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Идеята, заради която правя това, което правя. 

  

Най-голямата ми страст в живота бе, е и ще бъде – личностния растеж! 

Вярвам, че предназначението ми е да донеса идеята за личностен растеж до 

милиони хора! Именно за това от самото си детство обикнах личностния 

растеж, увлякох се, а после започнах да обучавам и други хора. 

За мен личностния растеж означава да стана по-мъдра, опитна, осъзната, 

щастлива, любяща и, като следствие, по-успешна, процъфтяваща и богата! 

Личностният растеж е придобиване на мъдрост в разбирането на самата себе 

си и света. 

Най-голямата ми мечта: благодарение на личностния растеж да изведа хората 

на качествено ново ниво на използване на способностите на разума за 

осъзнато създаване на щастие и богатство! 

Аз мечтая хората да станат собственици на живота си. 

Искам да им покажа, как е организиран светът, какви закони управляват света 

на всеки човек, и как човек за сметка на разума си може да създаде този свят, 

за който мечтае. Вселената ме е наградила с много дълбоко разбиране на 

същността на нещата. 

Разбирам защо в живота става това, което се случва. Мога с лекота да разбера 

причината на една или друга ситуация в живота на човек. Разбирам, как човек 

я е създал и какво да се направи, за да създаде нещо друго, това, което иска 

самият човек. 
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Животът на хората се случва по случаен начин. Те не разбират, защо става 

това, което става. А всичко е просто. Вселената работи по определени закони 

също като нашият мозък. Разбирайки тези закони и принципи, Ти ще станеш 

собственик на живота си. 

Искам да обясня на хората тези закони на светостроение и законите на 

мисленето. Мозъкът на човек е гениално творение. 

  

Но грандиозността му може да се използва както за благо, така и във вреда. За 

сега голяма част от хората я използват по-скоро във вреда. Откъде знам? 

Погледни хората наоколо! Действително ли вярваш, че хората са искали да 

създадат точно такъв живот, какъвто живеят сега? Действително ли са искали 

да бъдат тъжни и да решават проблеми? 

А всичко това защото те не могат да се възползват от разума си! Искат едно, а 

излиза друго. Ето така те използват разума си. Човек може всичко, което 

може да си въобрази! 

Човек е надарен с грандиозни способности, но често ги използва в своя вреда. 

Разбрах, че света и човека са далеч не са такива, каквито са ни ги описвали. 

Възможностите са просто потресаващи! 

Вселената ме е надарила с море от способности! Тя ми е дарила поразителна 

способност за разбиране на живота! Много бързо разбирам причината за едни 

или други събития. И задачата ми е да науча хората да разбират живота. 

Сигурна съм, че всеки човек, който разбере това, което обучавам ще се научи 

да го прави и ще го прилага в живота си, ще стане успешен, щастлив и богат. 

Аз станах такава! 

Хората изобщо не могат да изолзват най-силната енергия. 

Светът стана много материален. Хората се стремят към пари. Това е хубаво. 

Обаче за малко хора зад парите стои идея... Много модерни станаха 

кредитите. Голяма част от хората живеят на дългове. Знаеш ли какво 

означава, ако човек е на дългове? 

Това означава, че той не разбира какво са парите и не е финансово грамотен. 

Заради това, че човек дължи, той се чувства много лошо. И единственото му 

желание е да се осовободи от дълговете. Всичките му мисли са за дългове. И 

по този начин той се потапя в тях още по-дълбоко. Парите са енергия! Много 

силна материална енергия. 
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Ако човек не може да манипулира с тази енергия и не я разбира, излиза, че 

той е обречен на провал в материалния свят. 

Темата за парите ми е много-много интересна! И аз разбирам парите! Искам 

да помогна на хората да придобият парично мислене. 

Уникалността на тази книга е в това, че в нея ти откривам образа на мислене 

на богатите хора! При това истински богатите, а не тези, които просто имат 

пари. В първата глава ще разбереш истинската разлика. Всичко, за което 

пиша е основано на личен опит. Аз бях бедна, защото излизам от обикновено 

семейство. Получавах пари, после ги губих. 3 пъти ми се налагаше да 

започвам от нулата след пълен фалит. Но в резултат придобих мъдрост, която 

ми даде възможност да преуспея в материалния свят и света на парите. 

В първата част на книгата ще разкажа за основата, какво е необходимо за да 

бъдем щастливи и богати, какво всъщност трябва да стои зад парите. 

Във втората част ще разкажа за образа на мислене на бедните хора, образа на 

мислене на хората, които се намират в дългове, хората, които харчат всичко, 

което получават, процъфтяващите хора и богатите хора. Ще сравним образа 

на мислене на бедните и богатите хора. Ще видиш себе си и ще разбереш 

защо си там, където се намираш. 

Ще разбереш законите на парите, а също какво обичат парите и кого обичат. 

В третата част ще разбереш, кога идват и кога си отиват парите, какъв трябва 

да бъдеш за да идват постоянно, какви качества да имаш и какво да правиш за 

това. 

  

«ДОБРИТЕ» и «ЛОШИТЕ» БОГАТИ 

 Преди да започнем да говорим за парите искам да изясня някои термини, за 

да говорим на един език и Ти лесно да ме разбираш. 

Човек с пари, процъфтяващ човек и богат човек... каква е разликата? Защо 

хората имат проблем с парите? 

  

Хората вярват, че богатите са лоши! Обществото чрез новини, филми и други 

СМИ програмира това убеждение. А лоши са, защото са лакоми, защото са 

зли; защото избягват плащането на данъци; защото парите за тях са по-високо 

от всичко; защото парите са изкарали с нечестен труд и т.н. Може да 
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изброяваме още много дълго, но действително ли това е истина или хората са 

били накарани да вярват, че 

това е истина, за да бъдат хората бедни??? 

  

Малко хора се замислят за това, а просто вярват. Но това, в каквото вярва 

човек се изпълнява! 

И, следователно, в подсъзнанието на човек възниква конфликт на 

убежденията: 

 Аз съм добър човек 

 Богатите са лоши. 

И се ражда подсъзнателна настройка: «Аз не искам да съм богат, нали съм 

добър! А те са лоши». И тази настройка затваря човек от получаване на пари. 

Ето такива убеждения често «получавам» от дълбините на подсъзнанието на 

различни хора (убеждението е това, в което вярва човек): 

«За богатите хора парите са повече от всичко!» 

«У богатите не остана нищо човешко» 

«Интересуват ги само самите те» 

И хората гледат на тези с парите и си мислят: «Колко са лоши тези богати! Те 

не уважават хората, «минават през глави», интересува ги само собствената 

изгода...» 

Тези и много подобни изказвания касаят хората с парите, а не богатите! 

Разбирането «богат човек» и «човек с пари» - това са абсолютно различни 

термини. 

Хората правят грешни изводи по повод действително богатите хора!!! 

Те поставят всички под един знаменател, просто защото не разбират 

разликата. Тези грешни изводи завинаги затварят парите от хората! 

Въпреки че в наше време може да бъдеш добър човек и при това да бъдеш 

богат. 
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Сега по света има все повече и повече пари. И все повече и повече хора 

получават големи пари. 

Но истински богатите хора са много по-малко. Има богати хора. И има просто 

хора с пари. 

Каква е разликата между богатите хора и хората с пари? 

Според моето разбиране «богат човек» е този, който се е реализирал в 

живота. Бизнесът му върви чудесно, има «море» от пари, прекрасни 

отношения, той е доволен и щастлив. (По-натам в текста, употребявайки 

израза «богат човек» ще подразбирам именно определението по-горе). 

«Човек с пари» е човек, който просто има много пари. 

Толкова е жалко, че хората гледат на хората с пари и мислят, че всички 

богати са такива! 

Наличието на пари не прави човека нито зъл, нито добър, също както не го 

прави щастлив или нещастен. 

Има истински богати щастливи прекрасни хора! И за тях искам да ти разкажа! 

Богатият човек е щастлив! (човека с парите – не е щастлив). Богатият човек е 

уверен в себе си. Не му е нужно да доказва на никого нищо. Той си знае 

цената. Стоейки редом с него, ти едва ли ще го различиш и разбереш, че е 

богат. 

Човека с парите с целия си вид ще показва, че има пари. Той е готин, а ти си 

никой. Богатият няма да излага себе си и успехите си на показ. Той няма за 

какво да го прави. И без това го знае! Това е достатъчно! 

Дълбоко вярвам, че богатите хора уважават и ценят другите хора, докато 

хората с парите оплюват другите хора само за да докажат на самите себе си, 

че струват нещо. Те унижават другите за да израстнат, но този път ги прави 

още по-нищожни. Богатият човек има отлични отношения със 

съпругата/съпруга си. Отношенията са показател, как стоят нещата вътре в 

човека. Ако човек няма отношения или тези отношения са лоши, това говори 

за дълбоки вътрешни проблеми в отношенията със себе си. 

Обикновено хората с пари нямат отношения, защото никой не може да ги 

търпи. 

  

Или те имат краткосрочни отношения. 
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Основно, те «купуват» отношения. Има категория мъже и жени, при това 

такива хора има много, които са готови да бъдат редом с другия човек, само 

заради парите му. Именно с такива хора хората с парите могат да имат 

отношения. Но, разбира се, никой никого не обича и за никакво щастие не 

може да става дума. 

В отношенията на богатите хора има любов. При хората с парите – няма. Там 

може да има привидност за любов. До богатия човек се чувстваш прекрасно. 

Самооценката ти расте. Започваш повече да вярваш в себе си и 

възможностите си. Той ти помага да видиш достойнствата си. При теб идва 

вдъхновение и мотивация. Появява се ентусиазъм. Ако човек ти показва 

какъв идиот или неудачник си, значи, той самият е неудачник. Редом с 

неудачника се чувстващ ущърбен. 

Богатият човек е спокоен. Той разбира силата на времето. Той действа на 

време и не 

«гони кобилите». 

  

Ако човек постоянно се намира в стресово състояние, нанякъде тича, гони 

нещо - много се съмнявам в богатството му. Възможно, той има пари, но не е 

богат. 

Богатият човек се радва. Богатият човек е благодарен! 

Богатият човек излъчва енергия на благополучие. И когато си до него, се 

чувстваш добре! 

Човекът с парите излъчва негативна енергия. До него се чувстваш лошо. 

Разбери едно просто нещо: «Богатите хора са добри хора», нали Бог е вътре в 

тях. Ти ще питаш: «Има ли изобщо такива хора?» Да, има. Просто за тях се 

знае малко. Тях не ги показват, за тях не говорят. А всичко това, защото тези 

хора не се излагат на показ. Защо? Те са щастливи! Те са богати! Те имат 

всичко! С тишина те пазат щастието и богатството си. 

  

Така че следващият път, когато ти показват и разказват за «богатите» хора, 

разбери, моля, дали това е действително богат човек или просто човек с пари. 

А ако ти имаш пари или се стремиш към пари, моля, стреми се да бъдеш 

богат – такъв, какъвто описах по-горе! 
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На страниците на сайта си, в книгите, уча хората именно на това богатство! 

Вътрешното богатство! Аз го наричам изобилие! 

Процъфтяващите хора са хората, които растат и се развиват във всички 

отношения: в работата, парите, отношенията, личностното развитие, здравето 

и други области. 

Що касае парите, техния приход расте, капитала също расте. 

Приходът е това, колко пари получава човек за определен период, например, 

за месец. 

За наемните работници прихода е равен на заплатата. 

Ако ти си предприемач, разбираш, че когато говоря за прихода, имам предвид 

твоята чиста печалба. 

Капиталът е количеството пари, които би имал човек, ако всичките му 

материални блага бъдат преведени в пари. 

Ще говорим основно за процъфтяващите хора, защото те сами създават 

богатството си и рано или късно стават богати. Мисля, че сега ти се намираш 

точно на това ниво. Сега искам да ти разкажа как човек започва да формира 

паричната си съдба. 

  

ЧАСТ 1: НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ПАРИ 

Решението, което определя Твоята парична съдба! 

  

Откакто се помня, винаги знаех, че ще съм богата. Много съм благодарна на 

училището и родителите си, защото именно училището ме накара да взема 

решението да стана богат. 

Израстнах в обикновено семейство. Живеехме като всички. Даже бих казала 

бедно. Много пестехме и аз много исках и не получавах. Ходих цяла седмица 

с едни и същи дрехи. Мечтаех за конструктор «Лего», който ми купуваха 

само за големите празници и при това мънички части-играчици. 

Любимият ми плод е ананасът. Защото в детството ми никога не сме го 

купували. Майка ми казваше: «Той е много скъп, а почти няма какво да се яде 

в него». Сега с голямо удоволствие купувам ананаси и разбирам, че всъщност 

е голям и много вкусен. 
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В училище никога не си купувах обяд, защото пестях. Модела на пестене 

неосъзнато научих от майка си. Като всички деца, аз просто копирах 

моделите на поведение на родителите, а също събирах за «Лего». 

Само гледах приятелите, които с удоволствия пият компоти, ядат пица. А 

пицата е толкова вкусна.... И тогава взех решение: «Когато порасна, ще бъда 

богат!!! Тогава ще мога да си купувам всичко, което искам!» 

Всички ние в детството вземаме неосъзнато решение! За мое щастие взех 

правилното решение. Още гледах момичетата от богати семейства и исках да 

бъдем приятели, но отсъствието на пари ме сковаваше. В девети клас обикнах 

едно момче от моя клас. Той беше от богато семейство. Всеки ден го караше 

шофьор с BMWx5. 

Разбирах, че нямам шасове. Бях само негова приятелка. 

  

Когато му признах любовта си, той само каза: «Нали знаеш, това е 

невъзможно!».  Този неуспех ме накара да потвърдя решението си да бъда 

богата! Разбирах, че когато имам пари, ще съм «готина», и ще имам готино 

гадже! 

Знаех, че когато порасна ще печеля пари, и ще ме обичат!!! 

Бях много неуверена. И мислих, че увереността ще дойде, когато стана 

богата. Всичко това страшно много ме мотивираше да се стремя да бъда 

богата и ме караше да действам! 

Разбира се, само след това разбрах, че за добри отношения не е нужно да бъда 

богата и че увереността не идва с парите. Това разбрах, когато получих добри 

пари. Но в детството вярата ми, че всичко е благодарение на парите ме 

мотивираше! 

Често илюзиите много ни помагат да растем и да се развиваме! 

Искам да разбереш най-важното: в детството ние всички неосъзнато вземаме 

решения! И това решение може да е за цял живот! Още в детството ти 

можеше да решиш, че ще бъдеш богат или беден! И това решение има 

грандиозна сила! 

Помня, какви сложности срещна съдбата ми в периода, когато се стремих да 

преуспея, и не знаех как и от къде намирах сили да преодолея тези сложности 

и да вървя напред! 
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Сега разбирам, че това детско решение да бъда богата, което здраво бе 

заседнало в главата ми и ме водеше! 

  

Какво решение в детството си взе ти? 

На всички ни беше тежко в детството. Ти се обиди на живота, на родителите 

си или, обратното, каза: «Ще преуспея! Ще бъда богат!» 

Това детско решение е фундаментална стъпка по пътя към бедността или към 

богатството! 

Да се обидиш на живота значи да заемеш ролята на жертва и неудачник. Но 

жертвите мислят, че Вселената ще им помогне, след като са такива бедни и 

нещастни. За 

  

съжаление или за щастие, Вселената работи на друг принцип. 

Какво да направиш, ако си се обидил на живота, вместо да промениш това 

решение тук и сега и да решиш, че ще успееш?! 

  

Най-големият проблем е в това, че хората не осъзнават убежденията си, 

настройките и това, в какво вярват. Те изобщо не осъзнават, че в нещо вярват 

и това създава живота им. 

В живота те се удрят в стената, стараейки се да изкарат пари, а детските 

убеждения 

«убиват» всички техни начинания, и тези пари просто си отиват, като пясък 

през пръстите. Ако разбираш, в какво си повярвал и в какво вярваш сега, ще 

ти е лесно да промениш това. 

Достатъчно е просто да вземеш ново силно решение и да го закрепиш на ниво 

емоции! Детското ми решение да бъда богата ме накара да търся начини да 

забогатея! 

Да, впрочем, всяко силно решение кара човек да търси начини да се 

реализира и да се направи всичко необходимо. 

Детското ми решение да стана богата ме накара да търся начини да забогатея! 
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На 18 години започнах да работя. Бях щастлива да получавам свои собствени 

пари! Също получавах добра стипендия. Като студентка втори курс, 

прилично изкарвах, но това бяха само «стотинки» в сравнение с това «да бъда 

богата». Продължавах да работя, но търсех! И лятото след завършване на 

втори курс една идея ме намери сама! Обади ми се стара позната по 

препоръка на мой приятел и ми предложи един проект. Срещнахме се и тя ми 

разказа за този проект. Това се оказа мрежов бизнес. Но по това време нищо 

не знаех за мрежовия маркетинг и от гледна точка на логиката всичко в него 

бе много просто и това бе пътя към моето богатство. Поне така ми се 

струваше... 

В този бизнес план тя ми показа действително големи пари! Това беше повече 

отколкото може да се изкара на всяка друга работга за която знаех тогава. 

  

Включих се в проекта! Но, както излезе, всичко бе далеч не така, както ми 

показа  момичето. В началото всичко започна добре, а после все по-зле. Но аз 

съм им благодарна за това, че те отвориха в мен мечтите ми. Те ми показаха 

сободата! За първи път видях пътя към мечтата си! Въпреки че пътят беше 

грешен, но го имаше! И аз повярвах в мечтата си още по-силно! 

Тук за 3 години минах много мощно училище за лидерство! Станах истински 

предприемачка! Животът ми започна да зависи само от мен! Колкото по-

напред вървях по този път, толкова повече разбирах, че това е грешен път, 

който до никъде няма да ме доведе. 

(Разбирай, че много добре се отнасям към мрежовия бизнес и много уважавам 

хората, които се занимават с това, просто това не бе моят път.) 

Така веднъж случайно намерих своята работа! Исках да покажа бизнес плана 

на съседката си от третия етаж, а когато отидох при нея, видях хора, които 

седят пред компютри, и разбрах, че това е офис. 

Съседката ми разказа, с какво се занимават. Това ме заинтересува! Така си 

намерих почасова работа! 

Започнах първата си наемна работа. И започнах да събирам опит. 

Мечтаех за финансова свобода! И незнайно защо тази мечта асоциираше в 

мен приход от 30 000 лв на месец. 

Вярвах, че такива пари ще мога да изкарвам, но след провала в някои проекти 

разбрах, че не – няма да мога даже 3000 лв. 
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В работата бързо се изкачвах по кариерната стълбица и не след дълго станах 

ръководителка. Когато шефката заминаваше, оставах за главна. Фирмата не 

беше голяма: общо около 10 сътрудника. Разбира се, на опитните работници 

това не им харесваше, нали бях само 21 годишна студентка , а те – 27-40 

годишни мъже. Бързо ме «изместиха». Надеждата за успех в компанията 

умря! 

  

Мечтата за свобода живееше в сърцето ми! 

Никога не позволявай обстоятелствата да «вземат» мечтата ти! Каквото и да 

се случва, винаги продължавай да вървиш към мечтата си, даже ако не знаеш 

как или всичко се 

«срути». 

Вярата в мрежовия бизнес бе много ниска. Пробвах нещо да правя, но нищо 

не излизаше. 

И веднъж прочетох книгата на един чужд писател! Тази идея промени живота 

ми! 

  

Той казваше: «Разликата между точка А, където се намираш сега, и точка Б 

(твоята цел), това не е разлика в паричен еквивалент или материални блага, 

това е разлика в начина на мислене!» 

Ако започнеш да мислиш, действаш и да се държиш като богат човек, лесно 

ще стигнеш до точка Б автоматично! А грешката ми бе в това, че се стараех 

да действам: от 

точка А да вървя към точка Б. А трябваше мисленно да се пренеса в точка Б и 

да започна да действам в настояще, сякаш се намирам в точка Б! И така 

стъпка по стъпка да съкращавам дистанцията в мисленето! Дистанцията в 

реалността ще се съкращава сама по себе си. Начинът е сложен, но тогава 

това много ми помогна! 

И като първа стъпка за съкращаване на дистанцията автора предлага 

следното: «Ако вече беше в точка Б, каква сума пари би носил в портмонето 

си? Така сложи сега тази сума пари в портмонето си!» Аз отговорих: «Около 

3000 лв». 
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Обаче ме беше страх! Да нося 3000 лв в портмонето... Това е опасно... Това е 

месечният ми приход. Ами ако ме ограбят... Страхът беше силен! Но от опит 

вече знаех: «Там, където страхът е по-силен - има по-правилен път!» 

И се реших да го направя! 

Първите дни ме беше много страх да ходя по улиците. Усещах портмонето в 

джоба си както никога до сега. Бях много бдителна в маршрутките. Така 

продължи няколко дена. Опитвах се във всичко да се държа като богат човек. 

Пътувах в маршрутката, държах се за дръжката и мислех като богат човек. 

Мозъкът ми ме попита: «След като си богата, защо пътуваш с маршрутка?» И 

аз бързо му отговорих: «Колата ми е на ремонт». Аз даже излизах от 

маршрутката като успешен човек. Това изглеждаше много смешно! 

И ето идея!! Тази идея промени живота ми! Очевидно, тя дойде при мен, 

защото вече няколко дена се държах като богат човек. Въпреки че имах 

интернет постоянно, моята работа в компанията беше напълно свързана с 

интернет, в мрежовия бизнес също търсех хора през интернет, тази идея не 

беше ми идвала наум до сега. 

Ето я и нея: «Потърси в интернет за това, как да печелиш пари в интернет?!» 

Уау, толкова е просто! Къде беше тя до сега?? Очевидно, потапянето в 

състоянието на успешен човек пренастрои подсъзнанието ми на необходимия 

режим. 

Влязох в интернет и попитах Гугъл «как да печеля в интернет» и кликнах на 

една от връзките. В този сайт автора учеше, как сам да си направиш сайт. 

Прочетох първата безплатна част от курса. Хареса ми. Продължението беше 

срещу заплащане. Трябваше да платя $25. За мен през това време това бяха 

пари. Никога нищо не купувах в интернет. Реших се и веднага поръчах 

книгата. В най-лошия случай просто ще загубя тези пари, а в добрия – просто 

ме чака мечтата ми! Отидох в банката и преведох парите. Нямаше никакви 

гаранции. Това беше риск! Рискувах и спечелих! Получих втората част на 

курса! Минах я. И се научих да си правя сайт. За това купих третата част на 

курса, където автора разказваше как да промотирам сайта си. Само че имаше 

един въпрос: 

«Какъв сайт да създам?» Да, научих се да създавам сайт, н не знам какъв да 

направя. Ако бях започнала да мисля преди покупката на курса, най-вероятно 

не бих го купила. Една от тайните за щастие и богатство е да правиш всичко 

последнователно. Животът не е шах, където трябва да пресмяташ всички 

възможни комбинации. 
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Зададох си въпроса: «Коя тема в живота ме интересува повече от всичко?». 

Разбира се, темата за личностен растеж и саморазвитие! 

  

Мечтата ми бе много по-жива от когато и да е! 

  

Плановете могат да се рушат! Важното е мечтата да живее!!! 

  

  

Тайната за големите пари Мечтай за повече 

  

После ми дойде друга идея! 

Започнах да продавам чужди книги и аудиокурсове и изкарвах вече стабилно. 

След това ми дойде още една мисъл: «Защо продаваш чужди? Нали можеш да 

напишеш своя книга и да печелиш!» Така и направих и не след дълго 

започнах да продавам своята първа книга. Това ми донесе заветните 5000 на 

месец! 

Ето я свободата! Уволних се от работа! Напълно оставих мрежовия бизнес. 

Това бе голяма победа! 

След това всичко бе много по-лесно. 

  

Знаеш ли каква бе тайната за успеха ми? 

  

Имах голяма мечта! (тази мечта беше свободата) 

И имах голяма цел! (доход от 50 000 на месец). Мечтата е вътрешно чувство, 

което пали огън отвътре, което те кара да извършваш луди неща. 
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Целта е материя. Обикновено целта се изразява в паричен еквивалент или във 

вид на някакво материално благо. 

Мечта за сърцето, за душата! Цел за разума! 

  

В нашият свят всичко е двойнствено: ден-нощ, зима-лято, разум-сърце, мъж-

жена и т.н. Та така, най-голямата сложност е в това, да се съчетае мечтата и 

целта, за да се удовлетвори и сърцето и разума. 

Именно мечтата ще ти дава съзидателна енергия за нови действия 

Но само целта ще накара разума да вдигне тялото и да започне да действа! Аз 

неосъзнато успях да намеря за себе си мощна мотивация за сърцето и разума. 

По-късно имах много периоди на спад, и във всеки от тези периоди 

отсъстваше или мечтата, или целта, а понякога нямаше нито мечта, нито цел! 

  

Тайната за големите пари 

Обедини разума и сърцето в надпреварата за голямата идея, която ще донесе 

големи пари. 

Убеди се, моля, че имаш мечта за сърцето и цел за разума! 

  

  

КАКВА ИДЕЯ СТОИ ЗАД ПАРИТЕ? 

Зад парите винаги трябва да стои идея 

  

На хората им се струва, че материалният свят е истинския свят. Да, материята 

е твърда, тя може да се усети. И, изглежда, материалният свят е истински и 

единствен. Очите виждат, а мозъка вярва. 

Но всъщност всичко е съвсем различно. Материалният свят е вторичен. 

Истинският свят е свят вътре в теб. Твоите чувства, емоции, енергия – това е 

истинският свят. Именно твоите чувства и емоции създават енергия, а 

енергията създава материалния свят! 
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Хората, които са до теб, не случайно са редом. Ти си ги «създал» с чувствата 

и 

емоциите си. Забележете, че до тъжните хора има подобни тъжни хора като 

тях. До щастливите хора има такива щастливи хора! До успешните хора има 

успешни. То ест твоите чувства създават твоят собствен свят. И когато 

тъжният човек стане щастлив, сякаш изведнъж тъжните хора започват да го 

отхвърлят, и щастливият ще се чувства в тъжното обкръжение като «не в 

собствена чиния». 

  

Енергията лежи в основата на всичко! Всички материални неща – това е 

просто по- плътен вид енергия. 

  

Искам да ти кажа една проста мисъл: светът вътре в теб е истински свят! 

Материалният свят е вторичен! Същото е с парите. 

  

Истински богати стават тези, които стават богати отвътре. Тези, които търсят 

богатство само в материалния свят, никога не стигат до него. 

Идеята е първична! Парите са вторични! 

Идеята дава вдъхновение, мотивация, енергия за действие! 

И благодарение на това ниво енергия, човек получава пари. Нека обясня, 

какво имам предвид с термина «идея». Тази дума в дадения контекст има 

много широко значение. 

  

Ще дам няколко примера за да ме разбираш по-добре: 

Когато започвах свой бизнес и исках да печеля пари, зад парите стоеше 

идеята за свобода. 

После се появи идеята да науча хората, благодарение на разума, да придобият 

щастие и богатство, да науча хората да управляват разума си, също да 

разбират същността на нещата и да разбират причината за едни или други 

събития в живота им. Паралелно се появи още една идея: да стана известна, 
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защото това ще ми даде възможност да разпространя моето учение все повече 

и повече. 

Мечтая да направя личностния растеж много известен! Искам хората да 

разберат, какво е истинският личностен растеж. И това ще направи живота им 

богат и щастлив. 

Стив Джобс, основател на Apple, мечтаеше, компютъра да е във всеки дом! 

Марк   Цукерберг, основателят на    Facebook,      мечтаеше   да   обедини 

хората в интернет. 

Великите хора живеят заради идеята. А парите идват като инструмент за 

реализация на тази идея. Обикновените хора живеят за да осигурят себе си и 

семействата си. 

Колкото е по-голяма идеята, която стои зад живота на човек, толкова по-

успешен ще бъде той. И толкова повече пари ще има този човек. 

Идеята е като слънцето, благодарение на което има смисъл за живота на човек 

на Земята. 

Благодарение на идеята има живот в самия човек. 

Преди да тръгнеш за пари, убеди се, че имаш вдъхновяваща идея. 

Разбира се, всеки човек има идея, която стои зад парите. Просто у едни тази 

идея е мотивираща, у други – депресираща. Едни мечтаят да дадат 

получените пари и да погасят дълговете, други мечтаят да променят света. 

Едни искат просто да осигурят семеството си, други мечтаят да живеят 

богато. 

Едни имат силна идея, на други идеята е слаба, и животът съответства на 

избора на човек. 

Силната идея ще те прекара през всички проблеми и сложности. 

  

Как да провериш дали тази силна идея ще те накара да се промениш, да 

преодолееш всички страхове и да пораснеш като личност. 

Силната идея ще накара човек да търси възможности въпреки всичко. Когато 

има  силна идея, човек е способен планини да премести. Той не вижда 

проблеми, той вижда само целта. Човек ляга да спи и се събужда с тази идея. 
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Със слабата идея всичко е обратното: проблемите много бързо затварят тази 

идея както мраковете закриват слънцето и човек вижда само проблеми. Човек 

със слаба идея решава проблеми. 

Ако проблемите са способни да подтиснат идеята, значи тя е много слаба. 

Защо бизнесмените, които започват бизнес само заради парите, основно 

търпят поражение, и бизнесът рано или късно се разрушава? Защото идеята за 

изкарване на пари е слаба. И когато идват проблемите, тази идея не може да 

устои. 

Човек може да излъже другите хора, но той не може да излъже самия себе си. 

Вътре в себе си човек знае, до колко силна е идеята му. 

Моята идея за свободата беше много силна! Цяла година пробвах и грешах, 

нищо  не успявах, но търсих начин да придобия свобода. И в резултат я 

намерих. Идеята създава много дълбоко силно чувство! 

И това чувство управлява действията ни в живота. 

Мозъкът ни винаги се фокусира само върху най-важното в този момент. Как 

той знае, кое е най-важното? 

Това, което предизвиква най-много емоции в този момент. Именно на там се 

стреми нашият разум – и точно това е най-важното. 

И често проблемите доставят толкова много болка, че нашият разум се 

стреми да реши тези проблеми. Така хората живеят целия си живот в 

решаване на проблеми. А после се учудват, че нищо не постигат в живота. А 

всичко това, защото целия си живот решават проблеми. А трябва не да се 

решават проблеми, а да въплъщават идеята си в живота! Да фокусират 

енергията си върху идеята! Човекът с идеята вижда само идеята. Човекът без 

идея вижда само проблеми. 

Трябва ти идея. Зад големите пари винаги стои голяма идея. Парите са 

енергия! Човек има толкова парична енергия, на което ниво енергия 

съответства. 

На мен ми е смешно и в същното време ме боли да гледам на хората, които 

търсят бързи начини за печалба, играят на тото и просто се надяват, че парите 

ще паднат върху тях от небето. Тези хора не разбират законите на Вселената 

и просто губят времето на живота си напразно. Даже ако изведнъж случайно 

получат парите, за които мечтаят, те няма да могат да ги задържат, защото не 

съответстват на нивото им! 

За да получаваш повече пари трябва да започнеш да съответстваш на друго 

ниво на енергия и тогава ще дойдат други пари. 
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Искаш ли да разбереш защо сега си там, където си? 

Върху какво беше концентрирано вниманието ти последните 3-6-12 месеца? 

За какво мислеше най-много последните 3-6-12 месеца? 

Обикновените хора мислят за проблеми и решават проблеми, защото имат 

слаба идея. По този начин богатникога няма да станеш. Мисленето «решаване 

на проблеми» води до бедност и нещастие. 

Както вече казах, за богатство е нужна грандиозна идея и грандиозна 

привърженост към 

  

идеята в продължение на години, за да може всеки ден, от ден на ден да 

вървиш и 

действаш. 

Ако искаш да свързваш двата края, можеш да мислиш за проблеми. Ако 

искаш що годе да живееш, може да мислиш за пари. Ако искаш да живееш 

добре, можеш да мислиш за добри и големи пари. 

Но ако искаш да бъдеш богат, цялото ти внимание трябва да бъде 

концентрирано на голямата идея! 

И проблема на бедните е в това, че те мислят за всичко, за каквото и да е, 

освен за големи идеи! 

Хората мислят, че парите ще донесат щастие, 

Увереност и всичко на света 

Когато нещо нямаш ти се струва, че когато то се появи, ще си най-щастливия 

на света. 

Ти също ли мислиш така? 

  

Лично аз мислих, че парите ще ми донесат щастие. 

Когато започвах свой бизнес и изобщо нищо не печелех, мислих, че 1000 лева 

благодарение на бизнеса, ще ме направят щастлива, нали тогава ще ми дадат 

възможност да си купя едно, друго, трето. 
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Когато това стана, и изкарвах тези 1000 лева на месец благодарение на 

бизнеса си, изобщо не забелязах нещо да се е променило. Бях все същата като 

и преди. Чувствах се по същия начин. Сега тези 1000 лв започнах да влагам за 

развитие. 

После реших, че ако получавам 3 000 лв ще се уволня и ще съм най-

щастливият човек на Земята. Мина известно време, и започнах да получавам 

3 000 на месец, но не станах щастлива. Даже не забелязах момента, когато 

започнах да получавам тези пари. 

Придобих свобода, изесох се от родителския дом и се преместих в друг град, 

и сега излиза, че тези 3000 лв не ми стигат! Бях стресирана! 

Сега ми бяха необходими двойно повече, за да живея спокойно, да плащам 

наема, да се храня, да водя бизнеса си и да купувам полезни неща. 

И реших, че ако изкарвам 5 000 лв за всичко ще ми стигнат. И на най-края ще 

съм щастлива! 

Мина още малко време и ето ги, заветните 5 000 лв на месец!!! 

Изглеждаше, че вече трябва да съм щастлива, но не! Реших да мина обучение 

при треньор по бизнес, което струваше 6000 лв на месец! Разбрах, че е 

възможно да се плаща разсрочено по 1500 лв на месец. И отново, живея на 

ръба... Казах си за последно: Най-голямата ти мечта бе да имаш приход от 20 

000 лв на месец. Ето, когато го направя, със сигурност ще бъда щастлива! 

Мина половин година и това стана. Но както и миналите пъти, щастието не 

дойде! Срещнах партньори, правихме грандиозни планове, появиха се нови 

цели... И отново бяха нужни пари! И нямаше никакво щастие. 

И само тогава разбрах, че щастието не зависи от количеството пари! С парите 

ще дойдат нови цели, нови възможности, нови перспективи и нови разходи. 

За това, когато сега чувам, че хората казват: «Ако изкарвах 1000 лв, бих бил 

щастлив», разбирам, че са влязли в същия капан като мен. 

  

Най-важната задача е да се научиш да бъдеш щастлив и да се радваш в 

положението, в което си сега! И когато прихода ти порасне, също ще бъдеш 

щастлив и радостен. 

Модела на мислене се съхранява независимо от количеството пари. Вярвах, 

че парите ще донесат увереност! 
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Когато изкарвах 3000 лв на месец, нямах приятел. Сега казвам, че нямам 

време. Но причината бе една и съща: страхувах се от отношения. Бях 

несигурна в себе си! 

Ако още мислиш, че парите ще променят някакви чувства в теб, разбери, че 

това е илюзия. Може би няма да ми повярваш сега, също както аз не вярвах 

на хората, които ми го казваха. Но когато стигнеш до парите, ще се убедиш 

сам. 

Как тогава да стана по-щастлив и уверен? Искаш да си щастлив, работи над 

щастието! 

Искаш да си уверен, работи над увереността в себе си! 

  

Стига живот в илюзии, че повече пари ще те направят по-щастлив, радостен, 

уверен. Повечето пари просто ще усилят тези чувства, които ги има сега. То 

ест ако сега живееш в стрес, при повече пари стресът ще е повече. Ако сега не 

си щастлив, повече пари ще те направят още по-нещастен. Парите са като 

лупа, просто увеличават всички чувства, които са вътре в теб. 

За да имаш щастие, любов, увереност, трябва да работиш над тези чувства! 

Щастието дойде при мен, защото започнах да работя над това чувство! 

Радостта – защото започнах да се радвам. 

Увереност придобих благодарение на това, че започнах да правя това, от 

което много се страхувах! 

  

  

ЧАСТ 2. ПАРИЧЕН НАЧИН НА МИСЛЕНЕ ЗАКОНИТЕ НА ПАРИТЕ 

  

Знаеш ли колко точно пари изкарваш на месец? Знаеш ли колко точно харчиш 

на месец? За какво точно отиват парите? Водиш ли ежедневна сметка за 

изхарчените пари? 

Съставяш ли бюджет за новия месец? Т.е. планираш ли разходите си? Всичко 

това означава да броиш парите. 
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Да броиш парите означава да знаеш всички парични показатели, както 

личните, така и в бизнеса. Не е задължително да знаеш всичко наизуст, може 

да отвориш файл или тефтер и да видиш. 

Важното е в нужния момент да можеш да видиш всичко. Какво ще даде това? 

Ти знаеш, колко получаваш, и Ти знаеш, колко можеш да изхарчиш и за какво 

ще изхарчиш. Ще можеш да планираш скъпите покупки и да сметнеш колко 

време ти е нужно за да спестиш. 

Също така сметките мотивират да изкарваш повече. Ти виждаш всичко на 

хартия, и искаш да го получиш по-бързо. Значи трябва да мислиш, какво да 

направиш, за да получиш допълнителен приход. 

Хората с дългове и кредити осъществяват желанията си за чужди пари 

(парите на банката), а после им се налага да ги връщат обратно и с 

процентите, които могат да превъзхождат заетите пари. 

Процъфтяващите хора планират покупките. Желанията си превръщат в цел и 

това ги мотивира да изкарват, докато хората с дълговете стенат от това, че 

трябва да връщат кредити. 

  

Пари при пари 

  

Когато имаш пари, нови пари по-бързо идват при теб. Когато човек има пари, 

вярва: «Аз имам пари». И това убеждение привлича още повече пари. 

Определено количество пари създава у човек паричен магнетизъм и колкото 

повече пари има, толкова по-голям е паричният магнетизъм. 

Хората с дългове мислят: «Къде да взема пари?» То ест те се намират на 

вълна отсъствие на пари. И това отблъсква новите парични постъпления. 

  

Нека дам ярък пример! 

1. Представи си, че портмонето ти е пълно с много пари. Всеки път, 

когато го поглеждаш, чувстваш сигурност и спокойствие . Някъде 

в ума ти прескача мисълта : «Имам много пари!» А това не е нещо 

различно, а убеждение! Това, в каквото вярваш, това и получаваш! 

Точно тези хора получават още и още. 
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2. А сега си представи, че отваряш портмонето и то е празно. Какви 

чувства ще предизвика това у теб ? 

Тъга, неувереност, разочарование и други негативни чувства. Това също е и 

убеждение. Как мислиш, тези чувства ще ти помогнат ли да получиш пари, 

или обратното – по-скоро ще предизвикат състояние на безисходица, в което 

не ти се иска да правиш нещо? 

Ще поглеждаш в портмонето и ще мислиш: «Нямам пари!» И това също е 

убеждение! И това убеждение ще затваря паричния ти поток. 

За това богатите богатеят, а бедните – беднеят. Това е закона на Вселената! 

Във Вселената няма равенство. Във Вселената има двойнственост: ден-нощ, 

лято-зима, приливи-отливи, също богатство-бедност. 

За това, ако ти не богатееш, значи беднееш. 

Малко ми е смешно, когато чуя, че бедните се надяват, че властите ще се 

погрижат за тях. 

Време е да разбереш, че за себе си можеш да се погрижиш само ти! Ако даже 

ти не можеш да се погрижиш за себе си, как можеш да го очакваш от някого? 

Парите отиват при пари! 

Започни да пестиш пари! Учи се да изкарваш пари! Учи се да пестиш пари! 

Така, на чия страна си? Бедните или богатите? 

  

Парите обичат тишината 

Дръж в тайна това, колко изкарваш и колко пари имаш. Истински богатите 

хора се стараят да скрият факта, че са богати. А бедните, обратното – кичат се 

със скъпи неща и материални блага, излагат ги на показ. 

Когато разказваш колко пари имаш, ти ги поставяш под заплаха. За какво ти е 

това? 

  

Парите обичат лесното 

Колкото по-просто човек се отнася към парите, толкова по-лесно парите 

идват при човека. 
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Много е важно лесно да харчиш пари. «Лесното харчене» значи харчене с 

радост и 

  

получаване на удоволствие от покупката. Може да харчиш парите мъдро и в 

същото 

време лесно! Не е задължително да се харчи всичко, но ако харчиш, 

получавай удоволствие от процеса. Знаеш ли, преди като купувах нещо, после 

мислих: «Не си струваше! Скъпо е.» или «За какво купих това? Това е 

напразно харчене на пари». То ест вместо да получавам удоволствие от 

купеното, после започвам да съжалявам. Парите не обичат това. 

Изобщо, ако харчиш пари, чувствай радост от това, което си купиш за тях! 

Ако искаш нещо, но се откажеш от това в полза на нещо по-евтино, затваряш 

паричния поток. Или купувай това, което действително искаш, или не 

купувай изобщо. 

Парите трябва да донасят радост! И колкото повече радост донасят, толкова 

по-лесно идват при теб. И обратното, колкото повече негативни чувства 

изпитваш към парите или към това, което получаваш срещу тях, толкова по-

силно затваряш паричния си поток. 

И ето още един важен момент: отнасяйте се към парите просто! 

Не трябва да ги поставяте на пиедестал. Не трябва да се молите за пари. Не ги 

правете най-важното в живота. Не правете парите първото приоритетно в 

живота. Разбира се, здравето ти, семейството, отношенията са по-важни. Нека 

парите ти помагат да бъдеш по-здрав, да направиш отношенията в 

семейството по-добри. 

Парите никога за нищо не са виновни! Никога не ги обвинявай! Те са само 

енергия! Никога не обвинявай парите! Само в ръцете на човек тази енергия 

придобива позитивен или негативен смисъл! Често хората обвиняват парите 

за проблемите си, сякаш това е станало заради парите. Парите никога не са 

виновни. Парите само показват същността на човека. Те са като лупа. 

Добрият човек благодарение на парите ще умножи доброто! Лошият човек 

благодарение на парите ще умножи злото! 

Помисли, ако човек се удря с автомобила си, никой не обвинява за това 

автомобила. Всички разбират, че шофьора не се е справил с управлението. Та 

защо товагава хората обвиняват парите? По-грамотно е да се каже: «Човек не 

се е справил с управлението на парите». 
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Без пари човек може да се държи много скромно, но дай му пари и веднага ще 

се разкрие истинската му същност. И колкото повече пари, толкова повече 

човек ще разкрие себе си. 

Парите обичат мъдрия собственик. 

Ти или си господар, или роб на парите 

Да бъдеш господар, значи: «Аз и моите ценности са по-важни от парите». 

Да бъдеш роб на парите означава да поставяш парите в приоритет на всичко и 

жертваш себе си, предавайки самия себе си и ценностите си заради парите. 

Ето примери за това, какво означава да си роб на парите: 

 да тръгнеш срещу съвестта си за да изкарваш добре 

 да жертваш семйеството и обещаната ваканция със семейството 

заради нов изгоден проект (или да пожертваш дългоочакваната 

отпуска за да получиш допълнителни пари) 

 дребнавостта (например, да пътуваш «на края на света» (или 

града), за да купиш нещо малко по-евтино, но да изхабиш за това 

половин ден от времето си и пари за бензин) 

Когато човек се «огъва» заради пари, той става роб на парите. За някои това 

става начин на живот. Те спечелиха пари, но изгубиха себе си. Само че тези 

хора не разбират, че парите скоро ще си отидат, защото те са изгубили най-

важното – себе си. 

Парите имат определена енергия. Малко пари – малко енергия. Много пари – 

много енергия.   Та   ето   –   ти   имаш   толкова   пари,   с   колкото   енергия   

можеш   да се 

  

разпореждаш. 

Ако човек не може да се справи с паричната енергия, парите го оставят. Ярко 

доказателство за това са хората, спечелили от тотото. Хората, които са 

спечелили от лотарията са обикновени хора, на които изведнъж им пада на 

главата океан от енергия. А нивото на енергията и умението им да 

манипулира с пари са останали на предишното ниво! Разбира се, тези хора не 

се справят с тази енергия и ги губят. Те не съблюдават правилата за 

манипулиране с пари и парите по един или друг начин си отиват. 

Парите трябва «здраво да се държат в ръцете» иначе ще си отидат. Мъдрият 

господар е финансово грамотен. 
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Парите не обичат глупаво манипулиране с тях. Ако човек неумело се 

разпорежда с парите, ги губи, те неохотно ще се връщат отново. 

  

Тайната на големите пари. 

Винаги оставай господар на парите! 

Парите са енергия, а енергията е подвижна. 

Парите обичат да «работят». Да «работят» значи да бъдат в движение. Парите 

трябва да ти донасят нещо. 

За да бъдеш щастлив използвай парите за благо. 

Както вече казах, парите са само енергия. И само човек може да насочи тази 

енергия натам, накъдето иска – или към добро или за вреда. 

  

Да, можеш да забогатееш, занимавайки се с «черен» бизнес. Да, може да 

крадеш, убиваш и да правиш лоши неща и да забогатееш от това. Човек може 

да продаде себе си за пари на дявола, но тогава той завинаги се лишава най-

прекрасните на света чувства, които принадлежат на светлината: щастието, 

любовта, топлината, радостта. Какъв е смисълът на парите, ако те не донасят 

щастие и радост? 

  

Дълбоко вярвам, че сърцето на всеки човек знае дали прави добро или зло. 

Понякога това се нарича съвест. Да, сърцето може да се «запуши» и съвестта 

да се изгуби, но тогава човек няма да престане да чувства и ще живее само с 

ума. Тогава човек се превръща в машина, робот. 

Моля, живей така, че съвестта ти да е чиста. Слушай я. Постъпвай в съгласие 

с нея. Използвай парите за добро, за да ти донасят радост. Тогава ще бъдеш 

щастлив човек. 

  

Цени и уважавай парите. 

Колко често си чувал изказвания като: 

«Парите не са най-важното в живота». 
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«Парите са само хартийки» 

«За пари щастие няма да купиш» 

  

Тези и подобни изказвания говорят за това, че човек пренебрежително се 

отнася към парите. Възможно, тези изказвания са верни в определен контекст, 

но не трябва да се използват. Парите не трябва да се унижават. 

Парите не са само хартийки! Благодари на парите. 

Парите са живи! Парите са най-силната материална енергия. А най-силната, 

защото те могат да се превърнат във всяка друга материална вещ! Всички 

материални вещи могат да бъдат купени за пари. Въпрос на стойност. За това 

благодари на парите! 

Благодарение на парите имаш материалните блага, които използваш в живота. 

А също благодарение на парите получаваш едни или други услуги. 

Благодарността е много мощна позитивна енергия. Когато влагаш 

благодарността 

  

си в пари, отваряш паричния си поток и парите в живота ти стават повече. 

Ако благодариш парите, ти ги цениш и уважаваш. 

  

Парите се нуждаят от защита 

Когато човек има пари, и другите знаят за това, ще идват при него да му искат 

пари на заем. В този случай да защитиш парите значи да ги съхраниш при 

себе си, т.е. да откажеш да дадеш на заем! 

Бедните хора не могат да отказват, за това губят пари. Богатите хора 

спокойно и уверено отказват. И ако някой им се сърди, то това е проблем на 

този, който се е обидил. Помисли, действително ли са ти нужни бедни 

приятели, които постоянно ще ти искат пари? А после още се обиждат, че се 

държиш разумно? 

Когато човек има пари, и другите знаят за това, ще му предлагат «изгодни» 

вложения. Ще му рисуват прекрасни перспективи за супер проценти и супер 

възможности. Да защити парите в този случай означава да разгледа това 
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предложение и да разбере до колко е истинско или това е поредното 

мошеничество. 

От рано започнах да се интересувам от инвестиране. 

Влагах пари в депозити в банки, а после не можех да ги изтегля. Купувах 

инвестиционни фондове и ги губех 

Влагах в «изгодни» сделки, благодарение на които губех или всички вложени 

пари или част. 

Търгувах на Форекс... 

Доверен професионалист търгуваше на Форекс... Супер робот търгуваше на 

Форекс. 

Във Форекса има един «весел» момент: Печелиш и печелиш, а после в един 

момент губиш Всичко! И докато си печелил си влагал повече и повече. 

  

Такива «изгодни» сделки има милиони! И хората искат да получат твоите 

пари. Но ти лично отговаряш за парите си. Да ги влагаш или не. 

Разбрах едно нещо: за да инвестираш и получаваш печалба, трябва да бъдеш 

професионалист в областта, в която инвестираш! Ако опит нямаш, по-скоро 

ще изгубиш! И никой няма да се погрижи за теб! 

Доверявах на един професионалист. Той беше мой приятел! Добре живееше. 

Постоянно говореше за това, че печели пари благодарение на търговията на 

борсата. 

Повече от това, той обучаваше други хора да търгуват на борсата! 

Повярвах му и инвестирах 50 000 лева. Забележи, че той бе мой приятел и 

професионалист, който обучава хора. Добре, че тези 50 хил. лв вложих в 

различни инструменти. Първите два месеца всичко беше прекрасно, всичко 

растеше. После, изведнъж, в един ден, сметка, на която имаше около 6 хил 

лева се «стопи». Всичко се случи за една нощ. И професионалиста нищо не 

можа да направи. 

  

Започнах да извеждам парите си, но докато го правих, друга сметка, на която 

имаше 10 хил лева рязко започна да намалява. Реших да не изтеглям парите 
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си. Нека професионалиста покаже майсторството си. От месец на месец на 

сметката оставаше все по-малко и малко. И след 5 месеца остана 0! 

  

На тази сметка имаше около 2 милиона лева, които управляваше 

професионалистът. Моите бяха само 50 000 лева. Добре, че распределих 

рисковете и другите пари вложих в други инструменти. Тези 2 милиона бяха 

парите на обикновени хора, които повярваха на професионалиста. В резултат 

не остана нищо. Не ми беше жал за моите 50 хил, колкото за това, че 

«професионалиста» изпусна 2 млн чужди пари. Възможно той също бе 

загубил много заради това, но разбрах нещо: на професионалистите, които ще 

се погрижат за парите ти, не може да се доверява. Те мислят само за себе си! 

Твоите пари не ги вълнуват. 

Тази история ти разказвам за да бъдеш бдителен! Защитавай парите си!!! 

Парите се нуждаят от грижа и внмание! Ако не ги защитиш, ще ги загубиш! 

Трябва да ги защитаваш не само от другите, но и от близки хора! 

Голяма грешка е да даваш на близък човек своята кредитна карта. 

Също парите трябва да бъдат защитавани от самия теб! Какво имам предвид? 

  

Защитавай парите си от импулсивните си желания, от напразно харчене на 

пари, от покупки на дреболии и др. 

  

Някой ще каже, че така е скучно да се живее; обикновено така казват бедните. 

Така е мъдро да се живее! Парите трябва да се харчат мъдро, тогава ще бъдеш 

богат. 

  

Плащай първо на себе си 

Вече писах за това, че парите трябва да донасят радост. И колкото повече 

радост донасят , толкова повече идват. Ако плащаш по кредити, плащаш 

всички сметки, а за себе си нищо не оставяш и не си доставяш радост, парите 

няма да искат да идват при теб, нали ти не се радваш. Забележи, как се 

чувстваш, когато си плащаш сметките и връщаш дългове? В най-добрия 

случай – никак, а в най-лошия възникват негативни чувства (разочарование, 
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злоба, тъга, безсмисленост, чувство за загуба и др). И ето тези негативни 

чувства затварят паричния поток. 

  

Ако парите донасят радост те ще идват про теб! Ако парите донадсят 

разочарование, те ще престанат да идват! 

Уважавай и следвай законите на парите! 

  

Начинът на мислене на хората 

  

Не е важно, колко изкарва човек на месец, милиони ли са или няколко хиляди 

или стотина лева, този човек може да живее на кредит или да бъде 

процъфтяващ. 

Изобщо, за да разбереш, богатите хора – това не са тези, които много 

изкарват. Тези хора стават богати защото започват правилно да се отнасят 

към парите, когато те са все още бедни. 

  

ОБРАЗЪТ НА МИСЛЕНЕ НА ХОРАТА, КОИТО ЖИВЕЯТ НА КРЕДИТ 

  

Поддават се на влияние 

Предвид това, че хората, които живеят на кредит обичат да харчат пари и ги 

харчат лесно, рекламата много силно влияе върху тях. Стига да се нарисува 

нещо красиво, тези хора вече искат да го получат, без да мислят за това, че 

има по-важни неща. 

  

Приятелите и познатите много лесно влияят на такива хора. 

  

Ниска самооценка 
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Защо хората, живеещи в дългове, толкова много купуват? Особено скъпи 

неща? 

  

Те се опитват да приличат на богатите. Но проблема е в това, че те искат да 

приличат на 

богатите външно, а не вътре. Ето защо те си купуват различни скъпи неща, 

скривайки зад това несигурността себе си. На хората им се струва, че вещите 

ще ги направят сигурни, уверени, щастливи, ще им придадат чувство за 

успешност, ще повишат статуса си в очите на околните, но всичко това е 

голяма лъжа. Само самият човек може да се направи сигурен. 

  

За това ако искаш да станеш уверен, работи над това, а не купувай вещи, за да 

станеш уверен в себе си. 

Например, купувайки скъп автомобил на кредит, човек мисли, че този 

автомобил ще повиши статуса му и ще му придаде сигурност. Да, това ще 

стане след няколко месеца. А после човек ще свикне. А кредита трябва да се 

плаща минимум година. То ест човек, благодарение на изплащането на 

кредита ще придобие повече стрес, отколкото ще получи самоувереност и 

щастие. 

  

За да стане самоуверен, човек трябва да работи над себе си! Аз съм достоен за 

това! 

Точно за това, защото са «достойни за това!» те си купуват скъпи вещи. 

Стараят се с вещи да компенсират чувството «аз съм недостоен». Но с 

материални неща не е възможно да се компенсират вътрешните комплекси, за 

това хората, живеещи на кредит постоянно «гонят» скъпите неща и ги 

купуват. 

  

Не могат да пестят 

Хората, които живеят на кредит, смятат, че пестенето е за бедни. Пестят само 

тези, които нямат пари. «Но нали аз имам пари» - казват те и купуват всичко 

на високи цени. А богатите, обратното, купуват всичко евтино и прекрасно 

могат да пестят. Богатите пестят, защото ценят парите! Ако може нещо да се 

купи по-евтино, защо да харчат излишно? 



                               © Любов Миладинова. Всички права запазени. 

                                         © Любов Миладинова. Всички права запазени. 
 

  

Искам сега 

Хората, живеещи на кредит, знаят «да получат само сега». Те не могат да 

търпят. Искам и това е! Като малки деца. Те не мислят за бъдещето. Само 

сега и всичко. Те лесно намират пари и лесно ги харчат, казвайки си: 

После ще ги върна. Те харчат сега, а връщат после. 

«После ще върна» - това е опасно утвърждение, защото сега човек все повече 

влиза в дългове, а дълговете се «трупат». По-късно изкарването и 

получаването на пари погубват всяка радост, нали всичко трябва да се върне. 

  

Харчат повече, отколкото получават 

За да се живее на кредит, трябва да се изхарчи повече, отколкото се получава! 

Те така и правят. 

  

Заради това, че имат ниска самооценка, те не могат да отказват на другите. И 

не могат да си отказват в осъществяването на желанията. «Аз съм достоен за 

това!» 

  

Не броят парите 

Те не знаят колко харчат, за какво харчат, не знаят кои са техните собствени 

пари,  къде са кредитните или чуждите пари. То ест, в живота на хората, 

които живеят на кредит, напълно отсъства разбирането, къде отиват парите и 

колко пари имат сега. 

  

Обичат да харчат пари 

Не знаят, какво да правят с парите, освен да ги харчат «Парите са за да се 

харчат», - едно от любимите убеждения на хората, които живеят на кредит. 

Действително, за какво са им повече пари? Те получават пари и веднага ги 

харчат. 
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Обикновено за хората, които живеят на кредит, след получаването на пари 

веднага 

голяма част от тях отива за различни покупки и заплащане на сметки. 

Хората, живеещи на кредит не разбират, че парите могат да донасят радост 

просто с това, че ги има, че парите могат да донесат спокойствие и 

удовлетвореност, парите могат да съзадат други пари и т.н 

  

Те мислят за бъдещето. Получават удоволствие само тук Моменталните 

удоволствия са по-важни от бъдещето. 

Те просто не разбират, как могат да получават удоволствие от бъдещето. 

Изведнъж нещо им изниква пред очите и те веднага го искат! 

Те харчат пари на емоционална основа. 

А на следващия ден или след седмица те вече съжаляват, че са го купили или 

просто не използват това, което са придобили. Парите са отишли, а 

придобивката вече не донася радост. 

  

Не планират разходи изобщо, бъдещи разходи също 

Имайки предвид, че този тип хора живеят само в днешния ден, те не планират 

бъдещи разходи. Днес им се иска нещо и го купуват. Те просто не мислят за 

бъдещето! 

Тези хора не знаят какво е бюджет. 

  

Важно е това, какво ще си помислят за тях другите 

Хората, живеещи на кредит са много зависими от чуждото мнение. За тях е 

важно да ги уважават, ценят и да говорят за това. Разбира се, това идва от 

понижената самооценка. Често купуват това, което не могат да си позволят. 

Често тези хора се стараят да компенсират ниската си самооценка и 

несъстоятелността си със скъпи и много скъпи вещи! 
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Те копират «богатите». Но не знаят, че истински богатите скриват 

богатството си, и обратното, стараят се да «не светят». 

  

Вярват, че парите сами ще им паднат на главата 

Хората, които живеят на кредит, често не оценяват бъдещето реално. Те 

просто вярват в илюзията, че всичко ще се подреди само. 

«Да, така и ще бъде!». Разбира се, Вселената помага на човек, но тя моли и 

самия човек да прави нещо за да си помогне. Просто да се вярва в чудото не е 

достатъчно, особено що касае парите. Важно е да се придържаме към 

законите на парите. Парите често идват от други источници, които човек не е 

планирал, но отново нещо трябва да се прави, за да дойдат. 

  

  

Очакват, че някой ще помогне 

Страх да изгубят пари 

Защото се страхуват да изгубят пари, те не ги пестят и не инвестират. Просто 

всичко харчат веднага. 

  

Те искат вече тук и сега. Не са готови да чакат 

А за да се създаде нещо, което си струва, трябва да се работи не един ден! 

Търпението е задължително качество за успеха. С търпение не се раждаш, на 

това можеш да се научиш! 

  

Взимат и използват чужди пари за потребителски нужди 

Потребителски нужди са всичко, което хората купуват за лични и семейни 

потребности и което по пряк начин не донася пари. 

Даже ако купуват нещо с цел да спестят пари, то пак е потребителска нужда. 
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Потребителски нужди са битовата техника, дрехи, аксесуари, за дома, за 

почивка,  развлечения и други вещи, които по пряк начин не създават повече 

пари. 

Хората си купуват телевизор и харчат пари. 

А телевизора ще краде време и нищо добро няма да създаде в живота на 

човек. Възможно, той ще помогне за получаването на някакво удоволствие, 

но пари със сигурност няма да донесе. 

  

Други купуват мобилни телефони или дрехи и т.н. Това е груба грешка при 

разпореждането с парите. 

  

Не трябва да се използват чужди пари за потребителски нужди. Човек 

получава радост, а после много повече негативни емоции. 

  

Дават пари на заем 

Имайки пари, те лесно ги дават на заем, защото не могат да отказват. 

Освен това , те често са зависими от това, какво ще помислят другите хора. 

Също те се поддават на чужди влияния и хора, които имат нужда от пари 

могат лесно да им повлияят чрез чувство за вина. (Например, «Ако си ми 

приятел, ще ми дадеш на заем», 

«аз мога да разчитам само на теб», «ще ми е...., ако не ми дадеш», и др.) 

Те обвиняват богатите, защото не са успяли да придобият богатство. 

Обвиняват ги, защото завиждат и при това те ще отричат факта на завистта и 

ще дават логични доводи, защо богатите са толкова лоши. 

  

  

ОБРАЗЪТ НА МИСЛЕНЕ НА ХОРАТА, КОИТО «ЖИВЕЯТ НА НУЛАТА» 

  

Образът на мислене на хората, които «живеят на нулата» много 
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прилича на образа 

на мислене на хораа, които живеят на кредит (в дълг). 

Разликата е в това, че тези хора се спират, когато им свършват 

парите. Хората, живеещи на дълг – не. Моделите «живот на 

нула» и «живот на кредит» се различават още и с това, че 

хората, които «живеят на дълг» престават да харчат, не на 

нулата, а на минус 1000 лв или 5000 лв. То ест имат нужда да се 

потопят надолу на определено ниво, и тогава започват «да 

живеят на нула», просто изплащайки проценти по кредитите. 

Няма да описвам повторно всеки навик на тези хора. Просто ще 

посоча тези навици. 

Искам ясно да разбереш ето това: 

НЯМА НИКАКВА РАЗЛИКА ВЪВ ФИНАНСОВ ПЛАН 

МЕЖДУ ХОРАТА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ МНОГО ИЛИ 

МАЛКО, НО ХАРЧАТ ВСИЧКО 

  

Разликата е в това, че те си купуват различен клас стоки и услуги. 

  

Първите живеят в скъпи апартаменти или къщи, карат Бентли, Мерцедес, 

БМВ, Рейндж Роувър; купуват си дрехи в скъпи бутици, почиват на 

Малдивите. 

  

Вторите живеят в хубави апартаменти, карат Хонда, Форд, Фолцфаген; 

купуват си 

дрехи в солидни магазини; ходят на почивка в Египет. Трети живеят в 

обикновени апартаменти, пътуват в градския транспорт, купуват си дрехи на 

базара; почиват си вкъщи. 

Изглежда, че разликата е съществена! Но всъщност всеки свиква с определен 

стил на живот и повече не чувства тази разлика и не получава от това 

удоволствие! Ние, хората бързо преставаме да ценим това, което имаме. 

  

Аз започнах от третата категория! След това минах във втората, и на края, в 

първата. Но даже в първата намерих нови цели, ново ниво и отново се 
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устремих натам, забравяйки за това, какво съм постигнала до сега. Това се 

случва с всички! Отново започнах да ценя, когато бях на границата за 

връщане във втора категория. Ето тогава си спомних, колко беше хубаво в 

първата категория. 

  

Ето навиците на мислене на хората, които «живеят на нулата» 

 «разпореждат се» само със своите пари 

 имат пари –харчат, нямат пари – не харчат 

 не знаят какво да правят с парите, освен да ги харчат 

 мислят основно в настояще време 

 за тях е важно мнението на другите 

 дават пари на заем 

 страхуват се да изгубят пари 

 поддават се на чуждо мнение 

  

ОБРАЗЪТ НА МИСЛЕНЕ НА БОГАТИТЕ ХОРА 

Уважават се, ценят се! 

  

Богатите хора прекрасно осъзнават, кои са и какво са постигнали в живота. За 

това на тях не им е нужно да доказват нещо на околните. Повече от това, за да 

постигнат успех, трябва да минат през критика. Те са минали през нея и сега 

двойно не ги интересува, какво мислят за тях другите. 

Богатите хора са самодостатъчни! 

  

Бъдещето е по-важно от настоящето 

Процъфтяващите хора са готови да се откажат от наслажденията на «тук и 

сега» заради наслажденията в бъдеще. 

Когато започваш нов бизнес, той изисква големи вложения на време и сили. И 

често не остава време за отдих, развлечения и други неща. Та ето, 

процъфтяващите хора могат лесно да се откажат от радостите в настоящето 

заради щастието в бъдеще. 
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Помня, как започвах нов бизнес! Бях на работа и имах много малко време за 

свой бизнес. Но реших, че е по-добре да пожертвам срещи с приятели, отдих, 

развлечения и други земни наслаждения заради бизнеса си. После, когато 

създам бизнеса си, ще мога да си почивам, да правя всичко, което поискам. 

Също в началото пестях пари и ги влагах в бизнеса си! По-добре да се откажа 

от техника,  дрехи и други аксесуари, но ще ги вложа в своя личностен 

растеж. За да се построи нещо по-голямо е нужна не една година упорита 

работа и парични вложения. Процъфтяващите хора разбират това и са готови 

да се откажат от временните блага и прелести на живота сега заради 

бъдещето. Те разбират, че по-добре да потърпят сега, отколкото да търпят цял 

живот. Когато започвах, работех по 16 часа на ден, включително уикенда. Но 

за това пък сега мога да работя по 4 часа на ден и да почивам на прекрасни 

места докато приятелите ми, които работят по 8 часа, така и продължават да 

работят по 8 часа. 

  

Колкото се помня, винаги много съм мислила за бъдещето. За мен то бе много 

по- 

важно от настоящето. Аз живеех в бъдещето. И това бъдеще много бързо се 

материализира. 

Хората питат: «Ти си толкова млада! Как успя да постигнеш такива резултати 

и изобилие в живота на толкова млада възраст?» 

  

От 8ми клас в училище, когато приятелите ми излизаха всяка вечер, аз учих и 

се подготвях за университета! 

От втори курс на университета, когато моите колеги също излизаха и се 

веселиха, аз работих. 

От трети курс аз се пробвах като предприемачка! Някои в 4ти курс едва 

започваха да работят, а аз вече се бях намерила и започвах да градя свой 

бизнес! 

След завършване на университета, когато всички започват да работят, аз вече 

напусках работа, защото бизнеса започна да ми дава толкова пари, колкото и 

работата. 

От 14 до 25 години действах в посока мечта си по 12-16 часа на ден!!! 
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До 25 години аз събрах достатъчно опит и мъдрост! До 25 години напълно 

провалих първия си бизнес и 2 пъти фалирах и в личностния растеж. Но за 

това пък 4я път вече знаех какво и как да се прави! 

Аз спечелих много време, защото започнах да мисля за живота по-рано от 

другите. С личностен растеж започнах да се занимавам от 13 години, а не на 

25-30 години, както правят повечето. Веднага разбрах, че искам да бъда 

свободна и започнах да създавам свой бизнес. 

  

Аз съм обикновен човек! Също като другите! 

Уникалността ми е в това, че винаги много съм мислила за бъдещето. За мен 

то бе много по-важно от настоящето! Бях готова да пожертвам настоящето 

заради щастие в бъдещето! А бедните хора правят обратното: те предпочитат 

настоящето и жертват бъдещето! 

Истинското богатство идва с времето, не моментално. То трябва да се създава 

ден след ден. 

  

Процъфтяващите хора прекрасно разбират, че богатството се гради върху 

спестявания. Те разбират, че способността да пестят пари е по-важна от 

способността да изкарват пари. Помниш ли какво говорихме за образа на 

мислене на хората, които живеят на кредит? Не всички от тях изкарват малко. 

Някои изкарват и хиляди на месец, но заради навика си да харчат всичко, не 

им остава нищо, и те нямат шансове да забогатеят. Казват, че трябва да се 

отделя 10% от всеки доход. И ти знаеш, че именно за това милиони хора така 

и не започват да пестят. Ако човек до сега е живял така, че е харчил с 10-30% 

повече отколкото е получавал и сега има дългове, за него е нереално да 

започне да пести. 

  

Започни да пестиш поне нещо! Даже само 10 лева всеки месец. За няколко 

месеца ще оформиш навика и после ще можеш да пестиш и 50 и 100 лв. А 

после още повече. Т.е. може да почнеш да пестиш 0.5% от прихода, след това 

1,4,7,10,20%. 

Най-трудно е да се оформи навик. А процента после може лесно да се 

увеличава. 
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Защо да пестиш пари? 

Обикновено сериозните инвестиционни проекти изискват някакви вложения, 

и тези вложения са много повече от месечната (годишната) заплата. И човек 

трябва да има тези пари! 

  

Инвестициите мотиврат да изкарваш повече. По-лесно е да рискуваш своите 

пари, 

  

откото чужди. Чуждите пари трябва да се връщат и с процентите, обременява 

инвеститора още на етапа на влагането. 

  

Понякога в живота се налага да променим сферата на дейност, работата 

(бизнеса). Ако имаш спестени пари, може да не се притесняваш от какво ще 

живееш, докато отново започнеш да имаш приход. Хората стават робове на 

парите и продължават с години да ходят на нелюбимата работа, защото 

трябва да се живее и да се връщат дълговете. Те не могат и месец да живеят 

без пари. 

  

Кризи и тежки времена. Светът е променлив и за това винаги има време за 

промяна. Заплатата на работа може да задържат. Заради кризата обемите на 

бизнеса могатда спаднат и той да работи на минус. Но за сметка на 

спестяванията може лесно да задържите своя бизнес или ситуацията дълго 

време. 

Спестяванията дават спокойствие и възможности. Именно спестяванията ще 

донасят пасивен приход. 

Богатството се планира, не се случва! 

В какво ще инвестираш? Колко пари са нужни за това? 

Колко пари трябва да пестиш на месец, за да имаш нужната сума? Колко 

трябва да изкарваш, за да получаваш определената сума? Какво трябва да 

направиш, за да изкарваш необходимата сума? 
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Разбери, богатството не е това, колко изкарва човек. Богатството е това, колко 

човек може да получава без да работи! 

Чуждите пари се използват само за инвестиции. 

Успешните и богатите хора от чуждите пари правят пари за себе си! Но те 

никога не харчат чуждите пари за потребителски разходи. 

  

Знаят всички приходи, разходи, положението на бизнеса «сега» - това е едно 

от основните правила на успешните хора. 

Именно благодарение на сметката те разбират правилно ли се движат, и 

изобщо на къде се движат, към богатство или бедност. Дават ли доход 

инвестициите или не? 

  

Те знаят, колко могат да харчат и колко – да инвестират. Смятането на пари 

дава пълна картина на финансовото състояние на бизнеса. И благодарение на 

тази пълна картина успешните вземат решение. 

  

Внимателни и пестеливи 

За да забогатееш тряба да създадеш капитал. А този капитал се създава 

благодарение на спестените пари. Понякога общувайки с хората, чувствам 

как небрежно се отнасят към думата «пестя». «Да пестиш е низко» - искат да 

кажат те. Човек, който не може да пести е обречен на вечна бедност, и няма 

значение колко пари изкарва. Даже да са хиляди на месец, все едно ще ги 

изхарчи и ще остане без нищо. И отново трябва да изкарва пари и така до 

безкрайност. Богатството започва тогава, когато капитала ти започва да 

работи за теб. 

Но първо трябва да се създаде този капитал! А се създава благодарение на 

дисциплинирана работа! 

Пази парите си! Ти ги изкарваш, влагайки усилията и енергията си. Отнасяй 

се внимателно към парите си. Не трябва да ги разпиляваш на «вятъра». 

  

Мъдро харчат парите си 
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Те сами с мозъка и труда си са изкарали парите си, за това ги ценят! И понеже 

ги ценят, много мъдро харчат пари. 

  

Мъдро да харчиш парите си значи да купуваш това, което действително е 

необходимо или което действително искаш. Как да разбереш, какво 

действително е нужно и искаш? За това трябва да помислиш известно време и 

при това желанието само расте. 

Емоционалните покупки често са безсмислени, защото емоциите както 

възникват, така и ще изчезнат. А човек вече ще е купил тази вещ. И когато 

емоциите си отидат, вещта вече няма да е нужна. 

  

Успешните хора също толкова мъдро подхождат към инвестициите, 

оценявайки ги. 

То ест всякакви разходи/вложения стават много осъзнато и планирано. Да 

планираш разходите означава предварително да определиш какво ще 

купуваш и кога и при какви условия. Успешните хора харчат в зависимост от 

това, какво изкарват. Изкарват повече –харчат повече. Изкарват по-малко – 

харчат по-малко. Особено е важно да се планират средните и големите 

разходи. Често, за да се осъществят тези разходи, успешните хора пестят пари 

специално за тази цел. 

  

Средите и големите разходи не се осъществяват просто така. Те се планират и 

пресмятат. С това богатите хора се различават от другите, които «живеят на 

дълг». Нали ако поискат – намират пари и купуват. Въпреки че успешните 

имат пари, те просто така не ги харчат. За това и имат пари! 

  

Занимават се с благотворителност 

Тази точка е най-важна и задължителна. Но успешните хора рано или късно 

стигат до нея. Има хора, на които в живота не им върви толкова, може даже 

изобщо да не им е провървяло. Благотворителността е безвъзмездна помощ. 

Помощ просто така. 
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С благотворителност също трябва да можеш да се занимаваш! Това не е 

просто да дадеш пари и това е. Защото парите могат да не стигнат до 

назначението си. 

Какво дава благотворителността? 

Тя дава емоционално удоволствие, щастие и радост! Ти разбираш, че 

благодарение на теб, на някой може би съвсем малко, но му става по-добре и 

уютно тук на Земята. 

Благотворителността силно хармонизира пространството. А също създава 

много други позитивни блага за тези, които се занимават с нея. 

  

Защитават парите си 

Успешните хора защитават парите си от «изгодни предложения», от бедните 

приятели и роднини. Те внимателно оценяват инвестициите. Те гледат 

фактите, а не разказите. 

Един от най-добрите начини да защитиш парите от приятелите и роднините е 

по- малко да им говориш, колко пари имаш. То ест да държиш в тишина 

доходите си и размера на капитала си. 

  

  

Са дистиплинирани 

Както вече казах, за създаване на богатство е нужен план. И често този план е 

за 3-5, и даже 10 години. 

Какви планове са нужни? 

1. План за работа 

2. План за печелене на пари 

3. План за разходи и покупки 

4. План за спестявания 

5. План за създаване на капитал 

6. План за умножаване на капитала 

  

7. Инвестиционен план и други. 
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Дисциплината е в това, да се действа съгласно набелязания план. В началото, 

когато няма резултати, трябва да изпълняваш работа и да не се оглеждаш за 

резултата. Важното е просто да действаш! 

  

Скриват от другите статуса си 

Бедните хора се стремят към статус, а успешните, обратното, стараят се да 

скрият статуса. Бедните се опитват да покажат, че те са богати, а богатите – 

обратното! Хубаво е да бъдеш богат и никой да не знае за това. Тогава е 

лесно да се живее. Не трябва да мислиш за безопасността си и на 

семейството. 

  

Умеят да съхраняват пари 

Преди да влагат и приумножаваш пари, трябва да ги имаш. И за това трябва 

да пестиш и да съхраняваш спестеите пари. Успешните хора са се научили да 

съхраняват парите си. Те не взимат спестените пари даже при крайна 

необходимост, защото вземеш ли малко, скоро ще си отиде всичко. Тук е 

нужна желязна дисциплина. 

Трябва да съхраняваш парите правилно, защото инфлацията тихо «изяжда» 

спестяванията. 

  

Могат да инвестират 

Инвестициите биват печеливши и нерентабилни. Предложнения, къде да 

вложиш 

– безброй. А да разбереш,кои ще ти донесат приход, а кои – не, изисква 

навици и умения. 

Когато току що започнах да правя нещо, успешно ли беше то? 

Разбира се, че не, море от грешки и неуспехи. Същото е с влагането на пари. 

Първите вложения бяха нерентабилни, вторите и третите – също. Но с всеки 

път придобивах опит. Начинаещият инвеститор трябва да го разбира и да 

минимизира рисковете до минимум. Често се случва, че хората опитват да 

инвестират, харчат пари и се разочароват. Така те за винаги минават в 
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категорията хора, които «живеят на нулата» или «на кредит». Не можеш да 

бъдеш успешен без умението да влагаш пари. 

  

Обичат да съхраняват и приумножават парите 

Ако «хората на дългове» и хората, които «живеят на 0», обичат да харчат 

пари, то успешните хора повече обичат да приумножават парите. Да, те също 

обичат да харчат пари, но повече да приумножават, за това могат лесно да 

пестят, за да съхранят парите си. 

Приумножаването на парите дава известна самореализация, и от това 

получаваш удоволствие. Научавайки се да приумножаваш парите, по-късно 

може да харчиш колкото искаш. 

Търпението е качество на силните хора! За това само търпеливите могат да 

чакат и постигат голям успех в живота. Нищо голямо не се създава за ден и 

даже не за седмица, а изисква години. Понякога се налага да работиш и 

работиш с голия ентусиазъм и вяра без каквито и да е видими резултати. И 

само след половин година-година и малко нещо започва да се проявява. 

Вселената винаги проверява хората на търпеливост. А тези, които са 

способни да минат първия десятък неуспехи, втория, третия,....десетия, 

постигат грандиозни резултати! 

На търпение трябва да се научиш! Това е придобит навик! 

  

Богатите хора имат своите ценности, принципи и приоритети! Да, за тях 

парите са важни, но те стоят далеч не на първо място. Именно благодарение 

на ценностите им, принципите и приоритетите, те са изкарали и 

приумножили парите си. Парите обичат мъдри собственици и с радост им 

идват в ръцете. 

  

Големите пари са само пари! 

  

Разбират силата на времето 

Навярно не си се замислял за това, какво е силата на времето. Нека ти дам 

пример с цифри. Знам, че повечето хора не обичат даже проста математика, и, 

между другото, това е една от причините, защо не броят парите и за това са 
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бедни. Сега няма да ти се наложи да броиш нищо. Просто ще ти покажа, а ти 

го осъзнай. Нека вземем цифрата 1. И всеки ден тази цифра ще расте с 1%. 

Вече на 71я ден тази 1ца ще се превърне в 2, на 233 ден – в 10, на 464 ден – в 

100 (година и три месеца); на 696я ден – в 1000; на 927я ден – в 10 000 (около 

3 години); 

На 1159я ден – в 100 000; на 1390я ден – в 1000 000 (около 4 години); на 

1621я ден – 10 000 000 (около 5 годии).. 

  

Какво искам да кажа с това? 

  

Ако си си поставил цен, всеки ден ще правиш нещо за тази цел, ще стигнеш 

там! Благодарение на ежедневните ти действия, вложената енергия ще расте и 

ще се умножава! 

  

Хората искат да получат всичко и веднага: в продължение на месец да станат 

милионери, в продължение на месец да създадат идеални щастливи 

отношения, в продължение на месец да станете напълно здрави. Този образ на 

мислене е на бедните хора. 

В нашият пример след 30 дена единицата ще се превърне само в 1,33, Но вече 

следващите 30 дена ще стане 1,80. А последващите 30 дена – 2,42. То ест с 

всеки месец се увеличава!!! 

Проблема на бедните хора е в това, че те са непостоянни. Те бързо започват, 

но също толкова бързо оставят начинанието! 

За да създадеш нещо грандиозно са необходими ежедневни усилия и време. 

Наблюдавах растежа на един човек. Когато той започна бизнеса си, първата 

половин година той получаваше абсолютна 0! Втората половина, взимаше 

около 350 лв на месец. 

Третата половина, взимаше средно 1500 лв на месец. Петото шестмесечие, 

взимаше 5000 лв на месец. 

След 5 години след като бе започнал свой бизнес, взимаше повече от 50 000 

лв на месец 
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Със сигурност знам, че този човек работеше всеки ден и влагаше усилия в 

целта си. 

  

След моя пълен фалит, когато бях разбита и подтисната, аз сядах и се 

концентрирах върху целта си. 

И правех това 5 месеца подред, всеки ден, ден след ден. Всеки ден по 2-3 

пъти на ден, сумарно около 30 минути на ден. 

  

Вече след 8 месеца бях на ниво, което никога не съм имала преди в живота. 

Постигнах това, което никога не съм постигала в живота! 

И няма значение, къде се намираш сега. Може да си абсолютно беден, 

неуспешен и нещастен. Ако днес си поставиш за цел и правиш нещо 

конкретно всеки ден за тази цел, след година вече няма да познаеш себе си и 

живота си. 

1 година минава като един миг. 

Няма да успееш да се обърнеш, и тя ще мине. 

Спомни си себе си преди една година! Ако преди една година ти беше 

започнал това, което искаш да започнеш сега, къде щеше да бъдеш сега? 

Ето я силата на времето! 

  

Разликата в начина на мислене на бедните и богатите 

  

Проблема на хората «с дългове» изобщо не е в това, че те са в дългове. 

Дългът просто означава «минус» в банковата сметка. Проблема е в образа на 

мислене, което създава дълг. 

Все пак за какво мислят те повече от всичко? 

Знаеш ли, какво на първо място ме питат хората «с дългове?» За това, как да 

излязат от дълговете! 
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То ест цялото им внимание в паричния план е концентрирано върху 

дълговете!!! А един от законите на Вселената гласи: 

«Където е концентрацията, там е и енергията! Където е енергията, там е 

съзиданието». 

То ест, колкото повече тези хора мислят за дългове или за това, как да върнат 

дълг, толкова повече се потапят в дълга. Всъщност не е важна насоката на 

мислите 

– да се създаде дълг или да се излезе от дълговете на нивото на енергията е 

едно и също. 

Защо? Защото ключовата дума е «дълг»! Той се и създава! И даже ако човек 

връща не един дълг, той по някакъв начин ще вземе нов кредит и отново ще 

създаде дълг. 

Имах клиент, младеж, който си купи мотор на кредит. 

Откраднаха му мотора. Не, не защото бе купен на кредит. Имаше друга 

причина. Най- голямата му мечта бе да изплати този кредит. Когато попитах, 

какво ще направи, когато изплати кредита, той отговори: «Отново ще си купя 

мотор!». 

«А с какви пари?» - попитах аз. 

«Ами отново ще си взема кредит!» - отговори той. 

Ето това е типичният начин на мислене на «хората с дългове»: те отново ще 

вземат кредит, веднага след като изплатят съществуващия. И така цял живот 

ще седят на дългове. 

А сега нека сравним образа на мислене на хората, които се намират на 

дългове с образа на мислене на успешните хора. 

Те не случайно са успешни! И за това мислят за бъдещето! Мислят за 

мечтите, целите, желанията. Те искат! И въплъщават тези мечти в реалност с 

действията си. Мислите им са концентрирани върху положителни образи. За 

това те растат, животът им става по-добър. Ако за хората «в дългове» всичко 

се върти около думата «дълг», то за успешните хора всичко се върти около 

техните «цели». Успешните хора също, възможно, са били на дългове. И аз 

бях. Но бързо са излезли от тях, защото са мислили за целта! 
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Лично аз бързо излязох от дълговете, защото мислих за определен приход, 

който исках да получавам месечно! Цялата ми концентрация бе върху 

прихода! И, разбира се, постигнах целта си! И ми беше лесно да върна дълга. 

  

И ето още една важна разлика 

Най-важната разлика между успешните и богатите хора от всички останали 

не е в това, колко пари печелят, а в това, как се разпореждат с парите!!! Нали 

повечето богати сами са се направили богати. Те са започвали от низините и 

от бедността. 

За да изкарваш пари, са нужни едни навици. 

За да се разпореждаш с парите са нужни съвсем други навици. 

  

И също, за да съхраниш и приумножиш са необходими съвсем 

различни навици. 

Разговорите за това, че на богатите им е провървяло, са чиста 

лъжа! Даже ако случайно са ги изкарали, няма да могат 

случайно да удържат парите и при това да ги умножат! Даже 

ако случайно вложат пари и спечелят още повече, за 

съхраняването им е нужен навик. 

Едно е случайно да се излезе на определено ниво, друго е да се 

съхрани това ниво и трето е да се прерасне в текущото ниво. 

  

  

  

Може да ти провърви веднъж, два пъти.... или десет пъти, но не може да ти 

върви постоянно, ако нямаш опит и навици. 

  

Всъщност, когато хората казват, че на някой му е провървяло, те просто 

оправдават безпомощността си, демек, на тях им върви, а на мен – не. По този 

начин те напълно свалят от раменете си отговорността за живота си и 

паричното си състояние! 
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Има «милион» случаи, когато животът проверява, умее ли човек да се 

разпорежда с пари. Както вече казах – парите са енергия. Човек има толкова 

пари, на какъвто обем парична енергия съответства. 

  

Как мислят бедните и богатите хора? 

  

Мисленето е това, което съставя разликата! Парите са само следствие! 

  

  

  

  

ЧАСТ 3. СЪОТВЕТСТВАЙ НА ЕНЕРГИЯТА НА ПАРИТЕ КАТЕГОРИИ 

ХОРА 

  

Общо казано, има 2 категории хора относно парите: 1. Хора, които имат пари; 

2. Хора, които нямат пари 

«Обидените» хора, са тези, които са се обидили на живота и са се 

разочаровали от него. Това е станало заради някакво много негативно 

събитие в живота им, например, предателство на близък човек, провал в 

бизнеса, загуба на голяма сума пари, нереализирана мечта или непостигната 

цел и др. 

«Обидените» вярват, че ако се разсърдят на живота, той «ще иска да изкупи 

вината си» и ще ги възнагради. Но това не става, защото животът работи по 

други закони. По този начин, «обидените» влизат във все по-плачебно 

състояние. Те стават жертви и напълно губят себе си в живота. 

«Добрите» са хората, които вярват «аз съм добър», а богатите са лоши и 

всички те са изкарали парите си по нечестен път. «Добрите» хора са 

работливи. 
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Някои «добри» могат да се разсърдят на живота и да станат частично 

«обидени», все пак те така усърдно се трудят, а Вселената възнаграждава 

други! 

Но всъщност «добрите» се страхуват да рискуват! Те просто предпочитат да 

живеят в зоната на комфорта и нищо да не променят. За това животът им дава 

само толкова, колкото са си заслужили. 

«Трудягите» вярват, че парите се изкарват с тежък труд. Работят ли работят, а 

парите от това повече не стават. Те се трудят много и вярват, че животът ще 

ги възнагради. Но живеят в илюзия и не искат да виждат, че за получаване на 

достойни пари са нужни други качества и действия, а не само трудолюбие и 

прекрасно изпълняване на задълженията си. 

  

В търсене на «бързи пари». Тези хора искат да бъдат богати! Те искат да 

получават много пари. Но проблемът им е в това, че искат пари вече сега. Те 

вярват, че има нещо, което може да им донесе големи пари бързо само че тази 

идея трябва да се намери. И те я търсят и пробват все нови и нови бързи 

начини за изкарване на пари. В най-добрият случай те изкарват някакви пари, 

но не са им достатъчни и ги губят при други начини за печалба. Тези хора не 

разбират или се отказват да вярватт в закона на Вселената, че за да получиш 

нещо, трябва нещо да дадеш. Те се надяват, че ще им провърви. Но даже, 

когато им върви, и те печелят, егоизмът им ги погубва и те отново губят 

всичко. 

  

«Прахосници» са хората, които харчат всички пари, които имат. При това 

тези хора могат да изкарват милиони, но те и ще харчат милиони. Те живеят 

според желанията си. Емоциите за покупки са толкова големи, че те не 

мислят за финансова грамотност и разпореждане с парите. Често живеят на 

дълг и колкото повече получават, толкова е по- голям дългът им. Те купуват 

много скъпи неща за да изглеждат «готини». Но всъщност зад скъпите 

покупки те скриват неувереността в себе си. 

А сега хората, които имат пари. 

«Скрънзите» са много икономични хора. Колкото и да изкарват, те винаги ще 

съхранят и пестят. Те имат пари благодарение на прекрасната способност да 

пестят. Те ще откажат на всички, в това число на себе си, за да спестят пари. 

Те ще скриват от всички състоятелността си. За тези хора думата «кичозност» 

изобщо не съществува. Живеят привидно беден живот, но при това пари 

могат да имат много! Самото чувство, че имат 
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«море» от пари им придава сигурност. 

Но, за съжаление, колкото и да имат, те ще продължават да пестят и 

съхраняват, защото винаги ще са малко! 

«Мръсните предприемачи» са хората, които изкарват пари по различен начин, 

в това число и нечестно. Те могат да участват в различни афери, да крадат, 

лъжат, само за да изкарат пари. Да, те имат пари, но щастие, любов радост в 

живота не им стига. Често хората, които нямат пари, виждат такива 

предприемачи и мислят, че всички богати са такива,но те не виждат другите 

богати, защото истинските богати скриват богатството си. 

«Чистите предприемачи» са тези, които изкарват парите по честен и чист 

начин, предоставяйки на другите хора отлични и качествени услуги. 

Могат да работят самостоятелно или да управляват малък или голям екип от 

хора. Предприемачите, при които работи голямо количесто хора се наричат 

бизнесмени. 

«Чистите» предприемачи са щастливи. Те имат семейство, деца и отлични 

отношения в семейството. 

Творческите личности са хората, които печелят пари благодарение на 

творчеството. Това са писатели, актьори, музиканти, спортисти и други. 

Далеч не всички творчески личности са богати, даже повечето са бедни, 

защото за управление на парите са нужни логически качества, а те са 

творчески и за това емоционални. За създаване на богатство трябва да бъдеш 

хладнокръвен, а тези хора са много подвластни на емоциите, за това, често, 

творческите хора често се намират в категорията «прахосници». 

«Играчите» са хора, които са се научили да играят и да печелят! Те са станали 

професионалисти в една или няколко вида «игри» и благодарение на това 

изкарват пари. Могат да играят на борсата, да купуват и продават акции, да 

получават пари благодарение на покупко-продажба на валута и др. Те имат 

много развито парично чувство. Чувстват къде са парите и къде отиват. Те са 

се научили да взаимодействат с парите, разбират техните закони и «правят» 

пари. Те са професионални играчи с таланти в тази област. 

Инвеститори са хората, които са се научили грамотно да влагат парите си за 

да създават още повече пари. Основно, инвеститорите стават успешни 

предприемачи. Трябва да можеш да инвестираш пари! Това изисква голям 

опит и навици. Често, на първите етапи на инвестирането инвеститорите 

губят много, но придобиват опит, и само след това започват да преуспяват. 

Но, предвид това, че инвеститорите са на първо място предприемачи, те могат 

да изкарват пари и загубите не ги плашат. Много жалко, че обикновените 
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хора не разбират, че на инвестиране трябва да се учат, за това, занимавайки се 

непрофесионално с инвестиране, те губят много в надежда да изкарат бързи 

пари. 

  

КАКВО ЗАТВАРЯ ПАРИЧНИЯТ ПОТОК ? 

  

Дълбоко вярвам, че Вселената е изобилна! Във Вселената има всичко в 

изобилие! 

  

Също вярвам, че човек е част от Вселената, и за това Вселената напълва човек 

и живота му с изобилие! (ако човека сам не пречи на вселената) 

Но проблема е в това, че човек има свобода на избор! И избора на човек е 

закон за Вселената. По този начин човек може да избере каквото и да е, било 

то бедност или нещастие. С мислите си човек може да затвори жизнения си 

поток. Основно, точно това се случва с хората. Ако човек върви към 

предназначението си, той успява лесно и просто, Вселената благоволи към 

човека. Но често хората гледат наоколо, на другите хора, на дейността им и 

правят изводи! А тези изводи са грешни! 

Например, хората вярват, че предприемачите и бизнесмените много добре 

изкарват и за това и те искат да бъдат предприемачи и бизнесмени. Но, ако 

човек е роден с други навици и способности, той няма да бъде предприемач. 

Това само ще му донесе повече проблеми и голяма болка. То ест човек с 

избора си «да бъде предприемач» е тръгнал срещу потока си, с което го е 

затворил. А всичко това защото бе направил неправилен извод. 

Предприемачи и бизнесмени трябва да стават тези, който имат способности за 

това. 

Съществуват така наречените престижни работи, и хората вярват, че тези 

работи ще донесат много пари и щастие, но ако това не е предназначението 

на човек, работата ще донесе само нещастие, и изкараните пари ще донесат 

разочарование. Родителите много често искат «да уредят» децата си на такава 

престижна работа или ги изпращат да получават висше образование по 

определена специалност, която изобщо не е предназначението на детето, и 

децата страдат. Разбира се, пътят не по предназначение не донася щастие и 

богатство. Паричният поток се затваря, ако човек не следва своя път. 

Вселената е дала на всеки човек от раждането определени таланти и 

способности, които могат да се приложат в определена сфера от живота и да 
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преуспеят! За това най-доброто, което можеш да направиш в началото е да 

разбереш предназначението си, а след това да вървиш след него. По този 

начин веднага ще застанеш на пътя на щастието и богатството! 

А сега да поговорим за паричният поток. 

Паричният поток се затваря, когато човек в подсъзнанието започва да 

асоциира парите с негативни емоции. Това става, когато човек чувства 

негативни чувства и емоции в ситуации, свързани с парите. И колкото повече 

негативни емоции са свързани с парите, толкова повече се затваря паричният 

поток. Читателят ще попита: «Как могат парите да се асоциират с негативни 

емоции?» Много лесно, ето един пример. Всеки път, когато човек иска да 

изкара пари, защото «трябва» или 

«има нужда», възниква един вид напрежение, свързано с парите, мозъкът 

асоциира парите с негатив, нали цялото това напрежение е заради парите. 

Друг пример. Детето моли да му купят някаква играчка, но родителят 

разбира, че това е много скъпа играчка и детето ще я счупи след няколко дни, 

а са му нужни пари за покупка на по-важни неща. Родителят отказва на 

детето. Детето започва да вика в истерия! Родителят купува играчката, но 

вътре в него възниква чувството на напразно изхвърлени пари. 

Ето така се появява негативно чувство, което е свързано с парите. Така 

ситуация след ситуация и паричният поток се затваря. 

Трети пример от живота: жена иска да са купи нещо. Мъжът отказва 

покупката на тази вещ, защото не разбира тази покупка. Жената е разстроена. 

Вечерта напразно възниква скандал. Ето така се създава негативна ситуация, 

свързана с парите. И паричният поток се затваря. 

Дами, всеки път, когато правите скандал по повод пари или се разстройвате, 

че не сте получили нещо, затваряте паричния поток на мъжа си! 

  

Ето така ситуация след ситуация постепенно се затваря паричният поток. 

Предвид, че хората не осъзнават целият този процес, в резултат се оказват 

бедни и нещастни. 

Съзнателно започваме да живеем от 12-18 години (някой по-рано, друг по-

късно), а подсъзнанието работи от детството. И човек, бидейки още дете, вече 

започва да асоциира парите с негатив, и всичко защото мама и тати се карат 

заради недостатък на пари. Детето иска нещо, но не му го купуват. А колко 

често звучи фразата «няма пари»? 
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Забележи, че детето не различава, кое е хубаво, кое лошо, то като гъба попива 

всичко, което вижда и чува. Въпреки че детето не разбира много, то 

прекрасно чувства всичко. По този начин, паричният поток се затваря 

частично още в детството. 

А сега нека погледнем от другата страна на въпроса за паричния поток. 

  

ЕНЕРГОПОТРЕБА И ЕНЕРГООТДАВАНЕ НА ПАРИ 

  

За да изкарате пари, трябва да приложите определени усилия, то ест да 

изхабите енергия. Ако изкараните пари ви донасят повече радост (то ест 

енергия), отколкото процеса на получаване, паричният поток се отваря, и 

човек ще се стреми да получава все повече и повече. И, разбира се, ще успява. 

Ако обратното, получените пари не компенсират енергопотребата за 

получаването им, паричният поток постепенно ще се затваря. 

  

Правилото е лесно: паричният поток се затваря, ако трябва да купя нещо; 

паричният поток се отваря, когато купувам каквото искам. 

Трябва -> затваря паричния поток Искам -> отваря паричния поток 

  

Човек харчи пари защото «трябва», а не защото «иска». Помисли само какво 

купуваш! Какво много си искал да купиш? 

Навярно повечето, а възможно и всички покупки изхождат от «трябва». 

Трябва да купя продукти.. 

Трябва да платя сметките... Трябва да купя на децата... Трябва да изплатя 

кредита.. 

Трябва да купя дрехи, идва зимата.... Трябва да купя подарък за рождения 

ден.. 

Трябва да оправя колата или да заредя бензин... Трябва да купя нещо за 

вкъщи.. 
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Трябва да събера пари за образование на детето... И такива «трябва» има 

милиони! 

Основно хората правят покупки защото «трябва, а не «искам». А в «трябва» 

няма  енергия. Човек се отнася неравнодушно към парите. Енергията, 

захабена за изкарване на пари са големи, а енергията получена от изкараните 

пари практически отсъства. 

Мислиш, че хората много се радват, когато получават заплата? А ти радваш 

ли се? Основно хората са или недоволни, че са получили толкова малко или 

просто равнодушно вземат парите. То ест отново енергията е или негативна 

или неутрална. Ето така се затваря паричният поток. Негативната енергия 

относно парите все повече и повече се увеличава. 

Моделът на недоволство съм срещала както при хора, които получават малко, 

така и при хора, които взимат милиони. Просто тези, които взимат милиони 

имат повече задължения за количеството и сумата. 

  

Запомни: за да идват парите при теб в изобилие, трябва радостно да 

взаимодействаш с енергията на парите. Радостно да получаваш, радостно да 

даваш! Просто се спри и осъзнай, че си придобил една или друга вещ/услуга, 

благодарение на парите. Научи се да получаваш удоволствие благодарение на 

парите. Наслаждавай се на това, което си придобил благодарение на парите! 

И придобивай това, което ще ти донесе радост! 

  

Благодари парите! Радвай се, че идват при теб! 

  

А сега помисли, кои покупки отварят паричния поток? Тези, които донасят 

радост!!! 

Сега ще изброя някои покупки, а ти избери от тях тези, които доставят 

удоволствие на теб. Повече от това, самостоятелно допълни този списък! 

  

1. Покупка на дрехи 

2. Пътешествия 

3. Прекрасно прекарване на времето 

4. Изпълняване на дребни и големи желания 
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5. Ресторанти или вкусна храна 

  

А сега запиши кои още покупки ти доставят радост. 

Както вече казах, основно, хората купуват това, което трябва да купят. И само 

след това - което искат, ако изобщо остане нещо. Този модел се нарича «пари 

за всички, освен за себе си». Така излиза в живота, че хората първо плащат на 

всички останали, а после на себе си (ако остане). Обикновено не остава. В 

обществото е прието да се смята: «Лошо е да си егоист!». На това ни учат от 

детство! Смятам, че това е естествено и природно да мислиш първо за себе 

си! Направи първо себе си щастлив, след това семейството, а след това 

обществото. А хората ги учат обратното. Но не е възможно да ощастливите 

някой бидейки нещастен. 

Човек няма да изкарва пари заради някого! Всеки човек по природа мисли за 

себе си! 

И, което е много интересно, в природата става така, че когато човек донася 

радост на друг човек, той донася радост и на самия себе си! С това природата 

способства, че хората заради себе си да мислят и за другите. 

Майката се грижи за детето на първо място заради себе си, въпреки че не го 

осъзнава. Изпълняването на предназначението доставя много щастие и 

радост! Мъжът се грижи за семейството на първо място заради себе си, 

защото тогава той чувства силата си! Той се чувства истински мъж! 

Изпълнява предназначението си. Мъжът с радост ще купува на жена си 

прекрасни неща и ще й прави подаръци за да почувства значимостта си! 

(Разбира се, ако жената се радва и му благодари). 

  

Парите се асоциират с емоционална болка 

Какво чувства човек, който отива да си плаща кредита? Какво чувства човек, 

който трябва нещо да си купи, а той разбира, че няма достатъчно пари? 

Какво чувства човек, на който не връщат дълга? 

Какво чувства родителят, когато детето иска нещо, а родителят разбира, че 

няма да му стигнат парите за това? 

И забележи, че всички тези ситуации са свързани с парите! 
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Навярно са ти познати емоциите, които възникват в ситуациите, описани по-

горе... 

В тези и други случаи човек чувства емоционален дискомфорт или болка. И 

тази болка се свързва в подсъзнанието с парите. Именно тук възниква 

асоциацията: пари=болка. Разбира се, желанието да изкарваш пари пропада. 

То пропада още защото, колкото повече изкарваш, толкова повече харчиш, и 

отново парите не стигат. Ето за това възниква още едно убеждение: «Защо да 

изкарвам повече, ако и без това няма да 

  

стигнат?» Хората, които имат дългове и кредити, се опитват по-бързо да ги 

погасят, отдавайки значителна сума пари за тяхното погасяване. И това е 

голяма грешка, нали мозъкът се пита: «Защо да се напрягам и да изкарвам 

пари, ако всичко ще дам за изплащане на кредита?» 

Искам само да разбереш: мотивацията да върнеш дълга или да платиш 

кредита е много негативна и разрушителна. С такава мотивация паричният 

поток постепенно се затваря. 

  

Кредити, дългове... Как да се отървем от тях? 

  

ДЪЛГОВЕ, КРЕДИТИ 

Когато обучавам хората на парично мислене, често ме питат: «Как да се 

отървем от дълговете?», «Какво да правим с кредитите?», «Как да върнем 

дълговете и кредитите?». И днес бих искала да ти изясня момента със 

задълженията, дълговете и кредитите. 

И аз съм имала дългове, но много бързо излязох на нула, а после тръгнах към 

изобилие и богатство. 

Ако правилно мислиш, то с кредитите и дълговете лесно ще се справиш. Най-

ключовият момент е правилно да мислиш. 

Знаеш ли, кое е най-страшното в кредитите и дълговете? 

Страшното е, когато човек придобие дългово мислене. Тогава той никога 

няма да излезе от дълговете. Изплащайки едни кредити, той ще създава нови. 

И така до безкрайност. 
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Разбира се, самият човек ще мисли, че скоро вече ще излезе, но нещо се 

случва и отново влиза в дългове. 

Ако човек е в такава ситуация, това означава, че има дългово мислене. И на 

първо място трябва да промени това мислене и само след това да оправи 

дълговете. 

  

Богатите и успешните хора се мотивират с позитив, то ест с цел! И ето в това 

е разликата между богатството и бедността. 

При обикновените хора мотивацията се появява само когато се появява 

проблем. Когато няма проблем – няма и мотивация! 

За обикновените хора: Проблем > Мотивация (проблема създава 

мотивацията) За богатите хора: Цел > Мотивация (целта създава 

мотивацията) 

Не трябва да караш живота да те мотивира чрез проблеми. Трябва сам да си 

поставяш цел и да вървиш към тази цел, при това голяма цел! 

Ако се загледаш в модела на мислене на обикновения човек и на богатия 

човек, разликата е само в едно! И тя е във фокусирането, концентрацията! 

При обикновените хора тя е в проблемите, а за богатите – в целите. Ето я 

цялата разлика. Всичко в живота е просто! 

Сложността е само в това да промениш обикновения начин на мислене. 

Хората са свикнали да мислят за дългове и проблеми. Това е модел на 

мислене. Вярвам, че хората прекрасно разбират това, което написах по-горе, 

но далеч не всички хора, които знаят и разбират, променят живота си. 

Навиците са много по-силни от знанията. И ето хората отново и отново се 

връщат към дълговото мислене. Навикът взима своето, особено, ако човек 

живее с дългове вече много години. За да промениш начина на мислене и да 

мислиш за изкарване на пари, а не за връщане на дългове, е нужна силна 

дисциплина и осъзнатост! 

Благодарение на осъзнатостта,ще осъзнаваш мислите си, а благодарение на 

дисциплината – ще ги насочваш в нужната посока. Искам веднага да те 

подготвя, че за да промениш дълговия модел на мислене на модел за 

изкарване на пари, ще  ти потрябват 2-4 седмици упорита дисциплина. 

  

Следващата причина, защо се затваря паричният поток е в това, че наоколо 

има «тежък» негативен човек (или няколко). 
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Има такива хора, които много силно напрягат теб и пространството. Когато те 

влизат в 

  

полето ти, чак става тежко. Веднага настроението и енергията падат. Даже 

ако си се 

намирал в позитив, след няколко минути общуване, ти се обръщаш към 

негатива. Познато ли ти е това чувство? 

Тези хора постоянно се оплакват. При тях всичко е лошо. Проблеми с парите, 

проблеми в семейството, проблеми на работата и др. Общувайки с такива 

хора, човек влиза в 

«тежко» негативно поле. А парите обичат лесното. 

Много е лошо, когато любимият човек е «тежък». 

Тъжната и неудовлетворена жена моментално затваря паричния поток на 

мъжа. Мъжът губи мотивация и всякакво желание да създава нещо. А после 

жените се оплакват, какъв некадърен мъж имат. Много жени сами са създали 

такива мъже или са им позволили да станат такива. 

Често родителите биват много негативни, особено, ако са в преклонна 

възраст. Те винаги искат «както е по-добре» и винаги искат да поправят и 

наставляват децата  за «пътя истинен», често критикувайки ги и давайки 

съвети. 

Пази се, ако около теб има недоволен и негативен човек. Избирай себе си! 

Или ясно определи правила за общуване с тези хора, или бягай! 

Едно време казах на майка си така: «Мамо, ако искаш да общуваме, повече 

никакво предпазване, никакви оплаквания и друг негатив!» Майка ми не 

веднага прие това правило, но, когато прекратявах общуването за една-две 

седмици, защото не бе усвоила правилото, тя започна да се променя. Да, това 

е жесток път, но действен, и сега с майка ми прекрасно общуваме в много 

позитивна форма. 

  

Различен род страхове силно затварят паричния поток 

Страхът от промяна 
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Обикновените хора много се страхуват от промени и за това по всякакъв 

начин се  опитват да ги избягват. Богатите хора разбират, че всичко в живота 

се променя и целият живот – това са промени. За това те спокойно приемат 

промените и са готови за тях. Избягвайки промените, човек само препятства 

растежа си и потока на живота. 

  

Страхът от неизвестността 

Разумът ни винаги се стреми да пребивава в зоната на комфорта. 

За него всичко ново и непроверено е опасно. Това е естествено да се 

страхуваш от неизвестността. И единственият начин да престанеш да се 

страхуваш е често да пребиваваш в неизвестност и тогава ще свикнеш. 

Разбери, моля, че по пътя към успеха и богатството ще има повече 

неизвестност, за това се подготви предварително и свиквай с неизвестността. 

  

Страх от успеха и богатството 

Да, има страх от успех и богатство! Хората даже не мислят за този вид страх, 

но реално той има още по-голяма сила, от другите видове страх. 

Защо хората могат да се страхуват от успех? 

Ще се наложи да решаваш много въпроси, огромна отговорност, да 

ръководиш голям колектив, да бъдеш публична личност, да мотивираш хора, 

да строиш отношения с хора и др. То ест, тук са нужни други навици, 

различни от обикновения свят. 

Защо хората могат да се страхуват от пари? 

Какво да правя с тях? Как да ги съхранявам? Как да ги защитавам? Ами ако 

ги откраднат? Къде да ги влагам? А какво ще стане, ако ги изгубя? И редица 

други въпроси, които си задава неподготвеният разум. 

Страхът от успех/богатство възниква, защото успехът и богатството са 

неведоми за човека. Той не знае какъв е животът там, в неизвестността. Ето го 

и страхът от неизвестността. Животът на успешният богат човек се различава 

от обикновения и, следователно, налага се много да променяш в живота си. 

Ето го страхът от промени! То 
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ест тук се смесват различни страхове в едно. Просто във въображението се 

подготви се 

новия живот, за да свикне разума и страхът ще изчезне. Само че това не е 

еднократна процедура. Това е процес! Рисувай новия си живот и свиквай, 

докато новият живот стане за теб комфортен и спокоен. 

  

Отсъствие на творчество Отсъствие на цели/мечти Постоянство/Комфорт 

  

Зацикленост върху парите 

Хората, които прекалено много искат пари, обикновено са бедни. 

Когато нямах пари, аз много исках пари. Когато започнах да получавам пари, 

и те се появиха, спокойно започнах да се отнасям към тях. Разбира се, исках 

да изкарвам, и винаги ще искам, но желанието ми стана много спокойно и 

дълбоко. 

Хората, които са зациклени върху парите, много силно напрягат 

пространството и за това всичко се проваля. 

Спокойствието и хладнокръвието е това, което е нужно на парите. Всякакво 

прекомерно желание само ги отблъсква. 

Не трябва да искате пари! Просто трябва да си поставите цел и да мислите за 

това, какво да направите за а стигнете до тази цел, и да действате. То ест 

желанието на пари трябва да се превърне в цел, и цялата енергия да се насочи 

към целта. 

  

Животът е като река. Тя сама те носи по течението! Трябва просто да плуваш 

след щастието си. Позитивните чувства и емоции ти показват доколко 

правилно «плуваш». 

Следвай състоянието на щастие и радост и ще тръгнеш правилно. Забележи, 

че чувството на важност ще създаде злоба, раздражение, неудовлетвореност – 

точно тези чувства, които не трябва да се следват. 

Всичко, което е важно за теб е да «избягаш» от себе си! За това си направи 

услуга и замени важността за доверие. 
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Ограничаващи парични убеждения 

Сега ще ти дам списък от ограничаващи убеждения , но разбери, моля, че с 

това този списък не свършва. Ограниченията се формират под вид на емоции 

и чувства, за това много от тези убеждения ние не осъзнаваме. 

1. Парите са зло 

2. Парите са корен на всички проблеми 

3. Колкото повече пари – толкова повече проблеми. 

4. Парите развалят човека. 

5. Всички богати са нещастни хора. 

6. Богатите са нечестни хора. Те са спечелили богатството си по 

нечестен път. 

7. Бедните хора са честни, благородни и добри 

8. Богатите са лъжци, предатели, крадци. 

9. Богатите са скъперници. 

10. Богатите са лоши. Бедните са добри 

11. Богатите хора са изкарали парите си чрез лъжа. 

12. Богатите имат много пари, но имат също много съпътстващи им 

проблеми. Богатството не си струва. 

13. За да станеш богат, трябва да продадеш душата си. 

14. За да станеш богат, трябва да работиш денонощно. 

15. За да станеш богат трябва да жертваш семейството си. 

16. Събирайте богатство на небесата, не на земята. 

17. За самоотричане Бог ще ни осигури благоденствие след смъртта 

18. Щастие за пари няма да купиш 

19. Парите не са най-важното в живота. 

  

20. За да изкараш големи пари са нужни пари. 

21. Парите са опасност. 

22. За богатите парите са по-важни от всичко. 

23. Богатите обичат само парите си. 

24. Имайки много пари, аз ще стана роб на парите си. 

25. Богатите са скъперници и егоисти. 

26. Имайки много пари, ще изгубиш приятелите си. 

27. Богатите са самотни хора. 

28. Не ти трябват сто лева, а сто приятели. 

29. Никой няма да ме обича. Ще обичат парите ми 

30. Богатите имат «лоши» деца. 

31. Богатите нямат време. Те постоянно управляват парите си. 
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32. Богатите забравят най-важните ценности. Тях ги интересуват само 

парите. 

33. Богатите нямат време за децата си. 

34. Нямам способности за да изкарвам толкова, колкото е нужно. 

35. Статистиката за средната заплата според региона не ми оставя 

надежда, че мога да изкарам повече. 

36. Задоволяваме се с това, което имаме. 

37. Вярвам, че не мога да изкарвам пари, колкото и да работя. 

38. Не вярвам, че мога да получавам пари чрез любимия мъж. 

39. Мисля, че големите пари не са за мен 

40. Колкото повече пари искам, толкова повече трябва да работя. 

  

Отбележи, моля, тези убеждения, които поне малко се отнасят за теб. 

  

  

КАЧЕСТВА, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАШ ЗА ДА ИМАШ МНОГО 

ПАРИ 

  

Мечтателност 

Мечтите запалват сърцето! Те придават смисъл на живота. Големите мечти 

дават енергия за създаването на големи пари. Мечтите те карат да действаш и 

да преодоляваш всякакви страхове. Колкото повече мечтания има в главата, 

толкова по-лесен ще е процесът за изкарване на пари. А всичко защото 

нашият мозък ще се концентрира повече върху мечтите, отколкото върху 

решаването на проблеми. 

Всички ние в детството сме мечтали! Просто още в детството сме изгубили 

тази способност, защото сме се разочаровали от мечтите по едни или други 

причини. 

Лично аз вярвам в това, че щом тези мечти не са се изпълнили, значи, не е 

било писано! Вселената по-добре знае и ни води по най-добрият начин. За 

това пусни старите мъртви мечти, които не са се изпълнили и започни отново 

да мечтаеш! Върни гениалната си способност да мечтаеш! 

  

Доверие 
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Да вярваш преди всичко на себе си! Да вярваш на Вселената и света! 

Да вярваш в мечтата си! 

Да вярваш, че трябва да можеш и да се учиш на това! 

Има категория хора, които вече не вярват на никой и на нищо. Жал ми е за 

такива хора, защото се занимават с дълбоко самозалъгване: те мислят, че не 

вярват, но в действителност вярват и още как, просто вярата им е насочена 

против тях самите. 

Невъзможно е да не вярваш на никой и на нищо. Човек винаги в нещо вярва, 

просто някой вярва в доброто, а друг – в злото. 

Когато човек казва: «Вече на никого не вярвам», - той има предвид съвсем 

друго, а по- точно: «Вярвам, че хората ще ме излъжат». 

Зад «Аз повече в нищо не вярвам» стои «Аз вярвам, че светът е лош». Разбира 

се, ако 

  

човек в нищо не вярва, мечтите му няма да се изпълнят. Как могат да се 

изпълнят, ако 

той не вярва в тях? Да, този човек и в себе си не вярва! 

За това казвам, че трябва да можеш да вярваш и да се учиш на това. Трябва да 

се учиш да вярваш в правилните неща, нали искаш животът ти да е щастлив и 

богат. Нали така? 

Даже, ако си разочарован от нещо, Вселената не е изпълнила мечтите ти, 

предал те е близък човек, или толкова си се критикувал, че си престанал да 

вярваш в самия себе си, просто прости и започни да вярваш отново! 

Каквото и да стане, винаги обичай и винаги вярвай! Любовта и вярата са най- 

мощните позитивни сили на Земята! 

  

Идейност 

Когато се появяват мечти, ние не знаем как да ги осъществим. Нито ти, нито 

аз, нито най-гениалните хора веднага не знаят как да стигнат до мечтата и 

какво да направят за 
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да се реализира. Но, когато има мечта и има вяра в тази мечта, и ти мислиш за 

нея,тогава се появяват идеи! Идеите идват постепенно, в зависимост от това, 

как мечтаеш и дали все повече вярваш в мечтата си. 

Не е задължително първата идея да е правилна. Идеи има много, но такива 

които ще реализират мечтите са единици. Но, вярвай, че ще ги намериш, 

важното е да мечтаеш и да вярваш! 

Идеите идват, когато човек е отворен за света и позволява на идеите да идват! 

Целеустремеността означава да се устремиш след целта! Разбира се, цел 

трябва а има. Без цел няма накъде да се стремиш. 

А до колко човек ще се стреми зависи от мечтата и самата цел, която води 

към мечтата. Защо тук споменавам мечтата? Защото целта е стъпало по пътя 

към мечтата. И ако мечтата не мотивира, то целта също ще престане да 

интересува човека. 

Забелязах, че малките цели към голямата мечта е по-лесно да бъдат удържани 

в полезрението, отколкото големите цели. Защото е по-лесно да се вярва в 

тях. Те са вече близо. Големите цели са далеч и се изисква много повече вяра. 

Навярно, ти си пътувал със самолет и си представяш какви са размерите му. 

Но също така си виждал летящ самолет високо-високо в небето. Той едва се 

вижда и е много малък. Същото е и с целите. Колкото по-близко е целта, 

толкова по-добре я виждаш и толкова по-лесно е да се стремиш към нея. 

За това мечтай за големи, и си поставяй малки цели! Много по-лесно е да 

постигнеш сто малки цели на пътя към мечтата, отколкото 5 големи цели по 

пътя към същата мечта. И всичко защото с всяка постигната цел, даже да е 

малка, вярата расте. Това е като зареждане по пътя. 

Настойчивостта е способността да следваме мечтата/целта при 

неблагоприятни условия. С неблагоприятни условия имам предвид, когато 

нещо върви не по план, появяват се проблеми и сложности, нещо или някой 

те отвежда от пътя. 

Вселената винаги проверява човека дали е устойчив. 

Както вече казвах, не всички идеи ще водят към целта. Някои идеи ще са 

неправилни, други ще създават проблеми и сложности по пътя, трети ще 

изискват от теб да преодолееш страха. И настойчивостта е в това, да 

продължаваш да следваш мечатата/целта, въпреки всичко, което възниква по 

пътя, било то страх, проблеми, сложности, «обективни» причини или други 

оправдания. 
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Търпението е умение да чакаш! 

Както се казва: «Човек предполага, Бог разполага». Човек си поставя цели, 

прави планове, а в живота всичко се получава по друг начин. Търпеливият 

човек е способен да действа и да върви към целта си докато я постигне. 

Нетърпеливите хора искат всичко вече сега, но Вселената не работи по този 

начин. В резултат минават години, а те остават на същото място, където са 

били. Помниш ли, писах 

  

по-горе за силата на времето. Да, богатите и успешните разбират силата на 

времето. Вселената винаги възнаграждава търпеливите хора. 

Търпението е навик! Търпелив човек не се ражда, търпелив се става. И това е 

един от ключовите навици за успех в живота. Когато говорим за големи пари, 

разбирай, че говоря за търпение с години! 

Искаш да получаваш големи пари? Готов ли си да действаш и търпиш 1-5 

години докато стигнеш до целта си? Бедните хора искат още сега! Ето това 

различава богатите от бедните. Но за посторояването на небостъргач са 

необходими 3-5 години. И за построяване на успех също са нужни 3-5-10 

години. Готов ли си да действаш и потърпиш тези 3-5-10 годии? 

Големите пари изискват голямо търпение и настойчивост 

  

Решителност 

Учудващо излиза: процъфтяващите и богатите хора бързо вземат решение. 

Бедните много дълго обмислят всяко решение. Изглежда, трябва сериозно да 

се размишлява над всяко решение, нали животът ти зависи от него. Бедните 

така и правят и за това са бедни. 

Първо, интуицията веднага дава отговор на въпроса. На нея не й е нужно да 

мисли. Колкото повече мислим толкова повече се включва логиката и толкова 

повече се потапяме в нея. В света на богатството работят нелогични закони. 

За това, ако искаш да станеш богат е важно да измисляш нещо необикновено 

и нелогично. 

А нали, ако помислиш, когато се създаваха автомобилите, никой не можеше 

да разбере, какво е това и за какво е нужни. Сега хората не си представят 

живота без кола. Никой не разбираше отначало персоналните компютри. 
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Същото беше и с мобилните телефони и всякакви други неща, които 

използваш днес. 

Способността да вземаш решение е много по-важна от способността да 

вземаш правилни решения. 

Богатите хора разбират, че «неправилното» решение днес може да се окаже 

най- правилното решение, когато се обърнеш назад! 

За успех трябва просто да вземаш решения! 

Няма «смъртоносни» решения. Ако си взел неправилно решение, може да 

вземеш ново вместо него. Най-важното е, че вземането на решения ясно 

насочва човек по опредленения път! И човек трябва да започне да действа! 

Toва е най-важното! 

Докато бедният мисли, богатия вече взема няколко решения и получава голям 

опит. 

  

Самоувереност 

Всъщност самоувереността също е вяра, само че по-силна. 

На първо място имам предвид увереността в себе си и силите си. Човек 

предпочита да се захваща с тези работи и проекти, в които вярва и доколкото 

му стига увереността. 

Самоувереността озназачава доколко вярваш че ще можеш? Вярваш ли, че ще 

можеш или вярваш, че няма да можеш, и в двата случая си прав. Вярата на 

човек създава реалността му. Вярата в успеха на бизнеса зависи от вярата в 

себе си. 

Учи се да вярваш в себе си! Защото освен теб, в теб, може би ще повярва само 

любимият и най-близък човек. Не чакай, че в теб ще вярват другите. Научи се 

сам да вярваш в себе си! 

Самоуверен се става! Увереността в себе си е определено състояние на 

разума, което се придобива! 

Твърдостта е много важно качество по отношение на парите. Един от 

главните навици на човек, който има пари е да защити парите си! И тук се 

изисква умението да казваш «не». Точно това умение идва от твърдостта. 
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«Твърдият човек» няма да «хванеш» в чувство за вина, демек «Дай ми пари 

назаем, с теб сме преживяли много, толкова години сме приятели! След 

седмица ще ти ги 

  

върна!» 

Твърдият човек няма да слуша оплаквания. На него това не му действа. Той е 

калил характера си! Твърдостта на характера не значи безсърдечност. 

Твърдостта помага да се защитиш от негатива и манипулациите. 

Твърдостта означава да бъдеш верен на принципите си! Ако човек е решил 

повече никога да не дава на заем, той няма да дава при никакви 

обстоятелства, твърдостта помага да устоите пред съблазните. 

На човек му личи, твърд ли е или мек. Твърдите имат силен харектер и често 

манипулаторите нямат сили за да го «преиграят». 

  

Вътрешната сила е способността да се държиш в нужното състояние и да 

контролираш мислите и емоциите. Често се случват непредвидени 

обстоятелства и нещо върви не по план. Разбира се, веднага възниква 

разочарование. Веднага възникват негативни емоции. Вътрешната сила 

помага да вземеш чувствата и емоциите си под контрол, въпреки ситуацията. 

  

Именно вътрешната сила помага да се придържаш към дисциплината и да 

правиш това, което трябва, без да се поддаваш на емоции. 

Има държавни и личностни кризи. Та ето, по време на кризите има много 

разсейващи фактори: новини, националната валута се обезценява, наоколо 

паника, хаос, приятелите и познатите говорят само негативно – наоколо 

всичко е лошо. Вътрешната сила позволява на човек да остава на своята 

вълна, въпреки това, което става наоколо. 

Кризата е страшна не защото е криза, и на пазара има промени, а защото 

човек започва да се концентрира върху други, често негативни неща, 

отколкото върху целите и мечтите си. 

Вътрешната сила помага да се придържате към дисциплина, състоянието и 

мислите в правилна насока. 
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Дисциплината е способност да изпълняваш определени действия 

продължително време! За промени на всякакви навици или привични модели 

на мислене е нужна  дисциплина. 

Не е достатъчно просто да решиш, какво ще правиш. Нужно е още всеки ден 

да го изпълняваш! И това е най-сложното. 

По отношение на парите също трябва да има дисциплина. Тя постоянно се 

стреми да увеличава прихода, дисциплината за съставяне и изпълняване на 

бюджета, да харчиш пари според плана, а не защото изведнъж ти се е 

приискало, да пестиш пари и т.н. Дисциплината също е навик. Тя се 

придобива в течение на живота. 

Добре е ако родителите научат детето на дисциплина, а ако не – животът ще 

го научи. 

Дисциплина за ранно ставане, дисциплина да спортуваш, дисциплина за 

създаване на реалности, дисциплина за съблюдаване не време за работа и 

време със семейството, творческа дисциплина и т.н. 

След това всичко се превръща в навик и върви лесно, но в началото навикът 

трябва да се създаде! 

  

Внимателност 

В живота винаги съм била много внимателна. Е, внимателна и невнимателна. 

Но когато започнах да преуспявам в бизнеса, да взимам пари, а после да ги 

губя, започнах да анализирам какво и защо. И започнах да разбирам, че ако 

бях обърнала внимание на една или друга дреболия, веднага бих видяла 

цялата картина, но заради невнимателността си, не направих изводите, които 

трябваше да направя. 

Именно благодарение на дреболиите може да се направи цялостна картина за 

една или друга работа, човек или проект. Всичко е в дреболиите! Само че за 

да забелязваш тези дреболии трябва да си много внимателен, а не да летиш в 

мислите си, както обичах да правя аз. 

Учи се да бъдеш внимателен – това качество ще ти съхрани милиони пари и 

години 

  

време! 
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Разсъдителност 

Хладнокравността означава да можеш трезво да разсъждаваш и да не се 

поддаваш на емоции. 

Много разпространен е начина, по който хората с пари губят парите си – 

влагането на пари в съмнителни проекти. Но на тях им разказват, показват 

такива перспективи, такива печалби, така повдигат емоциите им, че хората с 

пари тръгват след емоциите и отдават парите си, които вече няма да видят. 

Хладнокръвността значи да съдиш правилно и да не се поддаваш на емоции. 

Могат да разказват каквото искат, но ако трезво погледнеш на нещата, 

веднага ще видиш, че всичко е прекалено украсено. 

Хладнокръвността много помага да оцениш една или друга перспектива. 

Хладнокръвният и твърд човек много трудно бива «разиграван». А ако той е и 

внимателен, това става практически невъзможно. 

Хладнокръвността помага да видиш истината зад всички илюзии, а също 

помага при сключване на сделки и други делови въпроси. 

Общо казано, ако говорим за добри или големи пари – тук това е 

задължително качество, нали да изкарваш е едно, а да съхраниш и умножиш – 

съвсем друго! 

  

Смелост 

Винаги по пътя към големите мечти и цели, човек го чака страхът в 

различните му прояви. И тук на човек му е нужна смелост. Смелостта е нужна 

не само за да се преодолее страха, но и за да видите истината. Обикновено, да 

гледат истината в очите, хората се страхуват още повече , отколкото да 

преодоляват страха. 

Ако говорим за пари, смелостта е нужна за да можеш ясно да обявиш цената 

си, цената на услугите си. 

  

Отговорност 
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Големите пари са голяма отговорност! Неграмотното разпореждане с парите 

може да развали живота както на самия човек, така и на семейството му. 

Готов ли  си да поемеш голяма отговорност върху себе си? 

Знам, че повечето хора веднага ще отговорят «Да», но в повечето случаи това 

ще е лъжа. За да разбере, готов ли е човек да поеме отговорност е достатъчно 

да погледне живота си сега. 

Каква отговорност има човек в областта на парите? А също каква отговорност 

човек има в семейството? 

Кой се занимава с домашния бюджет? Кой отговаря за приходите в 

семейството? Кой се разпорежда с парите? 

Поема ли човек отговорност за живота си или обвинява всички наоколо? 

Отговорността се развива! Започни да я развиваш от тази точка, където си 

сега! Стъпка по стъпка,малко по малко, и след половин – една година ще 

станеш много отговорен, и това ниво на отговорност в паричен план ще ти 

позволи да изкарваш много повече! 

  

ТАЙНАТА НА ГОЛЕМИТЕ ПАРИ 

Големи пари – голяма енергия! 

  

  

ВРЕМЕТО, КОГАТО ПАРИТЕ ТЕКАТ КАТО РЕКА 

  

Имай силна мечта! 

За мен мечтата е чувство! Но хората мислят, че мечтата е някаква материална 

вещ. Лично за мен материалните желания никога не са имали голяма сила. Аз 

бих могъл 

  

да искам някаква материална вещ максимум месец, а после чувствата 

изстиват. Но 
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нематериалните мечти имат много по-голяма сила и могат да поддържат 

страстта и силната енергия в продължение на години. 

Например, мечтата за свобода бе много силна, и това бе моята първа истинска 

мечта. За мен свободата означаваше да живея самостоятелно, самостоятелно 

да се разпореждам с времето си, да правя това, което искам, а не това, което 

ми кажат, да купувам това, което искам, вместо да мисля, че «нямам пари». 

Вървях към свободата в продължение на години и в резултат стигнах! То ест 

чувството за свобода ме държеше в тонус и ме караше да действам много 

години! Именно благодарение на това чувство аз създадох свой бизнес в 

областта на личностния растеж. 

След това мечтаех да имам много пари, и се чувствах комфортно. За 

изпълняването на тази мечта ми се наложи много да поработя и много да 

създам, но в резултат аз постигнах тази мечта. 

Ако погледнем всички свои най-силни мечти, те изглеждат нематериални. Да, 

те са свързани с материалната реалност, но всички мечти бяха само чувства. 

  

Краткосрочни цели 

Целите са нужни на разума ни. Няма ли цели, на разума ни ще му е скучно и 

той ще създава проблеми и ще ги решава. На разума трябва да се даде 

интересно занимание! Иначе той сам ще го намери или създаде, само че то 

няма да ти хареса. 

Естествено е да имаме материални цели и е естествено да искаме да живеем 

добре. Защо написах «краткосрочни» цели? 

За мен краткосрочните цели са цели със срок от седмица до три месеца. 

От три месеца до година са със среден срок; и от година и повече – 

дългосрочни. Защото, колкото е по-близка целта до настоящето, толкова 

повече разумът ни се фокусира върху нея и толкова е по-голяма мотивацията, 

нали времето притиска. Краткосрочните цели могат да бъдат в различни 

области, но все пак много от тях ще бъдат по един или друг начин свързани с 

парите. Например, цел: да направим ремонт в апартамента. За изпълняване на 

тази цел са необходими пари. 

Цел: да отидем да почивка на море. За изпълняване на тази цел също са 

нужни пари. Цел: повишаване в кариерата. Тази цел води след себе си 

повишаване на прихода. 

И т.н.. 
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То ест, както виждаш, в материалната реалност почти всичко по един или 

друг начин е свързано с пари. И такива цели ще ти помагат да повишаваш 

прихода си и да увеличаваш благосъстоянието. 

А какво ако не постигна целта в набелязания срок? Това също е естествена 

ситуация, нали ние не винаги адекватно и правилно оценяваме реалността. 

Ако не си успял да постигнеш целта, променяш срока и вървиш напред към 

тази цел. Възприемай спокойно тази ситуация. 

  

Парична цел 

За мен парите винаги са били определен показател за нивото ми. Когато 

преставах да си поставям парични цели, веднага ми секваше мотивацията. 

И за това си направих извод: на каквото и ниво доходи и да се намирам, 

винаги ще си 

поставям парични цели – те ме мотивират. Бедните хора казват: «богатите 

имат много, а искат още и още и още!» Да, ти или вървиш нагоре, или падаш. 

Няма нищо средно. Или искаш повече и растеш, или не искаш и падаш. Тук 

въпросът не е в егоизма, а в това да растеш и да се развиваш, а богатите са 

свикнали с това. 

Обикновените хора се страхуват от целите, в това число от паричните, защото 

ще се наложи да излезнат от зоната на комфорт и да правят всичко по друг 

начин! А ако не постигнеш целта? Болезнено, неприятно, самооценката пада. 

Вярата е задължителен елемент за всякакви постижения! 

Мечтите също като целите, без вяра са мъртви. Тях просто ги има, но човек 

нищо не 

  

прави за тях. Провери себе си! Ако имаш мечти и цели, но отлагаш или нищо 

не правиш 

за тяхното постигане вече известно време, значи имаш проблем с вярата. Да, 

не винаги е лесно да вярваш в големи мечти и цели. Много лесен начин да 

провериш е да намалиш целите и да съкратиш сроковете. 

Например, мечтаеш да бъдеш финансово независим, но до сега не си и 

започнал да реализираш тази цел. Не знаеш как и с какво да започнеш. 

Постави първата цел по пътя към тази мечта: да увеличиш прихода си с 10%. 
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И ще видиш, как веднага ще се появи мотивация, и веднага ще дойдат идеи. А 

всичко това защото си повярвал, че това е възможно да се направи в 

скорошно време. 

Вярата е много мощна сила! Използвай я за реализации на целите и мечтите 

си. Без нея нищо няма да излезе. Вярата дава сила, мотивация, вдъхновение и 

желание за действие. 

  

Пари 

Желанието да изкарвам пари + паричните цели + вярата в тези цели винаги са 

създавали реалността ми! Благодарение на този модел, успешно стартирах 

свой бизнес и излязох на отлично ниво на приходи. Благодарение на този 

модел, отново изградих бизнеса си и стигнах до достатък след голям провал. 

Не знам защо, но виждам, как хората имат чувство на вина по повод 

желанието на пари, все едно да искаш пари е нещо срамно. И знаеш ли, аз 

самата на времето започнах така да мисля, когато работех с партньорите си. 

Имах чувството, че да искам пари е низко. И, разбира се, когато престанах да 

искам пари, приходите рязко спаднаха. 

По-късно всичко осъзнах и сега искам да споделя с теб извода си: 

Парите са най-силната материална енергия! Защо? Защото за пари може да се 

придобие всяка материална вещ. Да, именно материална, въпроса е само в 

количеството пари. 

Живеем в материален свят и, разбира се, искаме успех и богатство в 

материален план. Как може да се стигне до успех и богатство без да се 

взаимодейства с материална енергия? Не може! За това е естествено да искаш 

пари!!! Повече от това, хубаво е да искаш пари! 

Голяма роля в желанието за пари играе намерението. 

  

С какво намерение искаш да получаваш пари? Защо искаш да изкарваш пари? 

 За развитие на идеята и подобряване на света 

 за собствения бизнес, за да расте и да се развива и да донася все 

повече полза на обществото 

 за себе си, за да се чувстваш добре и сигурно 

 за семейството, за да живее в достатък и да има в семейството 

добри отношения 
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 за реализация на мечтите ти и мечтите на близък човек 

 заради самите пари 

 да върнеш дълговете и да изплатиш кредитите 

 за да бъдеш по-добър, отколкото някой и да покажеш на някой 

колко си «готин» (с други думи «показност») 

 за да «натриеш носа» на някой 

 за някакъв съмнителен бизнес и др. 

  

Ако намерението е чисто (т.1-5), тогава да желаеш пари е благо и Вселената 

ще ти помага да ги получаваш. Ако намерението не е чисто или негативно (т. 

6-10), тогава желанието за пари е егоистично, и процеса за получаването им 

ще се усложни. 

Искай пари за благо, и Вселената ще ти ги дава! Само, разбира се, трябва да 

действаш в посока получаване на пари. 

«Да желаеш пари» се превръща в «лошо», ако човек поставя парите по-високо 

от всичко в живота; ако се стреми да изкара пари на всяка цена. 

Да, парите са най-силната материална енергия, но аз съм дълбоко убедена, че 

  

нематериалната енергия е много по-важна и силна от материалната. «Аз», 

«семейството», «щастието», «любовта» са по-важни от парите. Парите трябва 

да се желаят! 

Мотивацията е състоянието на желание, което се съпровожда с позитивна 

настройка и дествия в посока към целите и мечтите. 

Какво е задължително необходимо за наличие на мотивация? Мечта (силно 

дълбоко вътрешно чувство) 

Цел (задача за разума) 

Вяра (да вярваш в мечтата, целта и себе си) Отлично състояние на тялото 

(физическа форма) Действия в посока мечатата и целите . 

Хората смятат, че мотивацията се появява. Аз вярвам, че мотивацията се 

създава! Състоянието на повишена мотивация наричам страст. Чувството 

сякаш «земята гори под краката», когато човек така трезво и бързо «тича» 

към целта и мечтата си. 
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Спорт и физическа активност В здравото тяло има здрав дух! 

  

Тялото винаги трябва да бъде в движение, тогава и енергията е на високо 

ниво. Нашето тяло е источник на безкрайна енергия. И за да излъчва то 

енергия трябва да го раздвижим. 

Хората казват: «За спорт нямам време!». Там е работата, че човек така бавно 

и неграмотно изпълнява работата си, че няма време. Мозъкът ни е част от 

тялото. И ако тялото се намира в неактивно състояние, то и мозъкът ни е 

неактивен. Човек изпълнява работата по не най-ефективния начин или 

изпълнява работа, която може да не изпълнява или върши работа, което 

можеше да не върши, и ето че няма време. 

Когато човек излезе на ново ниво енергия, благодарение на спорта, ще 

започне да изпълнява работата по друг начин. 

Джогингът стана моя страст. 

Именно благодарение на тичането преодолях най-сложните времена и тежки 

моменти. То ме спасяваше в най-тежките периоди от живота. Чувството е 

такова, че след тичането целия негатив излиза от мен , и на негово място идва 

решителността и самоувереността, че всичко ще бъде наред и ще се подреди – 

така и стана! Ако си тичал някога и ти е харесало, започни отново! 

Ако не, просто пробвай, ще видиш нивото на енергията си по време на деня, а 

после ще решиш, да продължиш или не. 

Но аз не те карам да тичаш. Може да намериш всякакъв друг вид спорт, който 

те довежда до енергично състояние и който ти харесва, и просто да 

практикуваш този спорт. Само че спортът трябва да е енергичен, да задвижва 

тялото. Убеди се, че по време на този спорт сърцебиенето се ускорява, 

дишането се участява, и ти се изморяваш. Да, ще се измориш, но после тялото 

ще се възстанови, и ще излезеш на нови ниво енергия. По този начин се 

увеличава енергоресурсността! И никакви кризи и тежки времена няма да те 

изплашат! 

Върху себе си се убедих, как по време на спорта всички глупави мисли си 

отиват! Оставаш истинският, щастливият ти! И в това състояние е много 

лесно да вървиш и да съзидаваш – да строиш живота си, пълен с успех, 

щастие и богатство! 
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Създаването на реалността се случва в главата ти и на нивото на чувствата ти! 

Материалният свят само отразява това, което е вътре в теб. За това е глупаво 

да оставяш всичко на самотек и да гледаш какво ще излезе в материалната 

реалност, ако самостоятелно можеш да създаваш в главата си всичко, което 

искаш! И когато създаваш 

– това просто трябва дълбоко да се закорени в подсъзнанието и на ниво 

чувства. И след известно време материалният свят ще отрази това, което си 

създал в себе си. 

  

Всичко е много лесно!!! 

А сега просто трябва на всяко ниво на възприятие да закорениш това, което 

си създал! Създаването става на визуално ниво под вид на образи! Този 

процес се нарича визуализация. Сигурна съм, че много пъти си чувал за 

визуализацията, но още не си пристъпил към създаване на реалността. Сега 

ще ти подскажа много лесен начин за съзидание. 

Вместо да въртиш клипове в главата и да си представяш различни ситуации, 

просто създавай картинки, като снимки! 

Например, сега получаваш приход от 1000 лв, а искаш да взимаш 5 хил лв. 

Всичко, което трябва да направиш е да си представиш ситуация, в която 

получаваш тези 5000 лева и да запазиш един миг, като снимка в паметта си! 

Една  картинка е готова! Поросто си я представяй. Само един кадър, една 

снимка. Образът е готов. Сега минаваме на ниво чувства! Трябва да 

приложим чувства към тази картинка, за да заседне здраво в подсъзнанието, и 

за да можеш да я усетиш. Виждали сме милиарди картинки в живота и 

въображението, но помним само стотици и хиляди. Защо? В паметта остават 

само най-ярките и силни образи. Тяхната яркост и сила се определя от 

емоциите и чувствата, които сме чувствали в момента на възприятие. За това 

върху картинката, която си създал да приложи силни чувства. 

В живота си, когато исках пари, чувствах, че имам «море от пари»! Да, аз 

усещах това чувство! Опитай да усетиш чувството отделно от образа. 

Процесът на усещане на някакво чувство наричам концентрация! Сякаш 

концентрираме енергия върху това чувство. 

А сега възпроизвеждаме във въображението си образа и слагаме върху него 

чувство! 
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Остана да създадем утвърждение под вид на думи, за да напълним изцяло 

образа.  Например, в нашия случай може да използваме утвърждението: 

«Взимам море от пари!» или «Парите с лекота текат към мен!». 

Няколко пъти наум повтори това утвърждение! А сега всичко заедно: 

 възпроизведи образа 

 усети чувството 

 наум кажи утвърждението 

  

А сега погледни образа, усети чувството и кажи утвърждението! Задачата ти е 

да почувстваш максимално! Сега трябва да се накараш да почувстваш! Все 

по-силно и по- силно!!! 

След това хората казват: «Ето сега най-накрая разбрах, какво е истинската 

концентрация!» 

  

Сега искам да ти разкажа за заклинанията. 

  

Какво е това заклинание? 

Заклинанието е свърхмощно утвърждение, което казваш на глас или наум, 

максимално използвайки енергията на тялото си. Заклинанията придобиват 

голяма сила за сметка на енергията, която влагаш във всяко заклинание. 

Тялото ни има огромна енергия, но хората не я използват. Те използват 

тялото за най-базовите потребности: ядене, ходене,седене, стоене, лежене. 

Малко хора спортуват и го използват за развитие на тялото и енергията. Но 

помни, моля, че тялото ти е способно да ти дава море от енергия. 

Лично аз спортувам: сутрин тичам по брега, 2 пъти седмично ходя на фитнес, 

1-2 пъти седмично плувам, когато е топло карам колело. 

Забележи, че използвайки тялото си, ти можеш да превключваш енергията за 

броени секунди. 

  

Как? Много лесно! 
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Точно сега се усмихни, стани и започни да скачаш 1 минута. Само че 

продължавай да държиш на лицето си усмивка. И ще видиш какво ще стане. 

В каквато и дълбока депресия или стрес да си се намирал, енергията ти ще се 

превключи. 

Забелязвал ли си, че по време на депресия, скоростта на тялото намалява. 

Човек по-бавно мисли, нищо не иска, малко се движи. Депресията забавя 

тялото му. Ако ти, благодарение на желанието си и силата на волята, ускориш 

тялото си, ще излезеш от депресията. Възможно, след няколко часа ще се 

върнеш отново в депресивно състояние, но ако продължиш да придържаш 

тялото си в движение, ще започнеш да излизаш от нея стремително. 

  

В най-тежките времена от живота си винаги съм тичала, излизах навън или 

бягах на тренажора. Имаше време, когато се спасявах с бягане. И колкото по-

лошо бе състоянието ми, толкова по-бързо тичах. Веднъж, няма да забравя 

тази ситуация, когато бях много стресирана, даже плачех от емоционална 

болка, но се взех в ръце и отидох да тичам на стадиона. Толкова бързо тичах, 

че помислих, че ще падна и няма да стана. Но, учудващо, придобих ясност на 

мисълта. Да, тялото бе много изморено, но главата ясна. Аз «убих» 

депресията, веднага, щом тя се появи. 

Не е задължително да тичаш, можеш да спортуваш каквото и да е друго, и по 

този начин ще развиеш енергията на тялото си. 

А сега си представи, че в пика на емоциите си ти извикваш нещо, което искаш 

да получиш от живота. 

Осъзнаваш ли силата на всичко това? Осъзнаваш ли силата, с която ще се 

случва материализацията на желанието ти? 

А сега ми разреши да ти разкажа как да правиш заклинания. 

  

Стъпка 1. Съществено повишаване на енергетиката. 

Препоръчвам да скачаш! Трябва да скачаш за да «раздвижиш» тялото си и 

значително да повишиш енергията си. Можеш да правиш каквото и да е, но 

важното е да повишиш енергията си. 

Стъпка 2: Извикване на заклинанието. По-добре да викаме. Ако обстановката 

не позволява, може да викаме наум. 
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Стъпка 3: «Да!» - фокусиране и утвърждаване на заклинанието. В края на 

всяко заклинание прибавяш «Да!». Сякаш утвърждаваш това заклинание. 

Главната концентрация е върху крайното «Да!». 

Стъпка 4. Създаване на мощен прилив на енергия по време на «ДА!» 

За да усилиш енергията, можеш произнасяйки «Да!», максимално високо да 

скачаш, или да правиш удар, да пляскаш или много силно да се радваш. Т.е. 

трябва да правиш нещо, което ще създаде мощен прилив на енергия по време 

на «Да!». 

  

Ясно решение 

Решението е осъзнат израз и формулирано намерение за изпълняване на 

определени действия за постигане на някаква цел. Всичко започва от 

решенията! Решението е старт на пътя. Състоянието на решение създава 

вътре такава енергия и сила, благодарение на която човек може лесно да 

минава през големи сложности и препятствия. 

Примери за слаби решения 

Вече ще обичам себе си! – решението е слабо, защото раумът не разибра 

какво трябва да се прави и какво значи «да обичаш себе си». 

От днес започвам да спортувам! – решението е слабо, защото не е ясна целта 

и какво значи да спортуваш? Ако това е 2 минути да правиш гимнастига, 

смята ли се за спорт? 

  

Слабите решения са неясни, неконкретни, не е ясно, какво да се прави или не 

е ясна целта, не е показана продължителността или периодичността   на едно 

или 

  

друго действие. Ако разумът не разбира какво трябва да се прави и за какво, 

той 

няма да го направи. И, разбира се, слабите решения не променят реалността. 

  

Примери за силни решения 
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От днес обещавам всеки ден по пет минути да си казвам в огледалото 

«Обичам те» с цялата искреност и любов! Решението е силно, защото тук 

целта «обичам се» са конкретни действия, които човек ще прави за 

постигането на тази цел. 

От днес започвам да тичам по 15 минути 5-7 пъти седмично за да стана по- 

енергичен и да преуспявам в бизнеса! – решението е силно, защото ясно е 

посочено, какво ще прави човек, каква е продължителността и 

периодичността на заниманията, а също целта на заниманието. 

Силни решения: 

 винаги са ясни и конкретни; 

 ясно е какво трябва да се прави; 

 каква е продължителността и периодичността на едно или друго 

действие; 

 каква е целта за изпълняване на едни или други действия. 

Разумът ясно разбира, какво да прави, и защо ще го прави. Веднага се появява 

мотивация и вдъхновение за изпълняване на решението. 

  

Как се взема решение? Първо ясно определи целта. 

След това разбери, какво конкретно ще правиш за постигане на тази цел. За 

максимално бързо постигане на целите е желателно да правиш нещо в посока 

целта ежедневно. 

Сега формулирай решението и се убеди, че то съответства по всички 

параметри на силното решение. Запиши решението на лист! 

Ако трябва, допълни формулировката на решението, когато решението е 

напълно формулирано, вземи чист лист хартия и го запиши! 

Постави дата и подпис! 

На компютъра или телефона си създай напомняне за да се убедиш, че 

изпълняваш действията, които си посочил в решението. 

И последна стъпка: превърни решението в заклинание! Всеки ден повтаряй 

това заклинание! 

Това ще бъде истинско решение, което ще работи 1000% и в резултат ще те 

доведе до постигане на целта. 
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ИЗВОДИ 

10 ТАЙНИ ЗА ГОЛЕМИТЕ ПАРИ 

  

Тайна 1. Мечтай за голямото 

Тайна 2. Обедини разума и сърцето в постигането на голяма идея, която ще ти 

донесе големи пари. 

Тайна 3. Зад големите пари винаги стои голяма идея. Тайна 4. Винаги оставай 

господар на парите! 

Тайна 5. Уважавай и следвай законите на парите. Тайна 6. Големите пари са 

само пари. 

Тайна 7. Благодари парите! Радвай се, когато идват! Тайна 8. Големите пари 

изискват голямо търпение и настойчивост 

Тайна 9. Големите пари са Голяма Енергия! 

Тайна 10. Трябва да искаш парите! 

  

В книгата «Отвори паричния си поток» (която ще бъде достъпна скоро) 

Пропастта между богатите и бедните само ще се увеличава... 

95% от хората са бедни. И този процент ще расте. 

Защо хората са бедни и по какъв начин те сами създават тази бедност? 

Как мислят богатите за разлика от бедните и това им донася пари. 

Психология на бедността и богатството. Богатите и бедните модели на 

мислене. По какъв начин «травмите» от детството обричат човек на бедност. 

Как родителите и най-близките хора «помагат» да станеш беден? Как 

филмите правят хората бедни? 
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Кога и как се създават паричните блокации и ограничения? 

Какво да направя за да се освободя от «боклука», който ни е внедрило 

обществото по отношение на парите? 

Как да избера пътя на богатството? 

Когато разбереш силата на убежденията и моделите на мислене, тогава ще 

разбереш как работят и ще можеш да ги промениш. 

«Как да привлека пари в живота си?», - ще попиташ ти. Много лесно. 

Достатъчно е да създадеш парични модели на мислене. Ще и те покажат как 

да го направиш. Ще ти покажат, как да укорениш в главата нови съзидателни 

убеждения. Ще ти покажат много начини, а ти ще можеш да избереш тези, 

които повече ти харесват. 

Разбери, парите са енергия! 

Трябва просто да се научиш да привличаш този вид енергия. И на първо 

място трябва да й съответстваш. 

  

 

 

 
 

  

ЛЕГАЛНО  ИЗПОЛЗВАНЕ НА КНИГАТА 

  

Скъпи приятели! 

  

Интернет сега много бързо се развива, и добрите продукти често се разпространяват безплатно в интернет.  

Вие също прочетохте тази книга безплатно. 

В безплатните продукти има един голям проблем. Вие не цените  това, което получавате, за това няма да се учудя, ако от предложените упражнения и съвети вие не приложите нищо. Вие 
прочетохте тази книга и след седмица всичко успешно ще забравите. 

Вторият проблем на безплатните продукти (ако сте честен човек) е в това, че чувствате угризения на съвестта. Авторката е работила над продукта месеци, години, а вие просто го четете 
безплатно. 

Тази книга се писа в продължение на месеци, а опитът се събираше с години. Ако я четете безплатно, значи, че моят труд е изхабен напразно. Тази книга не ви помогна защото не сте 
платили цената. Ние заедно губим в този случай. 

Много Ви моля, ако те прочели книгата безплатно, платете легалното й използване. Това ще донесе полза и на вас и на мен! 

Е-mail:miladinovalyubov@gmail.com 

 

  

Моля те, разкажи на приятелите си в социалните мрежи за книгата ми. 

Много се трудих над тази книга!  

Искам благодарение на тази книга хиляди хора да станат по-успешни.  

Мечтата ми е тази книга да подари щастие на хиляди хора! 

За да осъществя тази цел, аз те моля за помощ. 

Нека заедно помогнем на другите хора да станат по-успешни! 

 
 

 

 


