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Водич за лична и колективна преобразба
1. Катерина и Радован нивната книга Будење на свеста ја посветуваат на сите прекрасни битија кои се 

посветени на себеспознавање и за сите моќни парови кои заедно и свесно ја создаваат својата реалност. Тие 

велат дека секој збор, секоја мисла во оваа книга е како нуркање во најдлабоките, најмагичните и 

најисцелувачките ритуали на постоењето.

2. Книгата Будење на свеста е водич за лична и колективна преобразба. Авантура која е испреплетена со 

универзални знаења, кои ќе ви овозможат вистински да се спознаете себеси.

3. Книгата започнува со поглавјето Универзални закони – Темелите на сепостоењето.  Преку ова поглавје тие 

сакаат да добиете информации кои се исклучително важни бидејќи ќе ви помогнат во свесното разбирање на 

универзумот, како и во процесот на будење и свесно косоздавање. Прават дистинкција помеѓу физичкиот и 

духовниот свест. “Физичкиот свет е материјален и е раководен од физичките закони, кои се истражуваат и 

докажуваат од страна на физичарите. Од друга страна, пак, имаме космички или универзални закони кои се 

над физичките закони. Принципи на универзумот кои го објаснуваат сепостоењето во повеќе димензии, а 

не само во материјалната.” Акцентот го ставаат на енергијата и вибрацијата, и велат дека ние сме вибрациони 

битија во свет кој вибрира и секој од нас може да привлече сè што ќе посака на овој свет.

4. Дејствието во книгата понатаму се продлабочува со спознавање на себеси, кои сме ние.  Тие веруваат дека 

светот во кој живееме е систем составен од фиксна и ригидна матрица на размислувања, чувства и акции. 

Сите ние сме дел од тој систем на верувања и условени сме слепо да го следиме додека еден ден не се 

разбудиме и не го промениме. Тој систем е сочинет од вредности, програми, верувања, навики и однесувања, 

кои најчесто не ни носат добро. Тие велат дека е потребно да се ослободиме од верувањата кои не ни носат 

добро, да ги поттикнеме вистинските внатрешни потенцијали и да ја живееме најдобрата верзија од себеси. 

Да се фокусираме на она што го сакаме, наместо на тоа кое не го сакаме, и да се движиме во насока на своите 

соништа. А како тоа да го направите ќе прочитате повеќе во книгата.

5. Бидејќи сè е енергија, така и мислите се енергија. Тие на еден едноставен и прецизен начин ја објаснуваат 

моќта на мислата но, истовремено нагласуваат дека е невозможно да ги набљудуваме илјадниците мисли кои 

постојано ни доаѓаат, која е позитивна, а која е негативна. “Затоа постои еден попрецизен внатрешен систем 

во нас кој ни кажува на кое ниво ни е енергијата, а тоа се нашите емоции. Ние вибрираме на фреквенција на 

емоцијата. Вибрираме на добра или на лоша фреквенција, и секојдневно привлекуваме. Свесноста за 

моменталните емоции ќе предизвика да ги пренасочиме мислите да го привлечеме она што го посакуваме 

и по кое копнееме. Треба да се доведеме себеси до вибрирање на фреквенција која е во хармонија со 

фреквенцијата на она кое го посакуваме. Овие вибрации се продукција на нашите доминантни мисли, кои 

се клуч за привлекување на она што сакаме да влезе во нашиот живот. Мислите кои предизвикуваат 

емоции на стравови, сомнежи, грижи, недостиг, осуда кон себе и другите предизвикуваат контрадикторност 

во енергијата и го блокираат нашето електромагнетно поле. Дали сакаме нешто во нашиот живот или пак 

не сакаме, универзумот тоа ни го испорачува.” Зошто да не сакаме благосостојба на секое поле во нашиот 

живот?!
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Водич за лична и колективна преобразба

6. Понатаму во една цела глава Катерина и Радован пшуваат за нашата суштина. Тие велат дека суштината на 

тоа кои сме е внатре во нас. Не само што сме духовни битија со човечки искуства, туку исто така Создателот е 

во нас, што нè прави божествени. Преку синонимот на машкиот и женски принцип ни ја претставуваат 

важноста на креирањето и дејствувањето, и дека треба да се свртиме кон себеси и да научиме да ја слушаме 

интуицијата. Веруваат дека еден од најголемите наши денешни предизвици е да ги разбереме овие енергии 

на дух и форма, креирање и дејствување на едно поинакво свесно ниво. Да ги развиеме во целост и да ги 

соединиме со цел да бидеме во урамнотеженост, хармонија и потполност. Духот е исклучително моќен и 

креативен, но за да се оствари потребна му е формата. 

7. Тие исто така велат дека основниот принцип на холистичко здравје е дека не можеме да ja одделиме 

физичката состојба од емоционалната, менталната и духовната состојба. Тие се дел од едно цело. Нивната 

хармонија и баланс претставува целосна рамнотежа на нашето битие. И затоа е многу важно да се запознаеме 

со нашето енергетско тело преку нашите енергетските центри, таканаречени чакри.

8. Преку читање на сите претходни теми кои овозможуваат да се спознаеме себеси на еден поинаков начин, 

книгата се продлабочува со будење на свеста. Што значи Будење на свеста? Што се случува кога ќе почнеме 

да се будиме? Како ние како индивидуи делуваме во заедницата во која егзистираме? На сите овие и уште 

многу други прашања, ќе добиете одговор во ова поглавје. Но само за почеток, ќе ви цитираме карток извадок 

од книгата: “Будењето едноставно значи да не живееме повеќе во светот на соништата. Многумина го 

поминуваат својот живот во три состојби на свест: будност, спиење и сонување, и на крајот умираат. Кога ќе 

започнеме да се будиме, преминуваме во повисока состојба, таа е четврта состојба на свеста која се 

нарекува спиритуална, или духовна свест.”

9. Секоја промена најпрво започнува со нас. Колку сме ние подготвени да се разбудиме и да го превземеме 

животот во свои раце? “Сите ние сме дел од едно цело, и нашата промена, свесност и будност влијаат на 

колективниот начин на размислување и поставување на нови темели на свесно живеење во заедницата и 

општеството во кое живееме. А да дојдеме до тоа ниво на свесност пред сé потребно е да превземеме 

целосна одговорност за сопствените мисли, емоции, чувства, одлуки, дела и сопствените резултати. 

Одговорноста ни дава можност да се поврземе со вишото јас. Нè учи дека творечката сила на универзумот 

се наоѓа во нас и дека ние сме косоздавачи на сопствената реалност. Ни помага да го препознаеме егото во 

сите негови облици со кои се идентификуваме, да станеме свесни, да се ослободиме и да бидеме љубов. 

Кога секој поединец свесно ќе прифати да биде одговорен за сопствениот живот и сопствените резултати, 

во тој момент престанува секој обид за жалење, судење, обвинување, префрлање одговорност на некој 

друг, барање изговори.” 
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Ви посакуваме да уживате во читањето,
Катерина и Радован
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10. Како алатка во процесот на будење на свеста, тие на еден сосема поинаков начин ни ја претставуваат 

моќта на афирмациите. Тие велат дека овие кратки позитивни реченици се како мантри и со нив го 

активираме Законот на привлечност. Тие велат дека идејата на позитивните афирмации е репрограмирање и 

префрлање на тежиштето од негативна во позитивна емоција, од страв во љубов, и ни помагаат да создадеме 

позитивен внатрешен став и убави емоции. Овие магични позитивни реченици содржат во себе висока 

вибрација и истовремено ни овозможуваат да се ставаме себеси на вибрација на неограничено изобилие и 

свесно косоздавање. Истовремено изразувајќу ја вибрационата висока свесност на зборовите “Јас сум...”. 

11. Доколку сакаме да се осознаеме себеси, да се разбудиме и да доживееме чиста свесност, медитацијата е 

вистинскиот предизвик со кој треба да се соочиме. Катерина и Радован се практиканти на медитацијата долги 

години. Тие велат дека медитацијата помага во процесот на будење на свеста, и ни дава можност да се 

поврземе со нашето вишо јас. Во книгата има едноставни вежби кои ќе ви помогнат да ја разберете суштината 

на медитацијата. 

12. Сите овие знаења сигурно ве упатуваат кон прашањето, дали сме подготвени да го преземеме животот во 

свои раце и свесно да ја косоздаваме и манифестираме посакувана реалност? Авторите ќе ви речат дека сега 

е времето. Постои само сега и овде. Единствениот момент да се чувствуваме убаво е сега, и само сега можеме 

да привлекуваме и да косоздаваме. Зошто е важно да го разбереме концептот на времето, и како тоа влијае на 

нашето манифестирање, за овие прашања одговорите ќе ги добиете во книгата.

13. Книгата се повеќе се продлабочува со уметноста на косоздавање и манифестирање преку целите. Но тука 

тие не пишуваат за одредени правила како да поставувате цели, туку ни даваат енден поинаков тренд на 

размислување дека постојат внатрешни и надворешни цели, односно примарни и секундарни цели. Прават 

дистинкција на тоа што е внатре во нас и тоа што е надвор од нас, и колку е важно тие да бидат во 

урамнотеженост и баланс за да можеме да косоздаваме и манифестираме посакувана реалност. 

14. Во ова поглавје на косоздавање и манифестирање тие на еден успешен начин ни даваат уште една карика 

која ќе ги поврзе сите состојби, а тоа е акцијата. Од книгата: “Дистанцата помеѓу нашата емотивна состојба, 

вибрацијата на битието, материјалниот сон и реалноста се нарекува акција. Акцијата е клучен сегмент од 

процесот на косоздавање, затоа што тајната на успешното живеење не се случува само со мислење, 

чувствување, визуализирање и вибрирање, туку и преку акцијата. Не е доволно само да знаеме нешто, или 

да имаме желба за нешто. Мораме и да го практикуваме и примениме тоа знаење преку правење, преку 

акција.”

15. И на крај завршуваат според нив без сомнение со увиди и спознанија за најмоќната сила во универзумот, 

љубовта. Тие велат: “Љубовта доаѓа однатре. Одејќи по патот на животот, треба да ја пронајдеме таа состојба 

на љубов во себе за да можеме да им ја даваме на другите и да ја шириме пораката на свесното постоење.” 

Љубовта е највисокото ниво на свесно и будно битисување сега и овде.
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Ви посакуваме да уживате во читањето,
Катерина и Радован
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Ви посакуваме да уживате во читањето,
Катерина и Радован

Катерина Ангеловска е тренер за личен и духовен 

развој, автор и говорник. Нејзиниот авантуристички и 

позитивен дух во психологијата и филозофијата 

резултира со звањето сертифициран тренер за 

принципите на успех според методот на Џек Кенфилд. 

Таа исто така е сертифицирана во програмите на: мастер 

практичар за НЛП (невролингвистичко програмирање), 

тренер за СПИН продажба, лично лидерство, менаџмент 

на тимови, реики мастер и други. Програмата за личен 

развој по која ја препознаваме Катерина е базирана врз 

холистички модел на раст и развој и ги опфаќа сите 

сегменти на човековото егзистирање: ум, тело, емоција, 

интуиција, имагинација, свесност, спиритуална 

димензија. Таа води разновидни обуки и семинари и 

целосно е посветена на мотивирање, инспирирање и тренинг на денешните генерации, со цел да 

ја пронајдат големината и моќта во себе и да станат творци на својот живот. Нејзината работа, 

пораката што ја пренесува, енергијата и личниот коучинг стил придонесоа во последниве неколку 

години да им помогне на голем број индивидуалци да ги остварат своите соништа. Катерина 

Ангеловска е авторка на книгата 333 афирмации, која постигна голем успех во Македонија, по што 

беше преведена на албански и на англиски јазик (Kindle верзија/Amazon). Оваа книга е лична 

збирка на Катерина, преку која нè води низ светот на позитивната творечка мисла. Таа верува дека 

развојот на позитивната состојба на умот е една од најмоќните животни стратегии на секој човек. 

Будење на свеста е нејзина втора книга, која ја создаде заедно со својот сопруг. Верува дека оваа 

книга е вистински патоказ за лична и колективна преобразба и за еволуција на свеста во 

спиритуална свесност.
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Радован Витошевиќ е магистар по економски науки, со 

специјализација во сферата на менаџмент, финансии, 

маркетинг и мрежен маркетинг, и тоа на Универзитетот 

Шефилд, еден од 100-те најдобро рангирани 

универзитети во светот. Повеќе од 10 години работи како 

професионален менаџер во мултинационални компании 

и финансиски друштва. Извршен директор во повеќе 

компании во повеќе земји, себелидер и лидер на други, 

корпоративен тренер, јавен говорник, претприемач и 

инвеститор. Организатор и говорник на стотици 

бизнис-настани и иницијатор на повеќе социјално 

одговорни настани и проекти за заштита на околината. 

Тој е еден од тимот основоположници на кешбек 

програмата и генерално лојалти индустрија, како и 

поставувач на нови стандарди во мрежниот маркетинг и популаризирање на препорачувачкиот 

маркетинг во Македонија. Освен што успеа комплетно да промени две индустрии во македонската 

економија, неговата работа претставува успешно долгогодишно залагање во бизнисите, како и во 

овозможувањето на поубав живот на стотици наши семејства. Освен што е коавтор на книгата 

Будење на свеста, тој е високосвесно, креативно и духовно битие кое се занимава со лична и 

колективна преобразба, сакан сопруг и член на прекрасно семејство. Tој верува дека оваа книга има 

моќ позитивно да го трансформира животот на сите човечки битија во општеството.
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