдателно-тъжен. 

Жизнерадостен и звънък, 

Искрящо-крарнавален,  

И кипящ и игрив, 

Заразително-щастлив! 

Назидателно-разумен,  

Разсъдително-безстрастен, 

Отстранено-каноничен, 

Сух, равен, педантичен, 

Без емоции. Догматичен... 

И ликуващ, и възторжено-игрив, 

И фанфарно-триумфален, 

И празнично-речив! 

О, гласе мой! 

Ти можеш всичко! 

Ти си звънко-слънчево мажорен! 
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Ти си нежно-трепетно-минорен! 

Ти си многоцветен, 

Ти си силен, мощен и могъщ! 

Ти си струна на енергията, 

На която аз играя 

Гамата от чувства на душата! 

Аз  знам, че резонансът на вибрациите ти  

Превръща в океан,  

Всяка от интонациите! 

О, гласе мой, вик на душата! 

Ти си съвършен инструмент! 

Ти можеш всичко! 

 

Време е да попълните файла «наблюдения»!  

В следващия блок ще рабодим над обогатяването на възможностите на тембъра ви – ще 

добавяме ниски, и високи честоти!:) 

Благодаря ви, че се занимавате! Щастие ви желая и успех! До скоро, надявам се! :) 

 

Ден 29 

Велик Ден отново настъпи! :) 
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Продължаваме! :) 

Задачата на този блок е да подобри възможностите на вашия тембър! За да може когато 

трябва той да бъде дълбок и нисък. В други случаи – светъл, прозрачен. Понякога – 

проникновен. Общо взето, за да може гласът свободно да се отзовава в ситуацията, в 

която се намирате и да звучи съответно :) 

За тези цели ние на първо място ще включваме гърдите, ще «чистим» трахеята и белите 

дробове – това веднага ще придаде на гласа ви приятна дълбочина, мекота, ниски 

честоти и кадифеност. 

Повдигнете гърдите! :) Това е задължително условие, както забелязахте, за всички 

упражнения!:) 

И произнесете бавно, плавно фразата «А-а-а-н-н-н-а-а Гх-а-а-а-м-м-м-у-у». 

Чуйте аудио примера! 

С «гх» подразбирам мекото, фрикативно «г» като в речта на отделно взети области. 

Работата е там, че «А» и «У» са най-удобните гласни за гласа, поне няма никакви 

дикционни препятствия. 

А «гх» е изобщо супер-звук  

Този звук «гх» - много добре активизира резонанса в трахеята, бронхите и отпуска при 

това гърлото, ларинкса :) 

За това, задачата за днес е следната: 

5 минути – природен тон във всички положения 

15 минути – «Анна, Гхамму» с отворена уста  

И сложете една ръка на гърдите в областта на трахеята:) Помните ли къде ви е 

трахеята? Между белите дробове и гърлото. Т.е. ръката лежи не на слънчевия сплит, 

както обикновено, а малко по-високо. 

PS: повдигнете гърдите! Отпуснете челото :) 
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Запишете наблюденията си, в това число усещанията от упражненията в любимия ви 

файл!:) 

Междувременно искам да ви напомня, че отпускането е основа за добрия глас:) Масаж, 

или поне топла вана – винаги са полезни за гласа ви. 

До утре! Приятни сънища! :) 

 

Ден 30  

Повдигнете гърдите! 

Гръбнакът е равен, петите врастват в земята! Горе главата! :) 

Между другото, помните ли, че ви пронизва струна – от петите до фонтанелата! Това е 

вашето дишане! Приберете корема! :) 

Челото се усмихва!:) 

Задачата за днес! 

5 минути – природен тон във всички положения 15 минути – фразата «Хан-н-н-н, Гха-

а-м-м-у-у» с отворена уста. 

«Хан» е също полезна дума. Особено, когато я произнасяте разпевно – свободно, бавно, 

плавно. Звучащата сонорна съгласна «н» добре изчиства лицевите резонатори, които са 

особено необходими за пеенето. 

А «гх» както помните изчиства гърдите, придавайки на гласа дълбочина, и още повече 

отпуска ларинкса. :) 

Главното условие е удоволствието от процеса на звучане, отпускане, отсъствие на 

някакви опити да «приукрасите» звука или да направите нещо «хубаво». Звучете така, 

както ви се звучи – доверявайки на гласа си :) 

Напред, чакат ви велики дела! :) 
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Не забравяйте за гимнастиката със стонове! :) 

Не ви ли омръзна да записвате всеки ден наблюденията си? Надявам се, че не, и 

обратното –свикнахте с това, че всеки ден отбелязвате най-ярките, важни моменти, 

действия, усещания и ги фиксирате. 

Между другото всички Велики Известни Хора редовно водят дневници!:) 

А вие вече повече от месец се обучавате на интернет-курса! А може би повече, ако сте 

имали задържане между блоковете. 

Моля, създайте нов файл – «наблюдения за месеца» и накратко, в тезиси фиксирайте 

основните – най-важните събития за месеца. 

Надявам се да продължите «наблюдения» и след приключването на всички наши 

блокове:) 

По този начин ще имате всеки месец файл с наблюдения. След 3 години ще го 

препрочетете и ще се радвате! :) 

Воденето на дневник, както вече казах – добре влияе върху мисленето и всякакви тънки 

природни слоеве! Има реална връзка – тези, които редовно водят дневник са по-

успешни хора:) 

Това е, пожелавам ви хубава вечер, добър чай и т.н.:) 

До утре! :) 

 

Ден 31 

Днес е най-ефективното упражнение! Пригответе се!:) 

Повдигнете гърдите! :) 

Първо прочетете описанието на упражнението, а после ще го правите :) 
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Произнесете напевно «Гха-а-а-а-ля-я». После се отпуснете и бавно и протяжно както го 

правим винаги произнесете «Гх-а-а-м-м-у-у». Пробвайте при това да скачате! :) 

Чуйте аудио-примера! 

И така, програмата за днес: 

5 минути – природен тон във всички положения  

5 минути – «Анна, Гхамму» с  отворена уста 

5 минути – «Ханнн, Гхамму» с отворена уста  

5 минути – «Гхаля, Гхамму» - със скок  

Ако не сте сами в стаята, където го правите – нека се включат всички към това 

упражнение за да не ви гледат подозрително – обяснете, че това е много ефективно 

упражнение за гласа.:) 

Повдигнете гърдите! 

Вечерта запишете всичко в наблюдения. И не забравяйте за усещането на гласа, за 

вътрешните усещания! 

До скоро! :) 

 

Ден 32 

Предишните упражнения бяха за включване и настройка на гърдите. Сега ще 

изпълняваме упражнения със звънката «Г» - за регулиране на движението на горното 

небе. Това е необходимо за да звучи гласът обемно! 

Навярно поне веднъж сте били на село! Каква красота има там – природа! Въздух! 

Природни звуци... Домашни животни... :) 

Днес ни интересуват гъските!:) 

Помните ли как правят те – «Га-га-га»? Ето примерно с такъв маниер следва да 

произнасяте специална фраза, полезна за гласа! 
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В текста фразата особено няма смисъл, но за това пък за сметка на звънката «Г» тя е 

много полезна за настройване на епиглотиса! 

Ето тази фраза е: «Гага Гогу Гегуги? Гага Гогу Гегуги!» Интонацията е на въпрос-

отговор:) 

Произнесете тази фраза днес в продължение на 7 минути! 

А после ще сменим фразата за друга, не по-малко полезна! 

«Уганда (това е  държава в Африка) у Ганга (това е река)? Уганда у Ганга!» Също 

интонация на въпрос-отговор. 

Задължително чуйте аудио-примера! 

И така, днешната задача изглежда така: 

7 минути – природен тон във всички положения 

7 минути – «Гага гогу гегуги? Гага гогу гегуги!» 

7 минути – «Уганда у Ганга? Уганда у Ганга!». 

Между другото, обърнете внимание, много ритмично, ясно трябва да се произнася 

фразите Гагу и Уганду. Предлагам да пробвате. Не в смисъл че трябва да копирате 

аудиото – в никакъв случай! А пробвайте да усетите, да хванете движението на времето 

по време на произнасянето на тази фраза. Толкова определен драйв!:) 

Пробвайте! :) Ако не хванете – нищо страшно, при всички положения – ще получите 

полза от свънката «г». 

И повдигнете гърдите! :) 

Забелязахте ли днес някакви интересни моменти? В себе си, в обкръжението? В гласа? 

Записвайте всичко в «наблюдения»! Там може да записвате вашите действия, мисли, 

коментари:) 

Между другото, танцувате ли? Плувате ли? Разхождате ли се пеша? Рисувате ли? 

Стенете ли по време на упражненията?:) 

При всички положения – браво на вас!:) 
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Хубава вечер и красиви сънища! До утре! 

 

Ден 33 

Днес е прекрасен ден! 

А ние продължаваме!  Повдигнете гърдите! 

Както помните, най-добрите ни учители в план звучане на гласа са децата до 3 години – 

те имат най-естествените, свободните, отпуснати гласове, чисти по тембър. Освен 

децата до 3 години може да се учите от животните. Те също имат естесвени гласове:) 

Вчера се учихме от гъските. Днес ще се учим от кравите, кукувиците, вълците, и, 

естествено, мартенските котки!:) 

Първо, представете си крава!:) И пробвайте да произнесете със затворена уста гласната 

«У»! 

 Получава се мучене, почти като при кравата:) Това добре прочиства резонаторите на 

лицето. 

После си представете вълк-единак – вие някъде далеч на луната! И го повторете след 

него. Това ще придаде на гласа ви още по-големи дълбочини. 

Повдигнете гърдите! :) 

А сега, спомнете си, как кукат кукувиците. :) «У-у, у-у». Тънко, високо. Пробвайте да 

позвучите така.:) Ще се изчистят резонаторите на тила.  

И накрая, всички прекрасно сме чували как пеят котките през март месец? Пробвайте 

също така! С отворена уста, и при това, активно играейки с челюстта, така че да се 

получава естествено! Това ще настрои лицевите резонатори. 

Чуйте аудио-примера! :) 

Този блок с упражнения е особено полезен за тези, които иска да се научи красиво да 

пее! 

http://www.perspektiva.cloud/
mailto:miladinovalyubov@gmail.com
http://www.perspektiva.cloud/
mailto:miladinovalyubov@gmail.com


© Любов Миладинова. Всички права запазени 

http://www.perspektiva.cloud 

E-mail: miladinovalyubov@gmail.com 

 
 

 

© Любов Миладинова. Всички права запазени 

http://www.perspektiva.cloud 

E-mail: miladinovalyubov@gmail.com 

 

И така, повдигнете гърдите! :) 

Днес изобщо не правим природния тон, а вместо него: 

5 минути – мучим като крава със затворена уста  

5 минути – «У» с отворена уста като вълк! :)  

5 минути – «у-у, у-у, у-у» с отворена уста, като кукувица. 

5 минути «м-я-я-у-у» с отворена уста като мартенски котарак! 

Ръката при това е полезно да се държи на главата! 

Най-добре е да звучите така, както звучи, изобразявайки крава, кукувица, вълк и котка. 

При децата, между другото, това добре се получава! :) 

Как е виртуалният ви зоопарк?:) 

Какви наблюдения фиксирахте днес!? 

Всичко записвайте, което ви се пише! 

Но не забравяйте, че това не роман – 5 минути са повече от достатъчни!! :) 

Ако ви остане още време – достойно е да завършите днешния ден точно така, както ви 

се иска.:) 

До утре! 

 

Ден 34 

Скъпи приятелю, занимавате ли се със себе си?! Много се радвам за това!:) 

Гърдите се усмихват! :) 

Днес полезно упражнение, пречистващо цялото тяло, от темето до петите. При това то 

не само чисти резонаторите, но и пречиства на енергийно ниво – двойно полезно!:) 
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Задачата днес е много лесна!  

15 минути – повторете целия вчерашен зоопарк! :) 

5 минути – гласната «иииии» отгоре надолу, бавно, плавно с отворена уста. 

Чуйте аудио-примера. 

Тънко, остро, високо започнете и леко, свободно, бавно, плавно се спускайте надолу. :) 

Ето толкова просто и при това много полезно упражнение. :) 

Най-важното е да звучите без усилия! 

И не забравяйте да импровизирате с продължителността и височината на 

упражнението! Започнете да звучите малко по-ниско, после малко по-високо. И се 

спускайте надолу един път по-плавно, другия – по-бързо. За да намерите максимално 

лесен и комфортен вариант за себе си! 

А за сега – отворете «наблюдения» и запишете всичко, което сте успяли да направите 

днес. Какво сте забелязали в себе си, какво забелязахте в околните. Наслаждавате ли се 

от природата, или не я забелязвате в суетата?:) 

Пишете всичко, което ви се пише! 

А аз се прощавам с вас до утре! 

 

 Ден 35 

Вие сте Велик Човек! И днес е Велик ден специално за Вас! 

Желая ви всичко днес да върви особено добре!:) 

Благодарете Природата за това, намерете време да се насладите на красотата й!  

А упражнението за днес е още по-лесно, отколкото обикновено!  
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Днес ще ръмжим! Но не така, както го правихме във втори блок (преди злодейския 

театрален смях), а приблизително така, както вчера произнасяхте гласната «иии». 

То ест бавно  и плавно. И не само надолу, но и нагоре!:) 

Плавността на гласа е задачата за днес!   

Повдигнете гърдите! 

5 минути – повторете зоопарка! 

5 минути – ръмжене само нагоре, най-отдолу колкото може по-нагоре  

5 минути – ръмжене само надолу, най-отгоре колкото може по-надолу  

5 минути – ръмждене отдолу нагоре, отгоре надолу!  

Чуйте аудио-примера. 

Това упражнение способства разширяването на диапазона на гласа ви, а също 

построява общото равно звучане на тембъра в целия диапазон. 

Напред! 

Благодаря, че се занимавате!:) 

Преди всичко – моля, фиксирайте наблюденията си! 5 минути! 

Пред нас е финиша, най-мощния енергиен блок! 

Успехи и до нови срещи! 

 

Ден 36 

Ето че стигнахме до финишната права! :) 

Започваме завършващият блок от интернет-курса Възроди природния си глас. Той е 

най-малък по количество дни, но за това пък най-мощен!:) 

Работата е там, че той е основан върху звучането, вибрациите на думите. 
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Най-разпространеният пример е, кажете на водата «Обичам и Благодаря» и тя ще 

промени вкуса и вида си:)  Това е най-простият пример. 

Но не само водата, но и цветята, тревата, дърветата, всички животни, птици, даже 

планините и камъните – те възприемат вибрациите на думите и реагират на тях.  

Не бъркайте  вибрациите и значенията на думите. Значенията са това, което влагаме в 

една или друга дума. Всеки човек може да има свое значение или образ за една и съща 

дума. Например, аз ще кажа «куче» и за мен възниква образа на весела лайка. А за вас 

може да е образ на черен дог:) 

С това искам да кажа, че значението на думите всеки възприема по свой начин, в 

зависимост от миналия опит и т.н. 

А вибрациите са уникално свойство, то е основано върху фонетичното звучане на 

думата. И вибрациите, за разлика от значението, всеки човек възприема ендакво. Само 

че не с мозъка, а с цялото тяло и душа. И даже чужденците възприемат вибрациите на 

нашия език въпреки, че не знаят значението на думите:)  

Ако знаете кода на вибрациите (съчетанията на гласни и съгласни звуци) то може да 

правите много неща … :) 

В народните приказки също 90% от информацията и мъдростта се предава именно за 

сметка на вибрациите на думите, а не за сметка на смисъла или сюжета (въпреки че и 

това е важно).  

Първо – седнете изправени! 

Повдигнете гърдите! Стегнете корема! Отпуснете раменете! Всичко е отпуснато! 

Тонусът, енергията и бодростта се намират в слънчевия ви сплит!:) 

А сега – произнесете най-благозвучната дума!:) 

На всички езици по света тя звучи еднакво. Тази дума много често използвахме, когато 

имахме природен глас (в детството). 

Това е думата – «Мама». 
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Произнесете я свободно, леко, без да влагате нищо особено в тази дума! Отпуснете се и 

произнесете думата «Мама». Вибрациите на тази дума вършат работата си!:) 

И така, програмата за днес: 

5 минути – звучите с природен тон със затворена уста  

Още 5 минути – с природен тон с отворена уста, максимално отпуснато. Вибрациите 

могат да се наблюдават навсякъде, в цялото тяло – проверете, къде най-добре вибрира, 

а къде – не особено. :) 

И 10 минути (2 пъти по 5 минути) – произнесете думата «Мама» с отворена уста, 

свободно и лесно!  

И ако има възможност  се обадете на родителите! А още по-добре – отидете им на 

гости! А ако живеете заедно – поговорете с мама за нещо хубаво, разпитайте я за 

живота, за младостта й. Нека тя разкаже и за вас – колко природен глас сте имали на 

възрастта до 3 години :) 

Ето това е задачата! :) 

 

Надяваме се, че имате какво да запишете в «наблюдения»!:) 

Моля, направете го още сега!  

А вечерта прекарайте в спомени за себе си. Спомнете си себе си от самото си раждане! 

Спомнете си какво обичахте да правите на 2-3 годинки, на 4-5 и т.н. 

Ако имате добър събеседник – разкажете му спомените си. Ако не – спомнете си сами 

:) 

Опитайте се да си спомните всяка година от живота ви!  

Това не е лесна задача, но е много ефективна.  

Особено, обърнете внимание върху това, какво ви е харесвало да правите, от което сте 

получавали най-голяма радост. 
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Моля, отделете поне час преди сън за такива спомени – със сигурност това няма да 

мине безследно!:) 

А утре – ще бъде още един Велик Ден! 

 

 

Ден 37  

Велик ден отново настъпи!  :) 

Повдигнете гърдите! Горе главата!:) 

Продължаваме темата с вибрациите! :) 

Представяте ли си каква отговорност лежи върху хората! Ние с вас произвеждаме и 

изпращаме във вселената вибрации, които тя възприема и реагира на тях!:) 

Съответно, ако използваме вибрационно-благоприятни думи, то и в отговор получаваме 

подаръци от вселената. 

А ако започваме да използваме в речта неблагоприятни думи, то и вселената отговаря 

със същото!:) 

Добре ще е да прочетете на глас някаква приказка, запишете се на диктофон или 

компютъра и слушайте собствения си глас! Ефектът при това ще порасне в десетки 

пъти! 

В началото може би няма да ви е приятно да слушате собствения си глас. Но след 

седмица ще запишете същата или някоя друга приказка още веднъж. И ще бъде по-

добре. И така всяка седмица записвайте по приказка. 

С такова темпо много скоро  ще настъпки денят, когато с голямо удоволствие ще 

слушате приказки в свое собствено изпълнение, а другите хора ще ви молят да им 

презапишете това аудио, възхищавайки се от гласа ви!:) 

Между другото и речта ви ще стане по-образна, плавна и ясна. 
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Сега да преминем към задачата за днес!:) 

Днес ще произнасяме две вибрационно мощни думи. Първата е думата «Уам!» 

Спомнете си, бебетата често повтарят «уу-аа», обаче ние ще си затваряме устата в края 

и за това се получава «Уам».  

Тази дума ще произнасяме в двойка с още една мощна дума «Аум»! Обърнете 

внимание – звуците са същите. В индия звукът «Аум» се смята за звук зараждащ 

вселената. 

В славянската култура, да напомня, този звук се смята за «О».  

И така, задачата: 

5 минути – природен тон със затворена уста 

5минути – природен тон със отворена уста, вибрации из цялото тяло. 

10 минути (може 2 пъти по 5 минути) – «Уам-Аум» - отпуснато, свободно, получавайки 

удоволствие. 

Произнасяйте всеки път по различен начин. Играйте с гласа! 

И повдигнете гърдите! :) 

Вечерта отворете наблюденията си  и запишете усещанията си от днешния дне. Както в 

план звучене, така и в план действия. Какво хубаво и важно успяхте да направите днес. 

Между другото, изпълнявате ли полезни за гласа процедури? Имам предвид басейн, 

разходки пеш, тичане, гимнастика със стонове, рисуване, танци, масажи.:) 

И каква музика слушате? Благозвучна, надявам се?:) 

Добре, няма да ви изморявам вече за днес! До утре, хубава вечер и приятни сънища! :) 

 

Ден 38 
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Повдигнете гърдите! :) 

Днес ще се обърнем още веднъж към българската култура и ще прозвучим три много 

интересни и вибрационно полезни думи. 

Първата дума е «Жива» - енергията на живота. Живее в корема. Пробвайте да 

прозвучите тази дума, обръщайки внимание на това, как корема се изпълва с жизнена 

сила :) 

Втората дума е «Здрава» - това е здравето. Тече по гръбначния стълб. Звучете тази дума 

обръщайки внимание на това, как здравето се разтича по гръбначния стълб.  

Третата дума е «Слава» - енергията на пътя, съединяваща миналото, настоящето и 

бъдещето. При светиите, между другото, на иконите се изобразява като ореол около 

главата. Звучете тази дума, наблюдавайки вибрациите около главата.  

И така, програмата за днес! 

5 минути - природен тон 

5 минути – «ЖИВА», наблюдавайки корема. 

5 минути – «ЗДРАВА», наблюдавайки гръбначния стълб. 

5 минути – «СЛАВА», наблюдавайки областта около главата. 

Ето толкова лесна е задачата днес! 

Повдигнете гърдите! 

Вие сте най-здравият и щастлив човек, нали?:) 

Царската стойка, надявам се, вече ви е влязла в навик за толкова време! :) 

Как са вибрациите за днес? Обръщахте ли внимание на природата? Може би тя реагира 

на вас по друг начин днес?:) 

А в деловата и личната област – успяхте ли да направите нещо полезно и важно? 

При всички положения – записвайте всичко  в «наблюдения»:) 
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Не смея повече да ви разсейвам – по-добре лягайте по-рано да спите!:) 

 

Ден 39 

Повдигнете гърдите! Горе главата! Отпуснете раменете! Стегнете корема! Всички 

останали части на тялото са отпуснати!:) 

Вибрациите на думите, които ще звучиме днес – са истински вълшебни! :) 

Тези думи са - «Алилуйя» и «Хармония»  

Моля, произнесете тези думи така, както искате. 

Ако излизат някакви мелодии, мотиви – много добре! Може да ги произнесете и на 

един звук. 

Главното е пълната свобода за Вашия глас. Както иска той – така произнасяйте. Ако 

искате да пеете – пейте! Без да обръщате внимание – добре ли звучите или не! Не 

съдете гласа си!:) 

Вибрациите на тези думи не само ще изчистят енергията ви и ще заздравят организма 

ви на ниво клетки, но и ще окажат благоприятно въздействие върху природата, 

Вселената. Като минимум – на заобикалящото ви пространство:) 

При произнасянето на тези думи – сложете, моля, в слънчевия си сплит състоянието 

«обичам и благодаря»:) 

И така, програмата за днес: 

5 минути – думата «Алилуйя» 

5 минути – думата «Хармония» 

 

5 минути – подред «Алилуйя, хармония». 

Бъдете внимателни за всичко, което се случва вътре във вас и отвън:) 

Гърдите се усмихват! :) 
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Как мина денят ви? :) 

Отваряйте «наблюдения»! Запишете всичко, което сметнете за нужно да запишете. 

Усещанията си, събитията, действията, мислите, идеите и т.н. 

А остатъка на вечерта ви предлагам да прекарате в мечти!:) Пуснете си лека музика, 

отпуснете се и започнете да мечтаете! :) 

Това всъщност не е толкова лесно! 

Пробвайте да помечтаете в продължение на 15-20 минути! Ще разберете какво е!:) 

Само че мечтайте така, че в мечтата ви всичко да е представено ясно, точно, какво 

точно искате, в детайли. 

Когато помечтаете седнете и нарисувайте мечтата си. Нали вече рисувате като 

професионалист?:) 

А после, направете списък от 10 стъпки, които според вас ще ви доведат до мечтата ви. 

Само че не мислете прекалено дълго, и нищо не анализирайте! Пишете това, което ви 

дойде на ум! 

10 стъпки към Мечтата! :) 

Имайте предвид, че ако не го направите още сега – никога няма да го направите!:) 

А утре .... ще е утре! :) 

 

Ден 40  

Ето че дойде време за прощаване! 

И даже ми е малко тъжно! :) 

Но тъгата е нещо хубаво, както и всяка друга емоция:) 
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А гърдите, надявам се, са повдигнати!:) 

Завършихме нашия курс. Сега можете да изберете упражненията, които са ви харесали 

най-много и да продължите да ги правите по 2-3 минути на ден – като да си чистите 

зъбите!:) 

Искам да ви напомня списъка с полезни за гласа навици: 

1. Царска стойка 

2. Плуване 

3. Ходене пеша (тичане) 

4. Наблюдаване на природата, благодарност 

5. Приемане на всички страни от живота, изживяването им до край. 

6. Гимнастика със стенене. 

7. Рисуване (от схеми до художествени картини) 

8. Слушане на благоприятна музика (вокална и инструментална) 

9. Пеене на песни в отпуснато състояние 

Относно последната точка – пеенето. Особено полезни са народните песни, тъй като 

там все още вибрациите на думите имат значение. Не обръщайте внимание на 

чистотата и качеството на пеенето и т.н. Просто пейте – лесно, свободно и отпуснато. 

Освен пеенето на песни – настоятелно ви препоръчвам да се заемете с озвучаване на 

народни приказки. Записвайте веднъж седмично по приказка и я слушайте после. 

Ако искате – можете същото да правите и със стихотворенията и народните песни. 

И, разбира се, пишете ми за резултатите си, постиженията и т.н. Много ще се радвам!:) 

А за днес задачата е следната! 

Включете диктофона (микрофона) и свободно и леко, с добро настроение и 

удоволствие, кажете познатия вече текст! :) 

Днес ден, месец, година. 

Казвам се Вашето Име и Фамилия. 

Запис след 6ти блок от обучението в Интернет Курса «Възраждане на Природния 

Глас». 
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След това не изключвайте диктофона!:) 

Изпейте нещо! Абсолютно няма значение как и какво, но с удоволствие!:) 

И след това – разкажете за впечатленията и наблюденията си за целия курс на 

обучение! Говорете това, което само ви идва наум!:) 

Нека това бъде имровизация! 

Когато завършите ми го изпратете, очаквам с нетърпение! :) 

Ще се радвам, ако в писмото още напишете писмен отзив – какво получихте в резултат 

от обучението, кратко изложете наблюденията за целия курс. А също това, което ви е 

харесало в курса, какво не ви е харесало. Какво може да се подобри, всякакви 

коментари и предложения. 

Ще чакам! 

Надявам се, че със завършването на обучението няма да престанете да записвате в 

«наблюдения»! 

Всички Велики Хора водят дневници! Това е добра традиция! 

Нека след вас остане добра следа!:) 

Очакват ви много ярки, велики чудеса! 

Лягайте да спите спокойно, утрото е по-мъдро от вечерта! :) 
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