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ПРЕДГОВОР 

 

Написах тази книга, защото искам да споделя с теб 

опита си. Аз преодолях огромен път от човек с бедно 

мислене,  с огромно количество комплекси по отношение на 

парите до успешен богат човек. През всичко, за което пиша,  

минах лично и споделям с теб само своята собствена 

мъдрост и знания.  
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ЧАСТ 1 

Защо хората имат проблеми с парите? 

Малко от нас са родени в семейство, където цари пълно 

парично изобилие. 

Първите 15-20 години от живота ние прекарваме с 

нашите родители или с бабите и дядовците. 

Родителите имат определени представи за парите, и, 

често тези представи са далеч от истината. И за това 

родителите ни са бедни.  

Те се опитват да ни дадат всичко най-добро, но моделът 

им на поведение, убежденията им ни се предават. Колко 

често сме чували спорове в семейството заради паричен 

недостатък, колко често нещо сме искали, а са ни казвали: 

„Няма пари“. И ето това „няма пари“ и други прояви на 

отсъствие на пари са останали в нашето подсъзнание 

дълбоко и задълго. 

 

Разреши да ти разкажа една история 

Работих с една жена, която е много щастлива, весела, 

жизнерадостна, тя искаше да се занимава с хотелски бизнес, 

но нещо вътре в нея й пречеше. Нещо не вървеше. 

Една от темите, която обсъждахме с нея, беше темата за 

парите. И ето какво намерихме.  

Веднъж в детството, когато била на 4 годинки, тя 

искала да си купи кукла и красиви рокли за тази кукла. Тя 

събирала пари цяла година, слагала в касичката по малко. 
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И когато след година вече събрала нужната сума пари, 

тя отишла с родителите си в магазина. Когато родителите 

разбрали, какво иска да си купи, те решили, че е по-добре 

подаръкът да е по-практичен за да може да си играе заедно с 

брат си. Родителите я разубедили да купува кукла и  

„парцалки“ за нея и я убедили да купи малък детски 

боулинг. Тя играла с брат си на този боулинг само 2 пъти. И 

повече не искала да играе. Нито на нея нито на брат й този 

подарък не бил нужен. Те не го искали. Парите били 

изхарчени напразно. Тя много плакала, разочарованието 

било много силно. На родителите си не казала за това, и 

куклата така и не получила.  И от тогава това малко момиче 

си направило извод: повече никога в живота да не пести 

пари. Защото в подсъзнанието й останала много силна болка 

от напразно похарчените пари, които тя пестяла цяла 

година! 

От тогава минали 32 години, и тя никога нямала 

паричен резерв. Парите идвали и си отивали, но никога не 

се задържали при нея.  

Тя отдавна забравила за тази история от детството си, 

но въпреки това, моделът на поведение се запазил до ден 

днешен.  

Ето така става, че с нас се случват  различни неща в 

живота, ние забравяме за това, но то остава в подсъзнанието 

ни, и после цял живот страдаме и не разбираме защо. 
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А сега си представи колко подобни ситуации са могли 

да се случат за 10-20 години, докато си живял с родителите, 

ходил си на детска градина, училище, университет? 

Детският мозък е като гъба, попива всичко: и хубавото 

и лошото. 

В мозъка на човек има „огледални неврони“. Наричат ги 

„огледални“ защото главната им задача е да отразяват. При 

децата тези „огледални неврони“ са особено развити. Ето за 

това децата копират. Те правят това, което правят 

родителите! Родителите могат да казват каквото искат, 

децата ще копират действията им. За това, ако ти сега си 

мама или татко, просто давай примери на децата си с това, 

което правиш. Това е най-доброто обучение. Техните 

„огледални неврони“, без значение дали искат това или не, 

ще го копират.  

Възрастните също имат „огледални неврони“, но те са 

много по-малко, защото възрастните са по-малко 

поддатливи на копиране. 

Не мисли, че проблема е в бедните родители. Те изобщо 

не са виновни. Просто такива са били обстоятелствата. 

Не мога да кажа, че в богатите семейства на децата им е 

по-лесно. Те растат в богатство, но това не означава, че те 

порастват с мисленето на богат човек. В богатите семейства 

има други проблеми: на тях всичко им дават, всичко им 

купуват, каквото пожелаят, за това такива деца не разбират, 

че за всичко се плаща. Те не са свикнали да постигат 

желанията си, защото са получавали всичко лесно. И това 
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води до редица други проблеми. Но за това няма да 

говорим. Това не е темата на нашия разговор.  

Разбери, че всичко е такова, каквото е било. Не можеш 

да промениш миналото.  

Това, което можеш да направиш е да промениш 

възприятието си за миналото и постепенно да започнеш да 

променяш ограничаващите убеждения и програми. 

Всъщност няма значение от какво си започнал и какво 

са заложили в теб. 

Важно е какво ще направиш с това! 

Как се случва така, че в семейство, в което се 

възпитават близнаци, при това те са еднакви, отношението 

към тях е еднакво, имат едно обкръжение, единият брат 

става беден, а друг става известен, влиятелен човек? 

Всичко е в осъзнатия избор! 

Да, първите 10-15 години ние  вървим по живота 

неосъзнато. 

Но после, някой по-рано, а някой по-късно, ние все пак 

правим съзнателен избор. Някой предпочита да се оплаква и 

да обвинява родителите, живота, обкръжението, себе си, а 

някой поема отговорността върху себе си и решава да 

промени всичко това, решава да постигне това, което иска.  

 

Какво още влияе върху паричното ти мислене? 

Спомни си, моля те, роднините си, а също всички 

възрастни, които са били с теб в детството ти.  
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Да, в детството са били вложени бедните модели на 

мислене. 

Но това не означава, че трябва да останеш беден за цял 

живот. 

За да промениш модела на поведение е достатъчно да 

вземеш решение и да следваш това решение.  

И тогава всичко ще се промени. 

 

Просто повечето хора вървят из живота със същите 

модели на поведение, които се създават в детството. 

В детството ни заложиха още един модел, който много 

затруднява промените. 

И този  модел е страхът от грешки. 

В училищата учителите, вкъщи – родителите, ни се 

караха за лошите оценки. 

А лоша оценка ни слагаха, защото грешахме. 

Подсъзнателно ни закорениха, че грешките са зло. И така и 

стана, че грешейки всеки път се чувствахме лошо. Слагаха 

ни лоша оценка и ние се  разстройвахме. 

Но животът казва друго: 

Най-успешните хора са хората, които най-много 

грешат. 

 

А ето изказване на най-успешния баскетболист, Майкъл 

Джордан: 
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“На нас ни казваха, че трябва да добре учим. Ако учиш 

добре, ще имаш отлична работа, достатъчно пари и ще 

можеш да осигуриш  семейството и добре да живееш”. 

 

Но работата е там, че този модел се оказа погрешен. 

И точно отличниците се оказват хората, които имат най-

много проблеми в живота във всички области. 

 

Как любимите ти филми те направиха беден? 

Ще ти разкажа една история, която ми се случи 

наскоро. 

В събота вечерта говорих с Жени, една приятелка. Тя 

беше така доволна, радостна, щастлива. Позитивната и 

жизнената енергия преливаше в нея. Много се радвах с това. 

Минаха 3 дни и отново й се обадих. Трябваше да решим 

един въпрос. 

Но когато тя каза: „Ало“, - аз не я познах. Гласът й беше 

тъжен, безжизнен. 

Ако в събота енергията й беше на 10+, то във вторник – 

на 3-4. 

Когато я попитах, какво се е случило, тя не успя да ми 

отговори. Каза само, че в понеделник състоянието й се 

промени.  

Аз разбрах, че трябва да помогна на Жени. 

Знам какви въпроси да задам, за да разбера в какво е 

проблема. 
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Попитах какво беше състоянието й в неделя. Тя ми каза, 

че всичко беше прекрасно, също както в събота, когато 

говорихме с нея. А пък в понеделник сутринта състоянието 

вече беше много лошо. Разбрах, че навярно нещо е станало 

в неделя вечер, защото така рязко, без причина състоянието 

не пада. 

Попитах: „Жени, какво прави в неделя вечер?“ 

Тя отговори, че ходи с приятеля си на кино. Помислих, 

може би са се скарали, защото отношенята за жената са най-

важното. Тя отговори, че всичко е наред. 

И изведнъж ме осени, че въпросът е във филма, който е 

гледала! 

Този филм предизвика в нея болка и това състояние. 

Попитах, каква бе главната идея на филма (Няма да 

назовавам името му.) 

Тя отговори, че идеята на филма е в... предателството... 

(вече не помня, какво конкретно отговори, но думата 

„предателство“ помня). 

Попитах, какво още помни от филма, най-яркото, 

негативното. Тя отговори, че добре запомни лошите 

отношения  между баща и син, синът не признаваше баща 

си. 

Изглежда нищо особено. Обичайни неща. 

Но! Идеята на филма, отношенията между баща и син, 

бяха „болната“ й тема.  

Точно така в живота някога някой я беше предал... 

Тя имаше лоши отношения с баща си... 
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И този филм извади на повърхността целият този 

негатив и цялата тази болка от детството! Хората не могат 

да се справят с минали обиди и минала болка, и тази болка 

за цял живот засяда в подсъзнанието. Не, тя не минава и не 

се забравя. Тя седи спотаена! И при определени условия се 

изстрелва. От там е и болката, и депресията... 

Ще дам пример за да разбереш по-добре как възникват 

тези асоциации. 

В детството имах котка, която се казваше „Кики“, която 

умря от рак. Но аз дълго плаках за нея, защото тя беше 

първото ми животно, което живя вкъщи с нас. И тогава аз 

бях още малка. С времето  забравих за тази болка, за 

котката, и сякаш всичко мина. Но когато след 3 години, 

отидох на гости при  приятели, и разбрах, че котката им 

също се казва „Кики“, в мен възникнаха асоциации с моята 

котка. Спомних си за нея. И отново си спомних цялата тази 

болка.  

Асоциациите с котката ми възникнаха също, когато 

виждах наоколо подобни на цвят котки. В такива моменти 

изплуват старите спомени, които доставят болка.  

Точно така проработи и филма – и Жени влезе в 

депресия, защото във филма повдигнаха тези моменти. 

Обикновено във филмите задяват точно „болните“ 

моменти, за да предизвикат в човек чувства. И, разбира се, 

човек повече реагира на негативните чувства, нали мозъкът 

ни се стреми да избяга от болката. 

А ето подобна ситуация, която ми се случи. 
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Когато отидох да гледам филма „Великият Гетсби“. 

Отидох с любимия човек, много щастлива, жизнерадостна, а 

си тръгнах тъжна. Идеята на филма беше в нащастната 

любов. Главният герой спечелил състояние, станал известен 

точно заради любимата си. Но тя го отхвърлила. Пълно 

разочарование... 

И като капак на всичко Гетсби го убиха в края на 

филма.  

Излиза, че той целият си живот той бе посветил на 

любимата жена, а тя не го обичала и го отхвърлила. 

Как мислиш, много ли хора са се сблъсквали със 

ситуация, когато са били обичани, и са ги отхвърлили? 

Лично на мен това ми е много познато. И това много 

боли. 

Ето по какъв начин филмът предизвика негативни 

асоциации и болка. 

След филма цяла вечер бях в негативно състояние, 

защото той ми напомни за миналото. 

Знаеш ли, сега вече не ходя на филми, защото не 

очаквам от тях нищо хубаво. Единственото, което гледам са 

анимационни филми. 

Нека си спомним за добре известният филм „Титаник“, 

който през 2012 г даже показваха на 3D.  

Да видим как там показват богатите. Те са много 

нещастни, защото имат много проблеми. Те са безчовечни и 

бездушни. 

А бедните, обратното, са щастливи и весели. 
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Нека си спомним главната героиня Роуз. Тя явно не е 

щастлива, защото трябваше да се омъжи за бездушно богат. 

Ако си спомняш, майка й я убеждаваше да го направи 

заради благосъстоянието на семейството. Какъв извод прави 

човек подсъзнателно? За пари се налага да продаваш 

душата си и да жертваш собственото щастие. 

Когато корабът се сблъсква с айсберг, богатите се 

опитват да се качат в спасителните лодки  с измама или с 

помощта на подкупи. 

Богатият годеник на Роуз взима някакво дете от ръцете 

на майка си за да може бързо да се озове на лодката. 

Въобрази силата на подсъзнателната си реакция относно 

това, как богатият егоист взима от майката детето й, за да 

спаси собствената си кожа! 

Такива моменти има в целия филм. Ти просто не ги 

забелязваш, но подсъзнанието ти забелязва и започваш да 

вярваш, че е лошо да си богат, защото богатите са бездушни 

и безчовечни. 

А ето още един филм „Време“ от 2011 година. В този 

филм хората плащали с време. Нямало пари. Имало само 

време. Чаша кафе струвала 4 минути, билет – 2 минути, стая 

в хотел – 1 месец и т.н. 

Ако си гледал този филм, може би ще си спомниш 

епизода, когато главният герой получил много време и 

попитал приятеля си: „Колко време сме приятели?“. „10 

години“, - казал приятелят. И той му дал подарък 10 години. 

После излязло, че момчето, което получило като подарък 10 
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години, така се напило, че го ограбили (взели цялото му 

време), и той умрял. И подсъзнателно си правиш асоциации, 

че много време (т.е. пари в нашия свят) може да навредят! 

Във филма умря човек! Представи си реакцията на 

подсъзнанието си! 

Ето така се формира паричното ограничение. 

Когато героят ни спечелил 11 века, дошли стражите на 

времето и взели цялото му време. Отново аналогия, че 

взимайки много пари, някой ще дойде и ще вземе всичките 

ти пари. На момичето, което избягало с нашия главен герой, 

му било много скучно сред богаташи. Тя искала 

приключения. И виждаме същото като в Титаник: богатите 

са скучни, а бедните – весели. В този филм е показано, 

колко благороден е нашият главен герой: той взел времето 

на богатите и го раздал на бедните. Милион години дал в 

бедния квартал. Хората получили по 100 години всеки. И 

филмът с това завършва.  

По-нататъшните събития всеки зрител си домисля сам.  

И това са само 2 филма! 

Филми, където богатите се показват като идиоти, 

лъжци, мошеници – има безчислено количество.  

Ето така става подсъзнателното програмиране и отказа 

от богатство. 

Да не говорим за средствата за масова информация, 

новините, вестниците, радиото, телевизията. Ако до сега 

гледаш телевизия, шансовете ти за успех, щастие и 
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богатство в живота са приблизително равни на нулата и с 

всеки ден ти си все по-близо към тази нула.  

Сега мисля, че разбираш, каква тежест носиш върху 

себе си, и защо до сега не получаваш толкова пари, колкото 

искаш? 

Време е да оставиш цялата тази тежест!  

Готов ли си? 

 

Три състояния: искам, достоен съм, готов съм. 

Нека започнем с разбирането на главните ни парични 

навици. 

Представи си човек, който сега е на 30 години. Той 

работи от 20 годишен. 

Средно той винаги е взимал по 1500 лв. Някога повече, 

някога по-малко, но винаги около 1500 лв, плюс-минус 300 

лв.  

Т.е. мозъкът му е свикнал с тези пари. 

 

И това е нашият главен паричен навик: да изкарваме 

определена сума пари. 

Но това вече не е просто навик. 

Това е модел на мислене. И човек живее с този модел 

повече от 15 години. 1500 лв на месец са неговата зона на 

комфорт. 

Нашият мозък винаги се стреми да бъде в зоната на 

комфорт.  
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Даже ако този човек бъде уволнен той ще си търси 

друга работа със заплата 1500 лв, плюс минус 300 лв, 

защото е свикнал с тази заплата. 

Ако изведнъж този човек започне да изкарва 3000 на 

месец – за мозъка това ще бъде голям стрес. 

Няма значение, в коя посока излизаш от зоната на 

комфорта – към „плюс“ или към „минус“, за мозъка това е 

стрес.  

И мозъкът ще се опитва да премахне този стрес, 

връщайки истуацията на предишното ниво.  

Защо хората, които печелят от лотарията десетки, 

милиони лева, много бързо губят всички пари? Защото те не 

са готови за тях. Тези пари за мозъка са заплаха за 

безопасността. Веднага възникват мисли: „ще ме ограбят“, 

„Ами ако изгубя тези пари?“ И човек харчи парите или ги 

слага в банка, за да може по-бързо да се отърве от тях. Той 

не е готов за тях.  

В повечето случаи такива големи печалби докарват 

човек до по-лоша ситуация, от тази, в която е бил, преди да 

ги спечели. 

Защо успешните бизнесмени, които по определени 

обстоятелства остават „с нищо“, бързо връщат капитала си 

и изкарват отново парите си? 

Нивото на финансовия им комфорт стои на много 

високо ниво. И когато човек не достига това ниво – това е 

стрес за него. А мозъкът се стреми да избегне стреса. 

www.perspektiva.cloud


 

© Любов Миладинова.  Всички права запазени 

    
 
 

 

 
  ИСТИНАТА ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК © Любов Миладинова   

Авторка на портала за постигане на успех в живота www.perspektiva.cloud 

 
 
 

Т.е., искам да кажа, че първо трябва да повдигнеш 

финансовото си ниво на зоната на комфорт, и после ще 

можеш да получиш повече пари. Защото без това ще се 

бориш със собствения си мозък. 

Моделите на мислене са много силни! 

За да промениш моделите на мислене са нужни силни 

основателни фактори, такива като особено твърдо решение, 

силно желание и сила на волята. 

 

Как да промениш нивото на приходи в главата си? 

За да вдигнеш това ниво трябва да минеш през 3 стадия 

- аз искам 

- аз съм достоен 

- аз съм готов 

 

И така, нека си представим нашия герой. 

Той си постави за цел вместо 1500 лв да изкарва 3000 лв 

на месец. 

Два пъти повече – това е сериозен стрес за мозъка. 

Нека си представим, че пътуваш с кола по заснежен 

горски път. 

На този път се е образувала пътека от следи от гуми на 

колите. Всички коли са пътували практически еднакво и са 

направили достатъчно дълбока следа. И ти пътуваш с 

колата си по тази следа. Разбира се, много е лесно да караш 

по вече отъпкан път.  Но ако искаш да излезеш от него и да 

направиш нова следа, това ще ти струва немалки усилия.  

www.perspektiva.cloud


 

© Любов Миладинова.  Всички права запазени 

    
 
 

 

 
  ИСТИНАТА ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК © Любов Миладинова   

Авторка на портала за постигане на успех в живота www.perspektiva.cloud 

 
 
 

Така и в живота ние се движим по вече отъпкани 

пътища.  

Ти имаш финансов път, път в отношенията, път в 

здравето, почивката, пътуванията. Всичко това са модели на 

мислене. 

За да промениш някой отъпкан път, трябва да 

поработиш с мисленето си.  

 

Стадий 1. Аз искам 

Желанието е основа на основите. Желанието е команда 

за Вселената „Осъществи това“. Желанието на човек е закон 

за Вселената. Човек е създаден да бъде свободен, и може да 

избира каквото и да е. Изборът ми винаги се осъществява. 

Просто въпросът е в това, че човек често сам не знае какво 

иска, а понякога иска това, което всъщност изобщо не иска. 

Състоянието „Аз искам“ създава определен стрес в 

мозъка на човек. Нали, когато човек иска нещо, желанието 

му е вече материализирано на ниво подсъзнание. Той си 

представя желанието си, вижда го и себе си, притежаващ го, 

а реалността това го няма. Този „конфликт“ с реалността 

води до едно от двете: или желанието се материализира в 

реалността, или изчезва. Често се случва вторият вариант. 

Хората се отказват от желанията си и ги забравят. 

 

„Аз искам“ пуска процеса на материализация. 

А когато това „аз искам“ се усилва с помощта на 

чувствата и емоциите, а още се преживява нееднократно във 
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въображението, ето тогава процесът вече не може да се 

спре. 

Без желание нищо не става. 

Проблема е в това, че повечето деца порастват и вече 

нищо не искат. Те са имали толкова горчиво детство, че са 

се отказали от желанията си. 

Спомни си, моля те, как си мечтал, разказвал си за 

мечтата си на мама, тате, приятели и други хора, а те, всеки 

по свой начин казали: „Това е невъзможно“. 

 

Ето няколко мои примера. 

Аз: „Искам да карам сърф“. 

Мама: „Бъди внимателна, там има акули...“ 

И вече не искам да карам сърф. 

Аз: „През зимата искам да се науча да карам ски“. 

Приятелка: „Внимавай, защото брат ми отиде и си 

счупи крака...“ 

Аз: „Искам да си купя BMW M5“ 

Брат ми: „По-добре първата кола да е по-обикновена, за 

да не ти е жал ако я разбиеш...“ 

 

Навярно ме разбираш. 

Аз съм съгласна, те всички са прави. Да, те се грижат за 

мен, но на мен не ми е нужна такава грижа. Те ме 

ограничават! Арнолд Шварценегер казваше: „Ако знаех, с 

какви проблеми ще ми се наложи да се сблъскам в 
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културизма, в киното, нямаше да започвам. Щастлив съм, че 

не знаех!“ 

И след многобройни желания и ограничения децата 

престават да мечтаят.  

Това е невъзможно, това няма да излезе, това е опасно... 

И хората престават да мечтаят. 

По-смелите деца все пак започват да се опитват и да 

правят нещо, те не успяват, те грешат. А кой успява от 

първия път? Вместо да подкрепят начинанията, близките 

хора и приятели, обратното, казват „Нали ти казах“, „Ето 

виждаш ли..“ и други подобни. 

Изисква се определено ниво на зрялост  

самостоятелност, за да не обръщаш внимание на всички 

тези ограничения и насмешки и да продължиш да вървиш 

към мечтата. 

Разбери, че желанието е сила! 

Колкото е по-силно желанието ти – толкова повече сила 

имаш.  

Родителите сами убиват силата на детето още в 

детството. Те искат да обезопасят детето от болката, но не 

разбират, че „убиват“ самото дете. 

Много по-важно е да се научиш да се справяш с 

болката, отколкото да се криеш от нея, защото в живота 

болка ще има, и няма къде да се денеш от нея. Животът е 

различен и непредсказуем. Понякога ще боли, понякога ще 

има радост. Хората мислят, че скривайки се отболката ще 

решат всички свои проблеми. Всъщност ако се затвориш от 
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болката ти ще се затвориш от радостта. Едната граница не 

може да съществува без другата, така както денят без 

нощта.  

 

Стадий 2. Аз съм достоен 

Човек трябва да се попита: „Достоен ли съм да изкарвам 

3000 лв на месец?“ 

Ако той не е абсолютно сигурен, че „Да“, тогава той не 

е достоен. 

Ако няма ясно и еднозначно „да“, значи е „не“.  Тук 

„може би“, „по-скоро да, отколкото не“, „навярно“ и 

подобни отговори се приравняват към отговор „Не“. 

И така, ако отговорът е „Не“, значи човек има проблеми 

с вярата в себе си, собствената самооценка и увереността. 

Въпросът даже не е в 3000 лв на месец, и не е във 

финансите изобщо, а в самия човек. Даже ако искаш да 

постигнеш други цели в други области, ти ще се чувстваш 

недостоен. Нещо в миналото те е накарало да се съмняваш в 

себе си и в собствените си сили. 

Ако ти не се чувстваш достоен, шансът да постигнеш 

новата цел е равен на нулата. 

„Аз не съм достоен“ означава това, че ти не вярваш в 

себе си, не вярваш в Божествената си природа, и имаш 

сериозни ограничаващи убеждения по отношение на самия 

себе си. 

Например, убеждението „на мен никога не ми върви“, 

„нищо няма да излезе“ и други, свързани с теб. 
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Ако човек не е достоен, той не допуска и малък шанс да 

получи желаемото. 

И, разбира се, желанието няма да се изпълни. По-скоро 

човек просто ще забрави за желанието си и ще продължи 

движението по отъпкания си път. 

 

Стадий 3: Аз съм готов. 

Да се питаш за готовността си струва само след 

минаването на стадия „Аз съм достоен“. 

Ако човек не е достоен, той, естествено, не е готов. 

„Готов ли съм да изкарвам 3000 лв на месец?“ 

Готовността означава да бъдеш готов да получиш 

желаемото с всички последствия. 

Това е състояние на вътрешна готовност.  

Обикновено точно на този етап хората се спират.  

Те допускат възможността за получаване на желаемото 

(т.е. „аз съм достоен“), но те не се чувстват готови. Те даже 

не се замислят за това. И не се питат, готови ли са или не. 

Да бъдеш готов означава да имаш ясен план на новия 

живот в случай получаване на желаемото. 

Това изглежда смешно, но за мозъка това е реална 

опасност! 

Животът с приход от 3000 лв на месец се различава от 

живота с приход 1500 лв. 

И ти трябва ясно да видиш новия живот с приход  3000 

лв  за да може мозъкът ти да е спокоен. 
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Когато укорениш в подсъзнанието новия стил с 3000 лв 

на месец настъпва стадия на готовност. 

Когато си готов, желанието ти започва стремително да 

се приближава към теб. 

Събитията се подреждат по подходящия начин, всичко 

те води към мечтата ти. 

Можеш да бъдеш сигурен, че желанието ти ще се 

осъществи.  

Това е само въпрос  на време.  

 

Какво да направиш за ускоряване на получаването на 

желаемото? 

Да увеличиш силата на желанието. 

Да увеличиш готовността.  

Ти можеш да бъдеш само „достоен“ или „недостоен“. 

А да желаеш можеш слабо, силно и много силно. 

Всичко започва от желанието! 

Ако човек има силно желание, той ще се подготви за 

желаемото и ще  направи всичко възможно за да постигне 

целта. 

Човек, който силно иска, практически винаги е готов. 

То ест това, което трябва да правиш е да усилиш 

желанието си. 

Как да го направиш? 

Да мислиш за желаемото по-често. И важното е не 

толкова да мислиш, колкото да го чувстваш. 
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Ако желанието излиза от сърцето, тогава ще става все 

по-силно всеки ден. 

Ако желанието е свързано с някой или нещо и изхожда 

от главата, каквото и да правиш, то ще е слабо, защото 

главната сила излиза от сърцето! 

„Как да различиш истинските желания от 

неистинските?“, - често питат хората. 

Неистинските желания заглъхват бързо, те са като 

комети, горят ярко, но бързо изгарят.  Истинските желания 

винаги остават силни. Те редовно се появяват в главата ти. 

И изчезват само тогава, когато ги осъществяваш. 

Истинските желания приличат на звезди. Те са ярки и горят 

много дълго, понякога цял живот. В следващата глава ще ти 

разкажа за срещата с един човек и ти ясно ще видиш и 

разбиреш защо хората са бедни и как работят тези 3 

състояния на готовност.  

 

 

Среща във влака 

Знаеш ли, вчера ми се случи нещо удивително. 

Пътувах с влака. Обичам влаковете, защото вечер лягаш 

да спиш, а на сутринта вече си в местоназначението. 

Та ето, с мен в купето пътуваше интересен човек.  

Когато тръгнахме, той извади голям лаптоп на фирмата 

Apple. Знам, че такива компютри имат хората, които са 

свързани с дизайта, творчеството, аудио-видео обработката 

или просто тези, които обичат показността. 
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И реших да започна с него разговор.  

Попитах го с какво се занимава. Излезе, че той е певец. 

А също хобито му е да снима и обработва снимките. Много 

творческа личност. Поговорихме за работата му. Останах с 

впечатление, че този мъж изкарва добре, нали областтта на 

шоу бизнеса е достатъчно парична. 

Но после му звынна телефона и той говори много 

високо и предизвикателно.  

Беше ми странно, че този човек така се показва колко е 

„готин“ и реших да продължа да говоря с него. 

На вид изглеждаше обикновено: млад мъж, с 

обикновени дрехи, по-скоро приличаше на студент, в стари 

дънки, обикновен пуловер. Никой не би казал, че е богат и 

успешен човек. 

Аз му казах, че възнамерявам да се преместя да живея в 

Барселона, преднамерено задявайки го. Нали събеседникът 

ми си мислеше, че е „най-готиният“. И тогава той започна 

да ми разказва, как пътува, къде е бил...  

Дубай, Монте Карло, Париж, Испания, Барселона, 

Лондон, Ирландия и т.н. 

После започнахме да говорим за пари, и разбрах, че той 

е беден. 

Всички тези пътувания бяха спонсорирани. 

„Големите пари са големи проблеми!“ - ето какво каза 

той. Тази фраза по време на разговора ни той повтори 5 

пъти.  
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Той ми разказа, че е много опасно да изкарваш много 

пари. Някой ще те „предаде“, ще дойдат „лошите момчета“. 

После започнахме да говорим за семейството и децата. 

Излезе, че семейството е главен приоритет за него. 

Ако имаш много пари, няма да виждаш семейството си, 

защото много ще работиш. 

А за какво са ми много пари? 

Трябва  да са просто достатъчно. 

Аз го попитах а колко ще бъдат „достатъчно“. 

Той каза, че трябват само колкото да осигури 

семейството и да си купува любимата техника, т.е. 

компютър, мобилен телефон, фотоапарат и други работи. 

А когато говорихме за децата, той каза, че богатите 

родители имат нещастни деца, защото те са глезени. Те 

имат всичко. А когато ти нямаш, децата няма да искат от 

теб, ще постигат всичко сами. 

Знаеш ли, вниматено слушах тези негови разсъждения, 

не спорих с него.  От това нямаше смисъл. Просто 

наблюдавах и разбирах, защо е беден. И от разговора му по 

телефона разбрах защо е беден. От разговора му по 

телефона разбрах, че той е изкарал за последната година 

около 9000 евро. За цяла година! 

Той сподели с мен целта си: целта му е да излезе на 

ниво доходи 5-10 хиляди евро на месец. 

Когато му дадох пример на един приятел, който всеки 

месец изкарва около 70 хил.долара, събеседникът ми с 

недоумяващо изражение попита: „Не разбирам, какво може 
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да се прави с такива пари? С тези пари може на всяка 

половин година да се купува нова къща или нова кола всеки 

месец!“ 

Разказах му, че тези пари могат да се влагат в бизнес, 

реклама, недвижими имоти. На което той ми отговори, че 

парите ще донасят още повече пари и така до безкрайност. 

„Ще станеш роб на парите и бизнеса си“. 

С усмивка на лицето наблюдавах, как човек избира 

бедност вместо богатство. Просто мълчах и наблюдавах. 

Стана ми много жал за него. И разбрах че трябва да разкажа 

за тази ситуация в книгата си, за да покажа на хората с жив 

пример, как сами ограничават себе си.  

В текста преднамерено подчертах ограничаващите и 

негативни парични убеждения за да разбереш по какъв 

начин той сам себе си ограничава и по какъв начин избира 

пътя на бедността. 

За по-лесно, още веднъж ще напиша убежденията му. 

Даже ще ги сложа по ред според силата им: 

- Големите пари са големи проблеми! 

- Богатите родители имат нещастни деца. 

- Ако имаш много пари, няма да виждаш семейството 

си, защото много ще работиш. 

- В бизнеса е много опасно да изкарваш много. Някой 

ще те „предаде“ и ще дойдат „лошите момчета“. 

- Ще станеш роб на парите и бизнеса си 

- Когато нямаш пари децата няма да ти искат, а ще 

постигат всичко сами 

www.perspektiva.cloud
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- Не разбирам какво може да се прави с толкова пари. 

 

А сега се разсей за секунда и помисли, какви са твоите 

собствени ограничаващи убеждения по отношение на 

парите? 

Често чувам отговор: „Аз нямам ограничаващи 

убеждения“. 

Най-лесният начин да разбереш, имаш ли ограничаващи 

убеждения или не е да погледнеш реалността на човек. 

Ето какво ще ти кажа със сигурност: ако доходът ти е 

по-малко от 15000 лв на месец, и ако всеки месец не расте, 

със сигурност имаш много ограничаващи убеждения, 

просто те са добре маскирани. 

Нека сега да отидем нататък и да помислим, защо 

имайки тези убеждения, той не може да стане богат. 

Отговори, моля те, на следните въпроси: 

Иска ли той да стане богат? 

Не. Защото големите пари са големи проблеми, 

нещастни деца и той няма да вижда семейството. 

Достоен ли е да стане богат? 

Възможно, той смята, че да, но това няма голямо 

значение, защото, ако няма желание, това е края на всички 

начинания. 

Готов ли е да стане богат? 

Еднозначно не. Ако човек не иска, той не е готов. 
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Тези негови убеждения са го накарали да бъде беден. 

Това е, избора е направен. Вселената покорно осъществява 

този избор. 

И докато той не промени убежденията си, той ще остава 

беден. 

Даже ако изведнъж случайно му предложат договор за 

значителна сума пари, той ще се откаже от него, или 

подсъзнанието му ще започне да саботира работата по този 

договор, и за непълното изпълнение на условията на 

договора той ще получи само част от тези пари.  А може би 

ще му се наложи да плати глоба за неизпълняване на 

условията по договора. И това може да е една от причините, 

защо той може да се откаже от договора още в самото 

начало. 

Какво се случва с човек, когато върви срещу 

убежденията си? 

Вътре в човек започва да расте тревога. Увеличава се 

стресът. Ако човек осъзнато върви срещу убежденията си, 

разбирайки, че убежденията му са погрешни, той е способен 

да издържи този стрес. Той разбира, че тревогата вътре е 

грешна, за това той смело върви напред. А човек, който 

неосъзнато върви в разрез с убежденията си, не разбира 

защо стресът расте,  защо има такава тревога, защо е това 

некомфортно състояние, и той се връща. 

 

Нека сега  си представим още веднъж събеседника ми и 

си представим че са му предложили договор, по който се 
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задължават да изплатят 50 хил евро след половин година. И 

нека си представим, че героят ни го е подписал. Помни, 

моля те, че за него това е приход за пет години. А сега той 

ще получи тези пари за половин година! 

Той никога не е работил с такива договори, защото 

първите мисли, които възникват в главата му са: „Няма да 

ми платят тези пари“, „Това е лъжа“, „Ще ми платят в 

наличност, после ще ме причакат и ще вземат всичко“, 

„Ами ако ме предадат на „лошите момчета“ и те 

шантажират семейството ми и ми се наложи да дам 

всичко“? 

А ето други мисли, които могат да му дойдат наум: 

„Толкова големи пари! Какво ще правя с тях?“, „Ще 

разглезя детето си“, „Парите ще ме развалят“ и др.  

То ест когато човек върви неосъзнато срещу 

убежденията си, му е много трудно да победи. Практически 

невъзможно. Този младеж, както виждаме, има 100% 

ограничаващи убеждения. Другите хора могат да имат 70% 

ограничаващи и 30% съзидателни, то ест 7 убеждения от 10 

ще са ограничаващи, а 3 – съзидателни. Но при всички 

случаи това също не е достатъчно за да приеме парите в 

живота си. А може би човек има само едно много силно и 

мощно убеждение, което ще ограничава прихода на пари 

към него. 

Помни, че убежденията, било то позитивни или 

негативни, те карат да намираш потвърждения за 

истинността им и за това ще вярваш в тях все повече и 
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повече. След това убежденията имат определена сила, която 

привлича подобни мисли, т.е. негативните и ограничаващи 

убеждения привличат към себе си други подобни 

ограничаващи убеждения. Същото е справедливо и за 

позитивните съзидателни убеждения. 

 

 

Път на болката и радостта 

Искам ти да живееш осъзнато и да разбираш какво 

става с теб. 

Повечето хора живеят неосъзнато, то ест те не разбират 

защо се чувстват така, както се чувстват, защо с тях се 

случва това, което се случва.  

Хората притежават най-мощния компютър на Земята, 

но не могат да го използват. 

Те казват: „искам богатство“, - а получават отсъствие на 

богатство. 

Защо става така? 

Мозъкът ни е прекрасен изпълнител. Той може само да 

изпълнява команди. А хората го използват за вземане на 

решения. Човек притежава система от чувства. 

Нещо му доставя радост. 

Нещо му доставя болка. 

В текста думата „болка“ означава емоционална и 

психологическа болка, а не физическа. 

Нещо ти е комфортно да правиш, и ти би могъл да се 

занимаваш с това цял ден. 
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А нещо не можеш да правиш и 6 минути. 

И това, което можеш да правиш цял ден, някой не може 

да прави и 5 минути. И, обратното, някой може да прави цял 

ден нещо, което ти не можеш да правиш и 5 минути. 

Всички сме различни, и ти трябва да разбираш това. 

Но! 

Хората виждат, че един човек е успял да забогатее, 

търгувайки на борсата, и отиват да търгуват също на 

борсата, където губят хиляди лева. Друг забогатява, 

създавайки бизнеси. Човек вижда, и  иска да създаде свой 

бизнес, а когато го създава, бизнеса му изгаря и той губи 

много пари.  

Всички сме много различни! И това, което успява един, 

може да не успее друг. 

Защото всички имаме различна система от чувства и 

емоции. И ти не можеш да ги промениш. 

Аз съм за пълния живот. Моето разбиране за пълен 

живот е, когато си щастлив, успешен, имаш прекрасни 

отношения в семейството, богат си и здрав. 

Да живееш пълен живот ще можеш тогава, когато 

живееш собствения си живот и вървиш по собствения си 

път, а не копираш някой друг или нечий чужд модел на 

успех.  

А сега нека се върнем към системата ни от чувства и 

усещания.  

Човек има 2 главни преобладаващи чувства: болка и 

радост. 
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И мозъкът ни, като предан изпълнител, винаги се 

стреми да избегне болката и да постигне радост! 

Той може да мине без радост. 

Но болката за него е непоносима.  

За това той много повече се стреми да избегне болката, 

отколкото да придобие радост. 

Ако задачата „да избегне болка“ е изпълнена, тогава той 

спокойно се превключва върху задачата за „придобиване на 

радост“. 

Но винаги първична за него е задачата „избягване на 

болката“. 

Само че ето какво интересно нещо излиза: когато той 

мисли за това, как да избегне болката, той мисли за тази 

болка. Където са мислите – там е енергията! Където е 

енергията – там е съзиданието. 

И животът се превръща в „бягане от преследвача“, а не 

в „постигане на успех“ или „придобиване на щастие“. 

Когато бягаш от нещо, за какво щастие може да се 

говори? 

Ето пример на един от клиентките ми, с които имах 

консултация. 

Тя е мъдър човек, много талантлив. Изкарва около 3000 

лв на месец, но тези пари не идват при нея благодарение на 

любимата й дейност. Тя мисли, че има някакви блокажи по 

отношение на по-нататъшния й растеж и получаване на 

пари. 
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Излезе, че тя дотолкова се страхува от провал, особено 

в областта на самореализацията, че не може да помръдне от 

място. Тя е успешен в друга област, получава достатъчно 

пари, но в любимата област нищо не излиза. 

Интересното е това, че тази жена нищо не знае за този 

страх. 

Страхът блокира човек, а той даже не знае за това и не 

го чувства. 

Човек мисли, че върви към успех, а излиза, че бяга от 

страха. 

Аз я попитах: „Как смяташ, ти по-скоро  се стремиш да 

избегнеш провал или да преуспееш?“ 

Тя честно отговори: „По-скоро се стремя да избегна 

провал“. 

 

Ето така действат повечето хора: те се стремят цял 

живот да избегнат болката вместо да мислят за това, как да 

придобият радост. Хората се страхуват нещо да започнат, 

защото се страхуват да изгубят. Хората се страхуват да 

сменят работата си, защото „ами ако стане по-зле“. 

 

Преди няколко дни изгледах серия филми „Най-

богатите хора в Европа“. Много ми хареса един спортист, 

който бе най-добрият състезател в свое време. Той каза: „За 

да побеждаваш в състезанията, трябва да бъдеш готов да 

умреш по време на състезанието“. Така и в живота: за да 
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получиш повече, ти трябва да бъдеш готов да изгубиш това, 

което вече имаш.  

Когато с клиентката ми започнахме да „копаем“, откъде 

се е взел този страх, излезе, че от детството. Плюс още 

няколко събития,  и в нея се заселил страхът от провал 

завинаги. Когато се връщахме в тези събития, аз чувствах, 

колко силна болка усещаше клиентката ми. 

Излиза, че тя толкова силно е запомнила тази болка, че 

сага, след 20 години, тя подсъзнателно я управлява. Разбира 

се, ние разрешихме тази ситуация и я променихме. Ние 

просто създадохме в главата други асоциации. Обработихме 

страха и сега той не е властен над нея. 

 

Страхът има сила, когато ти се страхуваш от него. 

Колкото повече ти бягаш от него, толкова по-силен става 

той и толкова по-яростно те настига. А когато с разперени 

обятия го приемаш, той губи цялата си сила.  

Клиентката ми в детството имаше много ситуации, 

които завинаги са заседнали в подсъзнанието й. 

Неприятностите продължавали да се случват и когато 

станала възрастна, и често ние, като деца създаваме в себе 

си блокажи и ограничения, даже без да подозираме за това. 

Да, мозъкът ни се стреми да избегне болката, но той 

вярва, че това е истинска болка. 

Знаеш ли колко пъти съм се сблъсквала със ситуацията, 

когато много силно съм се страхувала от нещо, и то се 

случвало. Но когато  то се случва, това е по-малко страшно, 
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отколкото, когато си представяш тази ситуация в главата. 

То ест мислите за страха са много по-страшни, отколкото 

реалността, от която се страхуваш. Тази ситуация се 

повтаряше с мен много пъти. И аз разбрах, че всъщност има 

много малко неща, от които действително си струва да се 

страхувам. 

Аз се страхувах да се изложа пред дъската. И дойде 

време, когато това се случи. Да, болеше ме, много силно, но 

нищо страшно не се случи. Всички продължаваха да 

говорят с мен. Продължих да бъда приятелка. Никой не се 

обърна срещу мен. 

Аз се страхувах да се проваля в бизнеса. Толкова се 

страхувах, че 5 години тъпчех на място и в резултат се 

провалих. Излезе, че е по-страшно да се страхувам, 

отколкото самия провал.  

Много се страхувах да остана без пари. Също така 

останах. С последни пари плащах в магазина. Излезе, че не 

е страшно.  

И аз разбрах, че най-страшното е да живееш в страх.  

Животът е ярко пътуване. А когато от страх го 

превръщаш в сиво блато – това е страшното. 

От тогава живея „пълно“, действам, греша, вървя 

напред. И особено не се тревожа по повод грешките и 

неуспехите. Грешките и неуспехите са естествен процес. Ти 

не можеш да ги избегнеш. Опитвайки се да ги избегнеш, ти 

избягваш своя собствен успех. И ето това е страшното.  
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Нека още веднъж си спомним героя ни от влака. 

Върху какво са построени убежденията му? 

Например,  убеждението му „големите пари са големи 

проблеми“. Сигурна съм ,че това не е неговото убеждение. 

Той някъде го е видял, някъде го е чул, видял от чужд опит 

и си е направил извод. Той се страхува от проблеми. По 

този начин, нашият „любим“ страх ни ограничава от 

получаването на големи пари. А нали, всъщност, това, че 

„големите пари са големи проблеми“ не е истина. Лично за 

мен „големите пари са големи възможности“! 

Всички убеждения са субективни! 

Друго убеждение „Богатите родители имат нещастни 

деца“. Той самият няма деца. Откъде взе това? Очевидно, че 

е взаимствал това убеждение от някого. Видял и направил 

извод. Въпреки, че той можеше да погледне и богатите 

неуспешни родители. Така и става, че хората гледат някой и 

си правят погрешни изводи. 

И ако погледнем всичките му убеждения, освен 

последното, те не са неговите собствени. Той ги е създал на 

основанието на нечий живот. Защо хората допускат нещо 

подобно? 

Те се страхуват от болката. Те се страхуват да отидат и 

да проверят. 

Аз пък, обратното, свикнала съм за всичко да се 

убеждавам от собствен опит. Вече не се страхувам да греша. 

И аз бих решила да проверя, действително ли големите пари 

са големи проблеми? 
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Аз бих отишла по-далеч: щом за повечето парите са 

големи проблеми, аз ще направя така, че в живота ми да 

бъде по друг начин! 

Разбери, живота ти управляват собствените ти решения. 

Както решиш, така и ще стане. Никой не може да ти 

заповяда.  

Ако решиш, че в живота ти ще бъде обратното, значи 

така и ще бъде! 

Ти избираш да бъдеш такъв като всички, или да вървиш 

по собствен път.  

Хората се страхуват от болката и с всички сили я 

избягват. Но те не разбират, че бягайки от болката те ще 

избегнат радостта и щастието. 

Какво направих с  клиентката си, за да престане да се 

страхува от провал и да приеме пътя на процъфтяването и 

успеха? 

Вместо да бягаме от страха, ние се срещнахме с него 

лице в лице. Вместо да избягва болката аз я накарах още 

сега и пред мен да преживее тази болка, даже да я усили на 

максимум. 

Показах й, че болката не е страшна. 

 

И тогава, когато ти събереш смелост и се потопиш в 

болката си, ще станеш властелин на страха.  

Защо хората цял живот остават в бедността и 

посредствеността? 

Те се страхуват да се уволнят от нелюбимата работа. 
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Те се страхуват, че няма как да хранят семейството. 

Те се страхуват от това, какво ще си помислят и ще 

кажат другите хора. 

Те се страхуват от всичко, от което може да се страхува 

човек. 

Какъв живот е това? 

Бог е надарил човек с ум, най-мощният компютър на 

света, а човек използва този компютър срещу себе си. 

Хората се страхуват от грешки, защото грешките им 

причиняват болка. И хората престават изобщо нещо да 

пробват, защото могат да допуснат грешка. Наблюдавах как 

по време на силна буря една чайка се опитва да хване риба, 

при това беше студено. Те опитва един път – не става. 

Пробва втори път – не се получи. Не знам колко пъти не 

успя, но, навярно, много. Наблюдавах я и й се възхищавах. 

Тя преодолява силния вятър, излита над вълните, преследва 

рибата, докато на края я хвана! Ето това е сила! Това е дух! 

Човек е създаден да бъде още по-силен, но той се научи 

да използва силата си срещу себе си. Защо да се напрягам да 

постигам успех? Аз и така мога да живея. И това е 

обидното. 

 

Страхът и зоната за комфорт 

Хората имат два вида страх: 

- Те се страхуват, че бизнесът ще върви много зле, 

- Те се страхуват, че бизнесът ще върви прекалено 

добре. 
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Нека ти покажа върху примера с парите. 

Хората се страхуват от пълна бедност. 

Хората се страхуват от богатство. 

Ако ме питаш, от какво се страхуват повече, няма да 

мога да отговоря. Това са два абсолютно различни страха. 

Страхът от бедност е по-скоро физиологичен страх. 

Човек се страхува, че няма да може да живее. 

Страхът от богатство е психологически страх. 

Те са напълно различни и имат различна насоченост. 

Страхът от бедност кара човек да работи ден и нощ за 

да живее.  

Страхът от богатство кара човек, обратното, да се 

отпусне, да бездейства, да си почува и да „пуска“ пари. 

Хората, които не са готови за пари, но получават 

големи пари бързо се отървават от тях. Например, слагат 

парите в банка, на депозит, купуват къща, кола и други 

блага. 

Лично аз започнах от нулата.  

Толкова се страхувах от бедността, че работих ден и 

нощ над сайта си, писах материали, книги, развивах го. 

Изнесох се от родителския дом и започнах да живея 

самостоятелно, осъзнато излязох от зоната на комфорта. 

Живеейки с родителите парите, които изкарвах ми стигаха 

за построяване на свой бизнес и лични разходи (храна, 

почивка и др). Когато започнах самостоятелен живот, 

парите едва стигаха за апартамент и храна. Поставих нова 
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цел... и много бързо я постигнах, в продължение на 3 

месеца, т.е. аз 4 пъти увеличих приходите си за 3 месеца!  

Но въпреки това, аз все едно много се страхувах от 

бедността. Страхът от бедност ме караше да се държа с 

новата цел всеки месец. Половината от тази сума отиваше 

за образование и обучение.  

И ето какво е учудващото – по-ниско от тази сума не 

падах, а  и по-високо от тази сума не се вдигах. Зоната ми на 

комфорт беше точно на това ниво. Няма да повярваш, но 

така издържах с тази сума около 3 години! 

Страхът от бедност не ми даваше да падна по-ниско. 

А страхът от богатство не ми даваше да се кача по-

високо. 

А сега пиша тези редове, а ти може би си мислиш: 

„Какви глупости? Какъв страх от богатство?“ 

Ако мислиш така, значи не знаеш за страха си от 

богатство. В такива случаи страхът има най-голяма сила. 

Той те спира, а ти даже не знаеш за него. Погледни 

реалността! Резултатите в действителността ти са най-

добрият показател, какво се случва в действителност. 

Страх от богатство, страх от успех, страх от отношения 

– всички имат същата сила, като страхът от бедност, провал, 

самота. Просто те не се проявяват така ярко, както 

негативните страхове. 

Събеседникът ми във влака е ярък пример за това как го 

държи страха от богатство! 

А погледни живота си... 
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Навярно, ти вече продължително време се намираш на 

едно и също място плюс-минус 20% ниво приходи. 

То ест това е същата тази зона на комфорт. 

По-ниско  не падаш, защото те държи страхът от 

бедност. 

И нагоре не се качваш, защото те плаши богатството и 

новият стил на живот. 

Точно това е зоната за комфорт. И така тя работи. 

Признавам честно, аз преди никога не знаех и никога не 

бях чела за страха от богатство. Не знаех докато сама не се 

сблъсках с това. Не можах да разбера, защо не раста.  

И тогава дойде това осъзнаване! 

И аз разбрах, че не съм само аз такава. Разбрах, че 

другите хора също абсолютно не са готови за богатство. 

И точно това е тази скрита причина, защо хората 

пребивават на едно и също ниво приходи. 

Как да се справиш със страха от богатство? 

Знаеш ли, често хората ми казват: „Аз не се страхувам 

от богатство!“ 

И аз виждам, че те наистина вярват в това, въпреки, че 

разбирам какво става всъщнност. 

 

За всеки случай, хайде още сега да се подготвим за 

богатството.  

Ако човек иска богатство, чувства, че е достоен и готов, 

тогава богатството идва. И ти веднага забелязваш, че 
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животът ти се променя. Ако това не се случва, значи нещо 

не работи. „Аз искам“, „Аз съм достоен“, „Аз съм готов“. 

Много хора казват, че искат. Но как да проверим, 

наистина ли го искат или само казват, че искат? 

Разбери, че да гледаш истината в очите е първата 

стъпка към промените в живота. Докато човек живее в 

илюзии, той няма шансове да преуспее. Всички наоколо са 

виновни, освен него. 

 

И така, как да проверим? 

Човек, който наистина иска, действа. Той прави нещо за 

желанието си. Не е факт, че това ще са най-ефективните и 

добри действия, но той действа. Често се случва, че човек, 

който иска, но не е готов, действа, но изпълнява 

неефективни действия, защото тъпче на място. Човек, който 

е готов, действа и изпълнява ефективни действия за 

постигане на целите. 

Защо едни хора бързо преуспяват и постигат големи 

върхове, а други бавно? 

Въпросът е в готовността на човек. 

Кое е по-важно – желанието или готовността? 

Желанието!  

 

А ето още един прекрасен пример на работата на зоната 

за комфорт. 

Забелязвал ли си, че след активна почивка ти отслабваш 

с 2-5 кг? А след пасивна почивка качваш 2-5 кг? 
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Но след като се връщаш вкъщи килограмите се 

стабилизират. 

Или качваш своите 2-5 кг или ги губиш. 

Защо качването или загубата на килограми толкова 

бързо се случва след почивка? 

Защото за всеки от нас има определена комфортна зона 

за теглото.  

Запомни, моля те: подсъзнанието ти винаги се стреми 

към зоната за комфорт, защото зоната на комфорт е най-

ниско енергозахабяващото състояние. Всеки растеж или 

падение са съпроводени с мощно пренапрежение и 

освобождаване на енергия. Разбира се, да растеш е много 

по-тежко, отколкото да падаш. 

Представи си ракета, която излита. 

На нея са й нужни тонове коловати енергия, за да 

излети. 

Силата на тежестта я влече надолу. Съпротивнението на 

въздуха също пречи на увеличаването скоростта! 

Същото ще става и с човека, който поиска да преодолее 

зоната си на комфорт. Старите приятели ще му се смеят, 

родителите ще искат да го предпазят от опасността, а 

просто „добрите хора“ ще споделят с него неуспешния си 

опит и ще му дават съвети. Цялото му обкръжение ще го 

тегли надолу както силата на тежетта тегли надолу ракетата.  

И само решимостта му, силата на волята и желанието 

му ще го придвижват напреди и нагоре. 
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В случая с ракетата всичко е много по-лесно, нали 

математиците могат да пресметнат, колко гориво ще е 

нужно на ракетата за да преодолее силата на тежестта и 

съпротивлението  и да излязе на орбита. 

В живота човек не може да пресметне. Има прекалено 

много неизвестни.  

За това толкова много хора „недолитат“ до орбита. 

Какво ти е нужно за да „долетиш до орбита“? 

Орбита е ново ниво в зоната на комфорта. 

Само два ингредиента: Цел! Концентрация! 

 

Какво спря паричния й поток? 

Пример от живота 

Ще разкажа една история. Вчера се върнах от курорта 

Закопане, Полша, където карах ски и празнувах Рождество 

Христово. Една клиентка ми се обади за консултация. Тя е в 

ужас! Казва, че няма пари, парите престанаха да идват при 

нея. 

И започнахме да анализираме какво се е случило? 

Помолих я да си спомни най-близкото време, когато 

парите все още идваха при нея лесно и свободно. 

Тя каза, че това било от 5 до 15 декември. 

Аз я питах, за какво й бяха нужни парите? 

Тя каза, че възнамерявала да замине за Тайланд и 

трябвало да купи самолетни билети, а също и да плати 

хотела. 

На 16 декември тя заминала за Тайланд. 
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Днес е 5 януари, и от 16 декемви тя нямала нито един 

приход на пари, въпреки, че много хора трябвало да й 

платят, в това число наемателите. 

 

Какво се случило с потока от пари в живота й? 

Сравни отговорите! 

- С какво се занимаваше в периода от 5-15 декември? 

- Много исках да замина за Тайланд. Мечтаех за това 

пътуване отдавна. Работих създавах дизайнерските проекти 

и мислех за пътуването до Тайланд. 

- С какво се занимаваше в периода от 16 до 25 

декември? 

- Първо търсех място за живеене. Трябваше  да намеря 

бунгало. Исках да намеря райско кътче. После ми беше 

нужен отличен интернет. 

Ако когато намерих всичко това, аз се наслаждавах на 

красотата. Живеех в състояние на благодарност и щастие. 

-Правилно ли разбирам, че изобщо не мислеше за 

новата си мечта? 

- Практически не. Наслаждавах се на красотата. 

- Аз успях да те изуча и знам, че при теб парите винаги 

идват за осъществяване на мечтата ти. Така ли е това? 

- Да. 

- А сега ти изобщо не си мислила за новата си мечта? 

- Практически не. 

- Върху какво бе основния ти фокус? 
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- Върху красотата и изобилието на това място. Аз  

никога не бях живяла в такова изобилие и красота. 

- И ти забрави за мечтата и целта си? 

- Да. 

 

Какви изводи можеш да направиш от тази история? 

Защо праричният поток на тази жена прекъсна? 

Какво да направи за да о възстанови отново? 

И така, да направим изводи: паричният поток се 

затвори, защото фокуса на жената се премести от целите и 

мечтите, за които й бяха нужни парите, към битови моменти 

(търсене на жилище и интернет), наслаждаване на красотата 

и изобилието. 

Какво да прави за да възстанови паричния поток? 

Знам, че тази жена има една огромна мечта. Тя отиде в 

Тайланд за да осъществи тази мечта. Тя трябва да се 

концентрира върху главната си мечта! 

В това е изкуството: трябва да можеш да се 

наслаждаваш на живота, постоянно придвижвайки се 

напред и напред към нови цели и мечти. 

Ако просто постоянно живееш и се наслаждаваш на 

живота и красотата на света, забравяйки за мечтите и 

целите, рано или късно започваш да падаш. 

Ако постоянно мислиш за мечтите и целите, без да се 

наслаждаваш на това, което вече имаш, и оглеждайки се 

към красотата на света, скоро ще станеш нещастен и 

големите пари, които искарваш ще престанат да ти донасят 
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радост и щастие. Много често точно това се случва с 

богатите хора. Те дотолкова са концентрирани върху целите 

си (често парични), че забравят да се наслаждават на 

живота. 

И едната, и втората крайност са губителни, всяка по 

свой начин.  
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ЧАСТ 2.  Ограничаващи парични убеждения 

 

Нека сега съставим списък с най-разпространените и 

ограничаващи парични убеждения: 

Парите са зло. 

Парите са корена на всички проблеми. 

Колкото повече пари – толкова повече проблеми.  

Парите погубват човек. 

Всички богати са нещастни хора. 

Бедните хора са честни, благородни, добри. 

Богатите хора са лъжци, предатели, крадци. 

Богатите са спечелили парите си с лъжа. 

Не е възможно да се изкарат големи пари честно. 

Колкото по-нагоре се издигам, толкова повече ще боли 

падането. 

Богатите хора имат много пари, но имат също много 

съпътстващи това проблеми. Богатството не си струва.  

За да станеш богат трябва да продадеш душата си. 

Щастието за пари не можеш да купиш. Не в парите е 

щастието. 

Парите не са най-важното в живота. 

За да изкарваш големи пари, трябват пари.  

Парите са опасност. 

За богатите парите са най-важни.  

Големите приходи са големи данъци. 

Парите трябва да се пазят, за тях трябва да се грижиш. 
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По-добре спиш с малко пари. 

Главното богатство е вътре в човека. 

Имайки много пари, ще стана роб на парите си. 

Богатите хора са скрънзи. 

Няма смисъл да пестиш пари. Инфлацията и други 

моменти ще ги „изядат. 

Имайки много пари, ще изгубиш приятелите си. 

Богатите хора са самотни. 

 

Защо са се формирали всички тези убеждения? 

Защото винаги ни показват една страна на медала. 

Забележи, щом известните, успешни и богати хора имат 

някакви нещастия, средствата за масова информация 

веднага вдигат шум, и целият свят вече знае за проблемите 

на тези хора. 

Забележи, че когато бедняк даде последните си 3 лв за 

добро дело – това се възнася, възвишава и възхвалява, а 

когато богат жертва няколко милиона за благотворителност 

– това не се оценява по нужния начин, демек какво за него 

са тези няколко милиона? 

Никой не говори за благотворителните дела на 

богатите, никой не говори за това, че жертват милиони 

долари и за какви цели. 

Никой не говори за прекрасните отношения в техните 

семейства. Никой не говори за това, колко щастливи са тези 

хора. Не ни показват колко хубаво си почиват. 
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На нас ни показват само едната страна на медала – 

техните проблеми! 

И хората си правят извод, че целия им живот е пълен с 

проблеми.  

Представи си, че ти пристигаш в град, който си мечтал 

да посетиш цял живот.  

А екскурзоводът те води из най-неприятните места, 

показва развалините и бедността на този град. Той те води 

из бедните квартали и ти показва само най-лошото. Ти 

живееш в най-лошия квартал, в най-лошия хотел... 

После се връщаш вкъщи, напълно разочарован. 

А приятелят ти е бил в същия град и смята, че това е 

най-прекрасният град на света. 

Ти не разбираш, как може такова нещо? А тайната е в 

това, че той е видял най-красивите и най-добрите места в 

този град.  

Така и с богатите хора. На нас ни показват най-лошите 

моменти в живота им и оставят зад кадър добрите.  

Нека сега подробно да разгледаме най-

разпространените ограничаващи убеждения. 

 

Серия от убеждения. 

Парите са зло 

Парите са корен на всички проблеми 

Колкото повече пари – толкова повече проблеми, 

Парите развалят човека. 
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Разбери, моля те, че парите не са нито добри, нито 

лоши, също както другите инструменти. 

Компютърът явява ли се лош или добър? 

Ако, благодарение на компютъра, ти се развиваш, 

растеш, работиш – той е добър. 

Ако благодарение на същия компютър, ти нощи наред 

играеш на игри, губиш пари и от нищо не се интересуваш – 

той елош. 

Колата добра ли е или лоша? 

Ако получаваш удоволствие от карането, наслаждаваш 

се от процеса и възможността да се придвижваш от едно 

място на друго много бързо, тогава колата е добра. 

Благодарение на колата ти се чувстваш свободен. 

Но ако ти, като луд, „летиш“ с нея, тя става опасна за 

околните, защото един ден ти може би няма да се справиш с 

управлението и ще се случи нещастие. 

Представи си поле с прекрасна плодородна земя. Ти 

може да посадиш на това поле дървета, които ще дадат 

прекрасна реколта, ще нахраниш хиляди хора. А може да 

посадиш на това поле коноп и да го продаваш. С това ще 

навредиш на много хора, които ще станат наркомани. 

С лопатата може да копаеш полето, а може да убиеш 

човек. 

Т.е. всички вещи и предмети сами по себе си са 

неутрални. 

Само човек им придава смисъл. 

Човек прави нещо добро или лошо. 
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Същото е и с парите. 

Сами по себе си парите още на никой не са причинили 

вреда. Те не мислят и сами нищо не правят. Тях просто ги 

има. И в зависимост от това, в чии ръце попадат парите, 

такъв ще е резултатът. 

Парите са просто енергия. Много мощна и силна 

енергия.  

И ако тази енергия попада в „неправилни“ ръце, тя 

създава разрушение. 

Парите са лупа за човека. 

Ако човек  е зъл, дай му повече пари и той ще създаде 

още повече зло около себе си и в света. 

Щастливият човек, благодарение на парите ще създаде 

радост и щастие около себе си и в света. „Парите развалят 

човека“, - казват хората. 

Това не е така, просто без пари човек не е проявявал 

истинската си същност. Когато получава пари, той се 

открива. 

Както вече казах, парите са много мощна и силна 

енергия. И колкото повече пари, толкова  е по-силна тази 

енергия. Просто повечето хора не могат да се справят с нея 

и „парите ги развалят“.  

Представи си, че човек има стара „Лада“,  която кара 

максимум с 100 км в час. Човек добре управлява тази кола, 

на скорост 100 км в час кара добре. Но тогава печели от 

лотарията няколко милиона долара. Той си купува Ферари. 

А Ферарито не е Лада. Ферарито вдига до 260 км в час. И, 
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разбира се, човекът не се справя с управлението на такава 

скорост и загива.  

Защо хората не казват, че спортните коли са зло? 

Всички разбират, че проблема не е в колата, а в 

шофьора. 

Същото е и с парите: работата не е в самите пари, а в 

собственика им.  

Репутацията на един и същи ресторант един управител 

може да развали, а друг – да вдигне до небесата.   

Всичко зависи от управляващия! 

 

Сега ти разбираш, колко красиво са ти внушили серия 

от погрешни убеждения по отношение на парите? 

Ние често правим неверни изводи от ситуации и за това 

си съдаваме грешни убеждения.  

Ние чуваме част от информацията и правим  изводи без 

да знаем детайлите. 

Играл ли си в детството си на играта „развален 

телефон“? 

Първият играч казва шепнешком на ухото на другия 

играч някаква дума, вторият предава така, както е чул на 

третия и така нататък. Когато се стигне до последния и той 

озвучи, какво е чул, има пълно несъответствие с началната 

дума. „Започнахме за здраве, а свършихме за упокой“, има 

такава поговорка.  

Същото става с възприятието на човека. Той прави 

погрешни изводи от ситуациите и живее според тези 
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грешни изводи. Много такива изводи се формират в 

детството. Вселената осъществява това, в което вярваш, и 

няма значение дали е истинно убеждение или грешно, дали 

ще ти донесе болка или радост. 

Ето класически пример за създаване на грешно 

убеждение.  

В детството, когато ходихме на училище, ние 

получавахме оценки. Когато получавахме лоши оценки, на 

нас ни се караха. Това ни доставяше морална болка. Ние 

получавахме лоши оценки, защото правехме грешки. И си 

правехме извод, че грешките са лошо нещо. От грешки 

трябва да се пазим 

И това убеждение, че грешките са лоши, кара милиони 

хора да бъдат посредствени, защото се страхуват да 

направят крачка.  

Познаваш ли човек, който е седнал на колело и веднага 

е започнал да кара? 

Познаваш ли човек, който веднага е застанал на ски без 

изобщо да падне? 

Познаваш ли човек, който веднага е започнал да чете? 

Ние си направихме извод, че грешките са лоши, без да 

разбираме, че без тях няма да има успех. 

Повече от това, ние започнахме да се страхуваме от 

грешки! 

Лично аз минах през всичко това. До смърт се 

страхувах да греша. Минаха няколко години, за да се науча 

да греша и смело да действам. 
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Да, съгласна съм ,в краткосрочна перспектива грешките 

ти доставят болка. 

Но в дългосрочна перспектива ти ще получиш много 

повече удоволствие и радост.  

Колко пъти пада, когато се учеше да ходиш? Болеше ли 

те? Много болеше.  

Но за това пък сега ти можеш да ходиш и това ти дава 

огромни предимства в живота. 

Защо хората не престават да се учат да ходят, а 

продължават да падат, да стават и отново да се учат? 

А по отношение на парите решават, че те развалят 

човек и престават да се стремят да ги изкарат? 

Защо хората не казват: „Да се уча да ходя и да падам 

много боли, по-добре да престана да се уча на това?“ 

Знаеш ли колко пъти ми се наложи да се задавя с вода, 

докато се научих да плувам? 

Знаеш ли колко пъти падах, докато се научих да карам 

ски? 

Та ето, що се касае грешките: да, да правиш грешки 

боли, но това си струва възнаграждението, което ще 

получиш, ако продължиш пътя. 

Това не ни казаха в детството, за това има толкова 

много „умрели“ таланти. 

И всичко заради неправилните изводи. И тези изводи 

ние правим, основавайки се само на части информация.  
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Ще ти разкажа една интересна притча за „Слепите и 

слона“, която прекрасно илюстрира това, как хората си 

правят изводи.  

„Зад планините бе разположен голям град. Всичките му 

жители бяха слепи. Веднъж един чуждоземен крал с 

войската си разположил лагера си недалеч от града в 

пустинята. В кралската войска имало боен слон, станал 

известен в много битки. С единия си външен вид той карал 

враговете си да треперят. 

Всички жители на града нямали търпение да разберат 

какво е слон, и няколко слепци от това съобщество 

побягнали като безумни за да разберат това.  

Без да имат никаква представа за това, какви биват 

слоновете, те започват да го пипат от всички страни. 

Всеки от тях, опипвайки някаква негова част, решава, 

че сега знае какво е слон. 

Когато се върнали ги заобиколила тълпа от нетърпеливи 

граждани. Пребивавайки в дълбока заблуда, слепците 

страстно искали да разберат истината от тези, които се 

заблуждавали сами. 

Хората питали за формата и размерите на слона и 

изслушвали обявленията им. 

Човекът, който пипал ухото на слона, казал: „Слонът е 

нещо голямо, широко и грубо на допир, като килим“. Но 

този, който докоснал хобота, казал: „Имам за него подлени 

сведения. Той прилича на пустотела тръба,  страшна и 

разрушителна“. 
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„Слонът е могъщ и здрав, като колона“, - възразил друг, 

пипащ крака и стъпалото на слона. 

Всеки от тях пипал само по една от многото части на 

слона. Всеки го възприел погрешно. Те не могли с ум да 

обхванат всичко: знанието не е спътник на слепците. 

Всички те си въобразили нещо по за него, но били еднакво 

далеч от истината“.  

Нека сега да минем към друга серия ограничаващи 

убеждения: 

Всички богати са нещастни хора. 

Богатите хора са лъжци, предатели, крадци. 

Богатите хора са изкарали парите си с лъжа. Богатите 

хора имат много пари, но също имат много съпътстващи с 

това проблеми. Богатството не си струва. 

За да станеш богат трябва да продадеш душата си. 

За богатите парите са най-важни. 

Богатите хора са егоисти 

Богатите са самотни. 

 

Тази серия убеждения ни показва, колко лоши са 

богатите хора. 

„Всички богати са нещастни хора“. А нима всички 

бедни са щастливи? 

На мен ми се струва, че сред богатите има повече 

щастливи хора, отколкото сред бедните. 

Ако богатият човек е нещастен, въпроса не е в парите. 

Въпросът е в това, че се е научил да изкарва пари, а да бъде 
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щастлив – не се е научил. Човек може да преуспява в едно, 

но да търпи неуспехи в друго. Богатият човек може да има 

проблеми в семейството, а за това да бъде нещастен. Пари 

се е научил да изкарва, а да строи отношения с любимия 

човек не се е научил 

Нима в бедните семейства всичко е така гладко? 

Причина номер едно за споровете и разногласията в 

семейството е именно недостатъка на пари.  

Мъжете работят прекомерено за да изкарат повече пари, 

а жените се разстройват, че мъжете постоянно ги няма 

вкъщи. 

Мислиш ли, че богатите работят, защото са толкова 

егоистични, че им трябват още и още пари? 

Те работят, защото обичат бизнеса си. 

Да, има и такива, които го ненавиждат, въпреки че 

получават милиони. 

Но нима сред бедните няма такива, които ненавиждат 

работата си? 

„Богатите хора са лъжци, предатели, крадци. Богатите 

хора са изкарали парите си с лъжа“. 

За кого всъщност става дума? 

Мисля, че за малка групичка политици, спекуланти, 

търговци и други подобни хора. 

Но тази асоциация бе така надута, че направиха всички 

богати лъжци, предатели и крадци. 
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Нека вземем известните и богати хора: 

Стив Джобс, основателят на Apple. Мислиш ли, че е 

изкарал парите си с лъжа? Той е лъжец, крадец и предател? 

Актьорът Том Круз. Прекрасен актьор, който е изкарал 

повече от 75 млн долара през 2012 година. Какво е 

откраднал, кого е излъгал, кого е предал? 

Бил Гейтс, основателят на Майкрософт? Благодарение 

на него използваме интернет. Той също ли е крадец, 

предател и лъже хората? 

Тони Робинс, гуру по личностен растеж в Америка, 

който събира десетки милиони долари и жертва за 

благотворителност всяка година, а също помага на хората 

да променят мисленето си, за да започнат да живеят по-

добре. 

Така може да изброявам до безкрайност. 

И ти разбираш, че тези убеждения по отношение на 

богатите са абсолютен абсурд. 

Има много породи кучета. От някои се възхищавам и 

много обичам. Но има и изкуствено направени породи, на 

които се смея, например той-териер (toy в превод от 

английски означава „играчка“). 

Може да вземеш той-териерите и да си направиш 

изводи за всички кучета. 

Например, има някои видове кучета, от породата той-

териер, които ще си счупят краката, ако сами скочат от 

дивана. За това постоянно ги носят на ръце. Може да си 
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направиш извод, че всички кучета са безпомощни и глупави 

създания. 

Но нали, ако вземеш овчарки и лайки, ще разбереш, че 

те са много мъдри, предани създания, които са готови да 

служат на хората с вяра и правда? 

На примера с кучетата това ти се струва смешно, но с 

хората направиха същото. Взеха най-неуспешните моменти 

от живота на богатите и  ги показаха на публиката. И 

публиката си направи изводи, че всички богати са толкова 

лоши. 

 

Следваща серия убеждения: 

Щастие за пари няма да купиш. 

Парите не са главното в живота. 

Богатите хора имат много пари, но имат и много 

съпътстващи на това проблеми. Богатството не си струва. 

Тези „прекрасни“ изказвания създадоха бедните за да 

оправдаят бедността си. За да забогатееш трябва добре да 

поработиш. А често такава работа може да заеме няколко 

години живот. Хората искат да бъдат богати, без нищо да 

правят. Хората искат да имат нещо, без да дават нищо в 

замяна. А ако се налага да работиш, и при това сериозно и 

тежко, то е по-лесно да измислиш глупаво оправдание от 

типа „щастие за пари не можеш да купиш“ или „Парите не 

са главното в живота“, и няма да се налага да работиш.  

Ще кажа честно, жал ми е за такива хора, защото в 

душата и сърцето си те знаят, че биха могли да постигнат 
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много в живота, но са се отказали, и тъгата, чувството за 

вина се заселват в сърцето им. С всяка година тази тъга е 

все по-голяма и по-голяма. А в един прекрасен ден, става 

вече късно нещо да започват, защото енергията си е отишла, 

времето си е отишло, и с това на хората им остава с голямо 

съжаление да доживеят живота си.  

А сега се попитай: „Готов ли си тежко да работиш 3-7 

години, за да бъдеш богат?“ 

„Тежко“ не означава физически. „Тежко“ означава 

морално, защото ще се наложи да излезеш от зоната на 

комфорт, да вземеш отговорност върху себе си, да 

рискуваш, губиш, печелиш, после отново да падаш и да 

ставаш. 

Животът на наемна работа е достатъчно еднообразен и 

равен. Животът на предприемачите и бизнесмените прилича 

на американска пързалка. 

Понякога ще ти се наложи да жертваш почивката си, 

интересите, семейството, хобито, да работиш по 12-14 часа 

за да създадеш действително струващ  бизнес. 

Готов ли си за това? 

Защо казвам от 3 до 7 години? Защото обикновено 

толкова заема създаването на нещо действително струващо 

си. Хората, които бързо забогатяват, обикновено толкова 

бързо се разоряват. Ти започваш да цениш парите, когато 

хубаво си поработил, за да ги изкараш.  
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Изторията с 50те стотинки  

Тази история се случи, когато бях в 6ти или 7ми клас. 

Живеехме достатъчно бедно. Мама ми даваше малко 

джобни пари, а по-точно ми даваше 50 стотинки всеки ден. 

Тя каззваше, че ако уча добре, ще получавам 1 лв, а после и 

още повече. 

Аз много обичах конструктора Лего. Той струваше от 

порядъка на  20-30 лева. И аз вместо да харча парите си 

всеки ден ги събирах за конструктор. 

Но, представи си, съучениците ми постоянно по време 

на обяд ходиха в столовата и си купуваха пица. Тя струваше 

75 стотинки и беше много вкусна. Много ми харесваше. 

Приятелите ми ходиха в столовата и викаха и мен. 

Много ме болеше и ми беше неприятно винаги да отказвам. 

Казвах, че не съм гладна. Но това не беше истина. Може да 

не исках да ям, но пицата беше много вкусна, и бих си 

хапнала с удоволствие. Но събирах пари за конструктор. 

Обичах конструкторите, защото ми харесваше да събирам 

нещо от кубчетата. Даже успявах да събера нещо, за което 

не пишеха в инструкциит. 

Бях много творческа! Въображението ми работеше 

прекрасно. 

Но тази болка помня до сега. 

Налагаше ми се да избирам или да ям с приятели, или 

да си купя Лего. Аз избрах конструктора. Но тази година, а 

после и няколко следващи вярата в ограничеността на 

Вселената много силно се закорени в мен. Моделът на 
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бедността също се закорени в съзнанието ми, защото аз 

живеех в недостатък. Исках, но не можех да си позволя. 

И сега същият този модел на избор виждам у другите 

хора. Те избират или едното или другото. А защо да 

избират, ако могат да получат и едното, и другото? 

Вселената е изобилна! Тя ще ти даде всичко, което 

пожелаеш. Трябва само да искаш и да бъдеш решителен в 

желанията си. 

Аз дотолкова вярвах, че има някакъв горен паричен 

покрив, че после, когато пораснах, продължавах да вярвам в 

него! Разбира се, покрива вече беше по-голям, но го имаше. 

Наложи ми се да приложа много усилия и труд, за да 

построя бизнеса си и да се издигна над този покрив. Но 

всеки покрив в мен съществуваше в определен период от 

време. Единият беше 2 години, другият- 3 години, третият – 

5 години, четвъртият – година, петият -6 месеца.  

И само когато осъзнах ситуацията с тези покриви-

ограничения и ги промених, приходите ми започнаха 

постепенно да растат. До тогава „подпирах тавана“ и дълго 

не можех да изляза на ново ниво.  

 

Знаеш ли, тази ситуация много прилича на историята с 

„бълхите в буркана“. 

Ако сложиш бълхи в буркан и го затвориш с капачка, те 

ще се стремят да скочат от него, но ще се удрят в капачката. 

Те ще изпитват болка, и с времето (след няколко дни) те ще 

скачат точно без да достигат с няколко милиметра до 
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капачката, за да не се ударят в нея. Ако после отвориш 

буркана, те пак така ще скачат , без да достигат няколко 

милиметра до нивото, където е била капачката, и няма да 

скочат от буркана, въпреки, че капачка вече няма да има. 

Същото става и с хората. Ако в детството са им 

сложили ограничения, то те ще понесат тези ограничения и 

в живота си като възрастен, въпреки че във живота на 

възрастен „капачка няма да има“, също както аз повярвах в 

ограничението от 5 лв. 

 

Знам друга история за слона. 

Малък слон връзвали с дебела верига за едно огромно 

дърво. Слонът се опитвал да се измъкне, да скъса веригата, 

но не успявал, нали бил прекалено малък, а веригата дебела 

и здрава, и дървото голямо. После слонът престанал да се 

опитва, защото повярвал, че няма да може да се освободи. И 

когато пораснал, би могъл лесно да скъса тази верига, но 

даже не се опитвал, защото „знел“, че това не е възможно. 

Въпреки че ситуацията много се променила, той пораснал и 

станал различен.  

Може би в живота ти е имало или има нещо подобно? 

По някакъв начин си си поставил покрив и сега не можеш 

да скочиш по-високо от него? Може би този покрив е в 

областта на финансите, а възможно е в областта на 

отношенията или семейството? А може би си повярвал в 

неспособността си нещо да направиш? 
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Когато разбереш какъв точно покрив си си поставил, ти 

ще се освободиш! 

Защо? 

Представи си, че слонът осъзнае, че тази верига го е 

задържала, когато е бил малък. А сега е пораснал и е станал 

много по-силен. Когато разбере това, той веднага с един мах 

би скъсал веригата. 

 

Моля те, помисли още сега, какви „покриви“ има в 

главата ти? 

Кога си ги установил? 

В детството много често ни казваха „НЕ може“, „не 

прави това“, „така не се прави“ и т.н. Постоянно звучаха 

думи-ограничения „не“, „не може“, „не прави“, „не трябва“. 

Постоянно искаха да ни предпазят от нещо. И много рядко 

ни казваха как трябва да се прави. И ето по този начин 

формираха в нас ограничения и страх от грешки. 

 

Как мислиш, колко пъти детето се опитва да направи 

нещо, а не му позволяват? 

Стотици пъти? Хиляди пъти? 

После човек пораства, и казва: „аз не искам такава 

работа“, „Аз не искам да живея така“, „Аз не искам толкова 

малка заплата“ и т.н. То ест целият фокус е върху „аз не 

искам“. Точно така, както са го учили в детството. 

Системата на образование се строи върху моделите 

„така не прави“. Където е фокуса, концентрацията – там е 
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енергията! Когато се фокусираш върху това, което не 

искаш, ти получаваш това, което не искаш. Ето по този 

начин от самото детство ни закореняват ограничаващия 

модел. 

А още ни наказваха за грешки. Слагаха ни лоши оценки 

за грешките, за да не правим повече така. Но в живота 

грешки има толкова много, че ние решаваме изобщо нищо 

да не правим, за да не сгрешим. Училището  и родителите 

здраво установяват ограничения в живота на човек. Те го 

лишават от свободата да греши.  

 

Какво направих с това в своя живот? 

От известно време започнах да си задавам въпроса: 

„Какво искам аз?“ Просто се научих да го правя, защото 

обикновено реагирах негативно и търсех, какво лошо има в 

една или друга ситуация. Общо взето, също така, както го 

правят обикновените хора. 

Въпросът „Какво искам аз?“ ми помага да превключа 

енергията и действително да се фокусирам върху това, 

какво аз искам.  

Друг въпрос, който много ми помагаше, особено в 

сложните стресови ситуации: „Какво хубаво има в това?“ 

Първо беше много сложно. Мозъкът се съпротивляваше, 

защото беше свикнал с негатива, а аз се опитвах да го 

превключа на позитив. В първо време е винаги трудно. Ти 

ще разбереш защо, продължавайки да четеш тази книга. 
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КОЕ Е НАЙ-СЛОЖНОТО?   
КАК ДА ИЗЯВИШ УБЕЖДЕНИЯТА ? 
 
Убежденията се крият много дълбоко и просто така да 

ги намериш е много сложно. Най-лесният начин да обявиш 

убежденията е когато да ти дадат да знаеш за тях. 

Ще дам пример от собствения живот. Аз много се 

страхувах да говоря публично. Много се страхувах от 

провал и от това, че няма да успея.  

Убеждението ми даде да разбера за него! Страх! 

То ест аз започвах да усещам негативни емоции и 

чувства.  

Всеки път, когато усещаш негативни чувства и емоции 

– знай, че работи негативно и ограничаващо убеждение. Ето 

по такъв начин ти ще можеш да обявиш негативните 

настройки на съзнанието си.  

Когато убеждението ти даде да разбереш за него, твоята 

задача е да намериш първоизточника. То ест да разбереш, 

кога се е зародило това убеждение.  

В  моя случай, аз започнах да търся, защо се страхувам 

от провал, защо се боя, че някой ще ми се смее? 

И си спомних момент от детството ми, когато в 

училище разказвах някакво стихотворение и всички много 

ми се смяха. Такива моменти имаше много. В училище аз 

много се страхувах да говоря пред хора.  
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Сега виждам, че страхът ми идва още от училищните 

години. Когато ти знаеш първоизточника, ти ще можеш 

лесно да се отървеш от страха и  негативните убеждения.  

Аз просто си обясних, че в училище говорих на теми, 

които не обичах. Никога не съм обичала да рецитирам 

стихотворения. И, разбира се, за това не успявах, и всички 

ми се смееха.  

Никога не обичах да правя преразкази. Но точно на тези 

уроци аз повярвах, че съм смешна, самооценката ми падаше 

и сега трябва да работя над себе си за да я възстановя.  

Нека разгледаме друг пример от живота ми. 

До 20 годишна възраст нямах отношения с 

противоположния пол. Това е резултат. То ест този резултат 

създава някакво убеждение, за което не знам. Напред към 

търсенето!  

Аз ясно разбирах, че дейността ми за мен е най-важен. 

Но ровейки по-дълбоко в себе си разбрах, че смятах мъжете 

за заплаха, и че те изискват много време и енергия. А това 

значи, че ще отделям по-малко време за дейността си и няма 

да ми стигне за професионалното ми развитие.   
   
А  сега виж как се създаде реалността ми: 
 
1. Дейността ми е най-важното за мен. 

2. Мъжете заемат много време и енергия. 

3. Няма да мога да влагам в образованието и развитието 

си, защото цялото ми време и енергия ще отиват за мъже. 
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Следователно, мъжете са заплаха за дейността ми! 

Това е! Убеждението е готово! 

„Мъжете са заплаха за дейността ми“ ще 

отблъсква мъжете от мен. И колкото и да съм красива, 

да имам мощна и силна енергия, аз ще руша всички 

отношения „от корен“! 

То ест ти гледаш реалността си и виждаш 

работата на убежденията си. Реалността никога не 

лъже! 

А когато знаеш, че убеждение има, ти ще можеш 

да го намериш!  

Най-големият проблем е в това, че хората изобщо 

не знаят и даже не подозират, че в главата им има 

някакви убеждения. Те мислят, че светът е толкова 

лош, хората наоколо са лоши и др.  

Ето две неща, които трябва да направиш: 

- Да осъзнаеш дезултата от действието, 

ограничаващото убеждение, в живота си 

-Да потърсиш ограничаващото убеждение, което е 

създало този ефект.  

 

И последен, трети пример: 

Постоянно привличах в живота си партньори, 

които само усложняваха растежа и развитието ми. 

Когато се разделихме с последния ми партньор, аз се 

попитах: „Защо постоянно привличам в живота си 

такива партньори?“ То ест привличането на партньори 
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е реалност. Значи има някакво убеждение или група от 

убеждения, които създават тази реалност.  

Отговор на този въпрос е: „Заради неувереността 

в себе си“. То ест аз осъзнавах, че бях неуверена в себе 

си, въпреки, че не бих казала така. Но подсъзнателно 

това беше така.  

 

Ето че намерих убеждението, че бях неуверена в себе 

си.  

Аз търсих първоизточника на тази неувереност. И 

намерих огромно количество фактори, които способстваха 

за развитието й. 

В тази книга ще прочетеш история, как се скарах с едно 

момче на 5 години, как не съм била с мъже до 20 годишна 

възраст и др. Тези и много други моменти ме направиха 

неуверена, което създаде много сложности в живота ми.  

Сигурна съм, че сега ти става много по-ясно, как се 

формира реалността.  

 
 
Ето какви въпроси можеш да използваш за да 

намериш убеждения: 

В какво вярвам, че то създава ххххх резултат в живота 

ми? 

Кое убеждение създава ххххх резултат в живота ми? 

Какво се случи с мен преди, след което имам ххххх 

резултат в моя живот? 
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Вместо ххххх – сложи определения резултат в живота 

ти.  

 

Търсене на ограничаващи убеждения чрез 

намиране на мястото и времето на възникване на 

убежденията  
 
Ти вече знаеш, че убежденията се формират по време на 

много силни емоции. 

Постарай се да си спомниш максимално количество 

ситуации, свързани с пари, които са предизвикали много 

бурни емоции и чувства. Търси, започвайки от най-ранното 

си детство. Когато намериш тези силни емоционални 

моменти си спомни за какво си мислил през това време, 

какви решения си взел? 

  
Пример. В детството си едно дете много-много силно 

искаше играчка. Мама и тати не му купиха тази играчка, 

защото нямаха пари. Те така и казаха на детето: „Нямаме 

пари“. Детето много дълго плакало. А после решило: 

„Повече никога и нищо няма да искам“. Ето в този момент 

това малко дете се „затворило“ и може би останало 

„затворено“ в продължение на целия си живот. То може би 

никога вече няма да иска нещо, даже когато порасне. И ето 

още нещо важно: когато знаеш резултата, към който те води 

определено убеждение, ти ще изпиташ определени чувства 

по отношение на този резултат. Опитай се да си спомниш, 

кога за първи път си ги изпитал. 
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Например: ти чувстваш, че ти е много тежко да 

изкарваш пари. Ти чувстваш тежест по отношение на 

парите. Спомни си, моля те, кога ти за първи път почувства 

тази тежест? 

Можеш ли със сигурност да кажеш, че точно някога  по 

това време се е зародило това убеждение. 

 

Сега ще се постарая да ти дам няколко жокера, за да 

намаля диапазона за търсене и да увелича вероятността за 

намиране на тези убеждения.  
 
1). Най-силните убеждения се крият в детството, в 

периода до 7 години. 

По време на училищния период е също  е много голяма 

вероятността за формиране на ограничаващи убеждения.  
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2). Обикновено ограничаващите убеждения се 

формират под влияние на родителите или хората, с които 

детето е било  
3). Често детето копира моделите на поведение на 

родителите или хората, с които е израстнало. Ако 

родителите са били бедни и често се карали заради 

отсъствие на пари, можеш да бъдеш сигурен, че у детето се 

е укоренил модел и за бедност.  

Разбира се, понякога децата, обратното, на основата на 

проблема на родителите вземат решение да бъдат богати, за 

да не чувстват тази болка, която изпитват сега. Но най-често 

децата попиват състоянието на родителите и се затварят. 

Нашият мозък ни защитава от силна болка, за това  

забравяме много болезнени периоди, за да не си ги 

спомняме вече, но въпреки това, тези моменти по-нататък 

формират реалността ни.  

4). Силните ограничаващи модели на поведение се 

формират в моментите на много силни емоции, негативни 

или позитивни. Колкото е по-силна емоцията, толкова е по-

силно и бързо става закореняването 

5). Най-първите спомени. Защо тези спомени са първи? 

Защото те са най-силни и човек ги помни. Те могат да бъдат 

от 3 годишна възраст, 4 годишна възраст, а може би 5 

годишна възраст. Ако се постараеш, можеш да си спомниш 

събития, които са се случили преди тези спомени, но трябва 

много да се постараеш.  
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Сега вече ни е по-лесно да търсим, защото знаем, къде 

да търсим, как да търсим и в кой период. 

Ти разбра, защо просто позитивното мислене не работи. 

То няма да премахне ограничаващите убеждения от 

миналото. На теб ти е нужно да правиш това самостоятелно 

и осъзнато да променяш моделите си на поведение, които са 

се формирали в миналото. Това е като премахване на 

вредоносни програми в компютъра, само че трябва не 

просто да ги премахнеш, а да ги промениш. 

 

И така, сега ще ти задам редица въпроси, които ще ти 

помогнат да обявиш тези ситуации, а ти напиши на лист 

хартия отговорите. Само че го направи честно, защото от 

това ще зависи бъдещето ти. 

1. Кой е първият ти спомен в живота? 

2. Спомни си 5 най-негативни и болезнени събития от 

детството. Спомни си отделно 3 най-негативни и болезнени 

събития, свързани с парите. 

3. С кой от възрастнте си се намирал в детството? Кого 

най-много си обичал? Кои модели на поведение на любимия 

човек си копирал? Кои модели на поведения на други хора, 

които са се грижили за теб, си копирал? 

4. Какво в детстовото много си искал, но не си 

получил? 

5. Ако от първия път не успееш, не се притеснявай. 

Опитай още веднъж и още веднъж. 
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Променяме убежденията 

 

Ние с теб обсъдихме редица ограничаващи парични 

убеждения. И сега ти, навярно, ще се учудиш как си могъл 

да повярваш в тях? Сега от горепосочените убеждения, 

отбележи тези, които са ти присъщи. Осъзнаването на 

ограниченията е вече 50% от унищожаването му. А 

понякога и всички 100%. 

За да пормениш убеждението, ти трябва да го замениш 

с ново положително убеждение.  

Ти не можеш „просто така“ нещо да изтриеш от паметта 

си.Ти трябва едно „нещо“ да замениш с друго „нещо“. 

Всеми своето негативно убеждение, преразгледай го и 

създай ново противоположно. 

Например: „Парите са зло“ замени на „В моите ръце 

парите са добро“. 

„Колкото повече пари –толкова повече проблеми“ 

замени на „Колкото повече пари – толкова повече 

възможности“.  

„Всички богати са нещастни хора“ замени на „Много 

богати хора са щастливи и живеят прекрасен живот“. 

„Богатите хора са лъжци, предатели, крадци“. Замени на 

„Повечето богати хора са честни и са изкарали парите си 

благодарение на инициативата, работата и лидерството“. 

„Щастие за пари няма да купиш“ замени на „С пари е 

много по-лесно да си щастлив, отколкото без тях“. 
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„За да станеш богат трябва да продадеш душата си“, 

„Събирайте богатство на небесата, а не на Земята“ замени 

на „Богатството е естествено осъстояние, нали в природата 

навсякъде и винаги цари изобилие“. 

„За да изкараш големи пари трябват пари“ на „За да 

изкараш пари е нужна прекрасна идея и смелост“. 

И така нататък... 

Мисля, че разбра смисъла. 

Сега го направи. 

Ще бъде много по-добре да вземеш лист хартия и 

отляво да напишеш старото ограничаващо убеждение, а 

отдясно – новото съзидателно. След това старото убеждение 

ще зачертаеш, а новото, обратното, ще подчертаеш за да 

остане да живее в теб за винаги. 

 

Изявяване и промяна на асоциациите 

Какво е асоциацията? 

Говорейки на прост  език, асоциацията е етикет, който 

мозъка ни закача за предмета или събитието. Обикновено 

тези асоциации се формират под вид на чувства.  

Нека първо анализираме, какво е асоциация. Представи 

си автомобил Mercedes. С коя една дума ти би 

харатеризирал тези коли? 

Например, с думата „комфорт“. Но всъщност, преди да 

кажеш думата „комфорт“ ти чувстваш комфорт. Т.е. първо е 

било чувството за комфорт. Ето това е асоциацията. 
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Престави си телефон iPhone. С коя дума би 

характеризирал този телефон. 

Например, с думата „Готин“. Но първично бе 

чувството, колко е готино и стилно да имаш iPhone.  Ето 

това са асоциациите. Свързването на определен предмет с 

думи, предмети и чувства е асоциация. 

С какво са по добри часовниците Rolex от Swatch? 

Ами с нищо. 

Но защо часовниците Rolex са сто пъти по-скъпи  от 

Swatch? 

Асоциации! Ето в какво е силата на марката. Марката 

изгражда асоциации и по такъв начин се продава по-скъпо. 

И защо iPhone стана толкова известен? 

Нима това е най-добрият телефон? 

Изобщо не. Има много други телефони, които са по-

функционални, мощни по характеристики, красиви. Просто 

Apple създадоха асоциации, че iPhone  са престижни, 

готини. Само богатите ходят с такива телефони. И сега аз се 

смея на хората, които си взимат кредит и си купуват iPhone, 

за да покажат на другите колко са готини. 

Човек постоянно си прави асоциации по повод всичко. 

И този процес е неосъзнат. Ти можеш да се научиш не само 

неосъзнато да правиш асоциации в главата си. 

Човек създава различни асоциации за предмети и 

събития благодарение на определен опит. 

Например, обичаш ли бял цвят? 
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Ако да, значи с белия цвят имаш свързани добри 

асоциации. 

Ако не, значи лоши. 

 

Каква е разликата между убежденията и асоциациите? 

Убежденията са мисли, в правилността на които си 

сигурен. 

Асоциациите са чувства, с които ти асоциираш 

определен предмет, събитие, мисъл или каквото и да е. 

Убежденията и асоциациите вървят ръка за ръка. 

Където има мисли – там има и чувства. И където има 

чувства – там има мисли. Убежденията се закореняват в 

подсъзнанието ни благодарение на чувствата. И колкото е 

по-силно чувството – толкова по-бързо се случва 

закореняването.  

Как се формират асоциациите? 

Представи си ситуацията. Не мисли, реална ли е такава 

ситуация, или не. Това не е толкова важно. Важното е да 

разбереш, как се формират асоциациите. Жена отива на 

изискано парти. Тя си слага прекрасна бяла рокля. И 

изведнъж, когато излиза от колата, един минибус, минаващ 

покрай нея, влиза в голяма локва и я напръска с поток от 

мръсна вода. Бялата красива рокля се превръща в мръсен 

парцал за под. Жената поглежда роклята си и... 

Как мислиш, когато жената вижда, в какво се е 

превърнала бялата й рокля, ще иска ли отново да облече 

бяла рокля? 
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Правилно, разбира се, че не! Мислиш ли, че ако беше 

облечена с рокля в друг цвят това щеше да промени нещо? 

Разбира се, че не. То би било също толкова мръсно. То ест, 

работата не е в роклята и не е в белия цвят. Та защо жената 

няма да иска вече да си слага бяла рокля? 

Този шок, това негативно състояние, вида на самата 

рокля моментално създават негативна асоциация по повод 

белия цвят и роклята с бял цвят. Може би, от този ден 

жената вече няма да харесва белия цвят изобщо. Очевидно, 

че работата не е в роклята и не е в белия цвят, но мозъкът 

неосъзнато асоциира толкова негативни емоции с белия 

цвят и бялата рокля. 

Нашият мозък, искаш ли го или не, създава асоциации 

постоянно. И ако не контролираш, какво създава, ти не 

управляваш живота си. 

 

Кажи, обичаш ли ягоди? 

Лично аз не обичам особено. 

А знаеш ли защо не обичам? Защото в детството се 

натрових с ягоди. Но преди това много ги обичах. 

Помня една седмица, когато мама всеки ден купуваше 

ягоди. Аз ядох и ядох и изядох толкова много, че се 

отрових. Много ми беше зле. И мозъкът ми си направи 

извод: ягодите са лоши, защото изпитах силна болка, когато 

се отрових. Въпреки, че е ясно, че работата не е в ягодите, а 

в това, че изядох толкова много! Но, въпреки това, мозъкът 

създаде асоциация, че ягодите са лоши. И от тогава до 
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момента, в който осъзнах тази асоциация, аз не обичах 

ягоди. 

Когато осъзнаеш асоциацията, ти можеш да я 

промениш. 

Също така, както убежденията. 

Асоциациите се създават лесно в моменти на много 

силни емоции. И много често мозъкът прави грешни изводи, 

и после заради тези изводи ние страдаме цял живот. 

Асоциацията е емоционална връзка между два обекта. 

В ролята на обект може да бъде каквото и да е или 

който и да е. Мозъкът може да създаде връзка между всеки 

две неща. 

 

Асоциациите „Болка“ и „Радост“ 

Сега, когато ти разбра, какво е асоциация, искам да 

знаеш, че най-най-главната асоциация, която строи мозъкът 

ни по повод всеки обект, това е асоциацията „Болка-

Радост“. 

Какво означава това? 

Мозъкът ни асоциира всеки обект с болка или радост! 

Например, телевизията е „болка“, защото телевизията = 

новини, реклама, а новините и рекламата са негатив. Значи 

телевизията = „болка“. 

Мобилният телефон е „радост“, защото благодарение на 

мобилния телефон аз ще мога да поговоря с когото и да е и 

да реша всякакви въпроси. 
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Компютъра е „радост“, защото благодарение на 

компютъра аз мога да се занимавам с това, с което се 

занимавам. 

Да ставам след 6 сутринта е „болка“, защото тогава се 

събуждам разбита и денят минава нуспешно. 

Тренировката във фитнеса е „радост“, защото ставам 

по-силна духом и телом, и самооценката ми расте. 

Аз ти написах своите асоциации. 

Такива асоциации имаме милиони! Накъдето и да 

погледнеш, ще имаш асоциация. Асоциации има по повод 

всичко! 

 В този момент мозъкът ти създава асоциация по повод 

тази книга и по повод мен, като авторка на тази книга. Ако 

книгата ти хареса, ти ще направиш асоциация „радост“ и ще 

продължиш да ме четеш. Ако не ти хареса книгата, не ти 

харесат статиите ми, мозъкът ти ще направи негативна 

асоциация, и ти ще забравиш за мен. И работата не е в мен, 

като авторка, и не е в това, добра ли съм или лоша. Ако ти 

харесвам, това не значи, че съм добра авторка също както, 

ако не ти харесам, това не значи, че съм лоша авторка. 

Всичко е субективно. И мозъкът ти изгражда само твоите 

собствени асоциации. 

Понякога мозъкът създава погрешни асоциации, като в 

примера с жената в бялата рокля, и тогава ние се отказваме 

от нещо или, обратното, придобиваме нещо. Ето по този 

начин ние живеем в собствения си свят и, благодарение на 

убежденията, го поддържаме. 
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Променяйки една асоциация от „болка“ на „радост“, ти 

ще можеш кардинално да промениш живота си! Да, само 

една асоциация“! 

Например, асоциациите, които създаваш по отношение 

на самия себе си, играят ключова роля във всички 

отношения в живота ти! Може би, някога в живота си 

направил една грешка, която не си могъл да си простиш, и 

до сега виниш себе си за тази грешка. Чувството за вина по 

отношение на самия себе си е мощно ограничение по пътя 

към успеха, щастието и богатството! Докато не промениш 

асоциацията „Болка“ за предишния Аз, ти ще търпиш 

неуспехи в живота. 

 

Ще ти разкажа собствената си история. 

На 5 години, когато заминахме с родителите на 

почивка, аз се запознах с едно хубаво момченце. Ние се 

сприятелихме, играхме, разхождахме се, танцувахме на 

детска дискотека. Сестра ми много ми завидя и веднъж в 

разговор ми разказа много лоши неща за това момче. Аз бях 

малка и глупава и й повярвах. На следващия ден се скарах с 

момчето и повече не се видях с него. 

 

Тази история създаде в живота ми осложнения в 

отношенията с противоположния пол. В училище не бях 

известна сред момчетата, въпреки че бях красива. Бях 

затворена. 
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Този неуспех с момчетата много повлия върху 

самооценката ми и доведе до това, че аз се асоциирах с 

неудачница. Всеки път, когато си спомнях себе си до 18 

годишна възраст, чувствах болка. Мозъкът ми създаде 

асоциацията „болка“ по отношения на самата себе си. А 

после се чудих, защо ми е толкова тежко да постигам 

целите си. Защо имам толкова блокажи на пътя? Защо е 

толова сложно? Това е пример, как мозъкът ми създаде 

асоциации, и животът ми вървеше в съответствие с тези 

асоциации. И, забележи, всичко започна от 5те ми години и 

после като верига продължи из по-нататъшния ми живот. 

Това ти разказвам и показвам за да видиш как се случва 

всичко. 

На теб ти остава само да си направиш паралел със 

собствения живот! 

 

Определяне на асоциациите, свързани с болка и радост 

Ние с теб вече говорихме за асоциациите, в това число 

за асоциациите „болка“ и „радост“. По-подробно ще 

говорим за тях, когато стигнем до въпроса за промяна на 

асоциациите. 

Необходимо е да разбереш, какви асоциации са се 

формирали в главата ти. 

Да вземем първия ми пример, в който разказах за страха 

си да говоря пред хора. 

В главата ми имаше ясна асоциация „Говоренето пред 

хора = болка“ 

www.perspektiva.cloud
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Когато вървиш срещу убеждението си, ти чувстваш 

много силен дискомфорт и стрес. При мен изплува картинка 

за ситуациите, когато имаше много-много силен вятър. Той 

бе толкова силен, че практически не можех да вървя напред. 

А представи си, че ти трябвада вървиш напред. И ти, 

преодолявайки много силното съпротивление на въздуха и 

вятъра, който те поваля, вървиш напред. Тук има нещо 

много сходно. 

 

 

Във втория пример: 

Дейността ми = „радост“. 

Мъжете = „болка“.  

За това аз с такава радост и лекота се занимавах със 

своя бизнес. И  толкова трудно градих отношения, които 

после все едно се провалиха. 

Разбери, моля те, това, което ти доставя „радост“, 

винаги ще върви добре. Това, което за теб е „болка“, ще се 

наложи да преодоляваш „през себе си“. 

Асоциациите „болка“ и „радост“ се създават от теб 

самия, от твоя мозък! 

 

Търсене на убеждения, които  са потвърдили 

асоциацията „Болка“ - „Радост“.  

Когато намираш едно убеждение, не си струва да се 

спираш. Помни, че едно убеждение създава и други 

подобни убеждения. Убеждения - позитивни и негативни, 

www.perspektiva.cloud


 

© Любов Миладинова.  Всички права запазени 

    
 
 

 

 
  ИСТИНАТА ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК © Любов Миладинова   

Авторка на портала за постигане на успех в живота www.perspektiva.cloud 

 
 
 

подобни на вируси, които „заразяват“ мозъка. За това едно 

убеждение създава друго. Другото създава трето и т.н. 

Когато намериш едно убеждение, пристъпи към търсене 

на други подобни. 

В идеал – намери цялата група от убеждения, които 

потвърждават асоциациите за болка, и ги смени всички. 

В третия пример, където разказвах за неувереността си, 

имаше много събития в живота, които спеособстват 

развитието на неувереността ми. Да намериш едно събитие 

не е достатъчно, защото ще останат другите. 

Задачата ти е да намериш най-главните ключови 

убеждения и да ги промениш.  

Дребните и второстепенни ще „умрат“ сами, когато се 

справиш с главните. 

А сега да пристъпим към процеса на промяна на 

убежденията! 

Ти можеш да пристъпиш към промяна на убежденията, 

когато със сигурност знаеш за съществуването му. 

Аз препоръчвам да вземеш специална тетрадка или 

файл, където ще записваш ограничаващите си убеждения. 

Тогава ще знаеш, кои убеждения си променил, а кои 

предстои да промениш.  

 

Промяна на асоциациите „Болка“ и „Радост“ 

И сега, когато осъзнаваш всичко това, можеш да го 

промениш. 
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Ако мозъкът ти е създал асоциации, той може да ги 

промени. Ако ти контролираш процеса, можеш сам 

неосъзнато да променяш асоциациите си. Ако искаш да 

направиш нещо, ще ти е нужно просто да асоциираш това 

действие с радостта, ако искаш да престанеш да правиш 

нещо, асоциирай това действие с болка!  Когато исках да се 

отуча да пия кафе, аз нарочно пих чай без мляко. 

Ненавиждах кафе без мляко, и това създаде в мен много 

силно отвращение. Престанах да пия кафе.  

За да престанеш да правиш нещо завинаги, ти трябва да 

създадеш много силна негативна асоциация. Същото е и с 

положителните навици. Ако искаш да създадеш навик, 

асоциирай този навик с много силни положителни емоции. 

А за да усилиш действието още повече и да създадеш 

промени завинаги, ти трябва да асоциираш навика с много 

силни положителни емоции, а отсъствието на този навик – с 

много силни негативни емоции. 

Помни, моля те, че ако ти премахнеш навик, вместо 

него трябва да създадеш нов навик! Ако не създадеш нов 

навик, то, когато негативните асоциации отслабнат, навикът 

ще се върне. Това се случи и с мен, когато престанах да пия 

кафе, а после отново започнах. 

Колкото по-силна е асоциацията „Радост“ толкова 

повече ще искаш да го направиш.  

Колкото е по-силна асоциацията „Болка“, толкова 

повече ще се стремиш да избегнеш това.  
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Нека сега поговорим за парите. И на техния пример ще 

ти покажа, как работи това. 

Първо трябва да си признаеш истината. 

Беден ли си или богат? 

Само две крайности. Няма промежутъчни варианти. 

Отговорът ти: __________ 

Аго ти избягваш отговора и се страхуваш да погледнеш 

истината в очите, събери смелост и се върни да дочетеш 

книгата. На човек, който отрича истината не може да му се 

помогне. 

И така, аз предполагам, че до сега асоциацията ти е 

била „пари = „болка“. 

Нужно ни е да променим асоциацията на „пари = 

„радост“„. 

Откъде знам, че асоциацията ти е „пари = „болка“?  

Смятам за беден човек, ако в активите му няма милион 

лева. 

Богатият човек в активите си има повече от милион 

лева, и активите и капитала му постоянно растат.  

Моето отношение към хората е еднакво, независимо от 

това беден ли е или богат. Просто обичам хората и съм 

щастлива да помагам на тези, които искат. 

 

Бедния човек винаги има асоциация „пари“ = „болка“. 

При богатия човек винаги е „пари“ = „радост“. 

А сега да започваме... 
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Стадий 1. Разрушаване на негативната асоциация. 

Нашата стара негативна асоциация „големи пари“ = 

„болка“. 

Най-големият вирус, който разрушава всяка мисъл, 

всяко убеждение е съмнението. 

 

Стъпка 1: Да се усъмниш в правилността на 

асоциацията. 

За да разрушиш старата асоциация,  ти трябва да се 

усъмниш в нея. 

А действително ли „големите пари“ са равни на 

„болка“? 

Стъпка 2: Да се усъмниш в доводите, които 

потвърждават асоциацията. 

Мозъкът ще отговори: „Ама разбира се, ето спомни си 

ситуацията..., а ето още една история...., и още една....“ 

Той веднага ще започне да доказва, че старата 

асоциация е вярна. Продължавай да се съмняваш. 

Продължавай да се съмняваш в доводите му: „А 

действително ли ситуацията е правдива? Може би просто 

така ми я разказаха? А може би аз си направих неправилни 

изводи? А може би всичко беше абсолютно различно? А 

може би бях в лошо настроение?“ и т.н.  

 

Стъпка 3: Да обявиш асоциацията за погрешна.  
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Съмненията ще свършат своята работа. Те ще 

унищожат асоциацията. Обяви старата асоциация 

„пари“=„болка“ за лъжа! 

 

Стъпка 4. Докажи си, че старата асоциация е лъжа. 

Отговори си на въпроса: „Защо „големи пари = болка“ е 

лъжа?“ 

Например: 

„Пари“ = „болка“ е лъжа, защото съм видяла много 

богати и действително щастливи хора. 

„Пари“ = „болка“ е лъжа, защото, ако беше истина 

никой не би бил богат. 

„Пари“ = „болка“ е лъжа защото, ако беше истина, 

богатите  после биха се връщали към бедността. 

И т.н. 

 

Стадий 2. Закореняване на асоциацията „Радост“ 

Тук всичко е много по-лесно. Вселената не търпи 

вакуум. Ако ти си разрушил нещо, на това място трябва да 

създадеш нещо друго. И сега на мястото на старата 

асоциация ще сложим нова асоциация.  

На тази стъпка ти трябва да намериш потврърждение на 

новата асоциация „Големи пари“ = „радост“. 

Докажи на самия себе си или на някой друг, че 

големите пари са радост. Отговори на въпроса: „Защо 

големите пари са радост?“ Колкото повече причини 

намериш, толкова по-силно ще закорениш новата 
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асоциация. Постарай се да търсиш много емоционални 

причини. 

Парите са радост, защото мога да пътувам където 

искам. 

Парите са радост, защото мога да живея където искам. 

Парите са радост защото мога да се обличам красиво и 

да си купувам всякакви скъпи вещи, аксесуари и бижута, 

без да се колебая. 

Парите са радост, защото обичам недвижимите имоти и 

мога да се занимавам с недвижимост, защото ми харесват 

операциите с нея.  

Парите са радост, защото обичам колите, и ще мога да 

купя любимия си модел кола. 

Парите са радост, защото ще мога да имам екип и да 

плащам достатъчно пари на всеки за да решават проблемите 

ми. 

И т.н. 

 

Мисля, че разбираш, какво те моля да направиш. А в 

идеал, напиши кратко съчинение на тема: „Защо парите са 

радост?“ 

По този начин, ти закореняваш новата позитивна 

асоциация, че „парите“ са равни на „радост“.  

Може би ти се е сторило, че този процес е сложен, но 

всъщност всичко се прави мого лесно и бързо. Промяната 

на една асоциация заема само 5 минути. Но твоя живот ще 

започне кардинално да се променя.  
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Променяме убежденията и асоциациите чрез 

самовнушение 

Концентрация, или Почувствай чувството 

 

Ще ти разкажа история, как открих един от най-силните 

начини за внушение. Дълго време не знаех, как да го нарека 

и го наричах просто „почувствай чувството“. Това, което 

правих, така и наричах. Самото име отразява действието. 

За мен визуалцизацията никога не работеше, защото 

съм слаба в представянето на ясни образи. Мога да си 

представя образ, но след секунда мозъкът ми си представя 

вече съвсем друг образ, и за това никога не мога да се 

фокусирам върху един образ. А ако се накарам да си 

представям и да задържам един и същи образ, мозъкът ми 

губи интерес към него и процесът се превръща в каторга, а 

не в радост. Губи се цялата енергия и ентусиазъм. За това аз 

оставих визуализацията.  

Знаех, че ако почувствам определено чувство, то, рано 

или късно ще започне да се проявява в живота ми. Честно, 

не мога да кажа, откъде се взе тази сигурност, но вътре го 

чувствах. 

И веднъж реших да пробвам. Просто седнах, фокусирах 

се върху определено чувство. Тогава исках да постигна 

свобода. Не можех да визуализирам свободата, а да 

повтарям афирмацията „Аз съм свободна“ изглеждаше 

глупаво. Аз исках да се чувствам свободна. Исках да се 
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освободя от работата, училището, мрежовия бизнес и др. 

Имаше много ограничения в живота ми. Исках да се отърва 

от тях. 

В началото не можех да се концентрирам върху 

чувството на свобода, защото никога нямах такава. Беше ми 

тежко да си представя, да усетя, но ми харесаха тези 

чувства, които изпитах. Реших да продължа. Следващият 

път беше много по-лесно. После още по-лесно. На края след 

седмица аз успях с лекота да се почувствам свободна по 

време на този процес, т.е. сякаш се научих да чувствам 

свободата. 

Докато не можеш да почувстваш някое чувство, как си 

представяш, че Вселената ще го материализира? Ако искаш 

щастие, но даже не можеш за миг да се почувстваш 

щастлив, как си представяш а станеш щастлив?  

Чувствата притеглят подобни чувства. Колкото повече 

чувстваш щастие, толкова повече в живота ти ще се случват 

събития, които ще те правят по-щастлив. 

Много жени, с които работя, искат любов  и прекрасни 

любящи отношения. Но когато ги моля: „Почувствай се 

любима, почувствай как обичаш!“, - често чувам в отговор: 

„А как така?“ или „Аз не мога да го направя!“. 

Разбирам, че ако жената не може да почувства любовта, 

тя не може да я привлече в живота си. И започваме да 

развиваме това чувство.  

И помни, моля те, златното правило: „Ако ти искаш да 

те обичат, обичай и ти!“ Ако искаш да те уважават, уважай 
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хората и ти. Т.е. всичко започва от теб. Ти създаваш 

определено чувство в живота си, защото започваш да го 

излъчваш. 

Сега разбирам, че човек може да почувства всичко, 

каквото и да е, всякакви чувства, даже ако той никога не ги 

е усещал. Поне приблизително може да ги почувства, 

защото имаме въображение и способност да фантазираме и 

да си представяме. 

Въпреки че в повечето случаи ние просто сме забравили 

определени чувства. Може би, някога сме ги чувствали, но 

после сме ги забравили. Просто, когато много дълго 

чувстваме съвсем различни чувства, например, 

разочарование, агресия, отсътствие на свобода, ни е сложно 

да се превключим. Възниква ефект на инертност, а може би 

чувство за съпротивление.  Но ако продължаваш да го 

правиш, въпреки съпротивлението и инертността, всичко 

ще стане. Забележи, когато товарен влак тръгва, той бавно-

бавно набира скорост, а после препуска така, че нищо не 

може да го спре. Ракетата, когато излита, също преодолява 

огромно съпротивнение и на старта изгаря 80% от горивото 

си.  

Това са естествени процеси, през тях трябва да се мине.  

В началото ще ти се наложи да приложиш 

допълнителни усилия,  но после всичко ще потръгне лесно 

и просто.  
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От свой опит мога да кажа, че след известно време 

работа върху себе си и подсъзнанието, е много по-лесно да 

се внедрят нови позитивни убеждения. 

Сега с лекота, практически моментално, мога да внедря 

всякакво позитивно убеждение. А пък негативните 

убеждения се внедряват бавно. 

Нашият мозък е много гъвкав и инертен. Той е способен 

да се приспособява към всичко, само че трябва да 

приложиш усилия в началото. Ако в определени области в 

живота имаш повече положителни и съзидателни 

настройки, то ест преобладават позитивните модели на 

мислене, тогава новите положителни и съзидателни 

установки в същата област се внедряват лесно. Ако, 

обратното, в определена област имаш по-скоро 

ограничаващи модели, трябва да се потрудиш, за да 

промениш старите настройки на нови. 

Във всяка област, човек има или съзидателен модел на 

мислене, или ограничаващ. Ако преобладава съзидателният, 

тогава убежденията, които съответстват на този модел се 

внедряват лесно и просто. Тези убеждения, които 

противоречат на преобладаващия модел на мислене в 

определена област се внедряват много по-сложно. 

При човек в една област може да преобладава 

съзидателен модел на мислене, а в друга област да 

преобладава ограничаващ модел. Например жена може да 

преуспява в кариерата. Кариерата и издигането в службата 

ще й вървят лесно и от самосебе си. А в отношенията с 
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мъжете не й върви, въпреки, че може да бъде красива и 

привлекателна.  

Друг пример: мъж, който има отлично семейство, 

преуспява в бизнеса, но винаги е недоволен и нещастен. 

Защо? В какво може да е причината, ако всичко е наред в 

семейството и в бизнеса? 

В отношенията има съзидателен модел на мислене. В 

бизнеса също съзидателен модел, а по отношение на 

щастието, радостта и наслаждението от живота – 

ограничаващ. 

На такъв мъж може да му е много лесно да внедри нови 

убеждения, що се  касае семейстовото и работата, но той ще 

се сблъска със силно съпротивление, когато започне да 

внедрява нови съзидателни убеждения по отношение на 

щастието и радостта в живота.  

На жената от първия пример ще й е лесно да продължи 

да расте в работата, но сложно - да промени отношенията с 

мъжете.  

Да променяш курса на мислене е много по-сложно 

отколкото да ускориш процеса на съзидание. 

Много енергия се изразходва и само за прехода от 

едното състояние в другото. В нашия случай това е промяна 

на курса на мислене. Ето това е най-сложият процес! 

Защото ти не виждаш промените и ти се струва, че нищо не 

се случва. А всъщност всичко се случва. Този период е най-

трудно да се издържи. Точно в този период най-много хора 

оставят започнатото. 

www.perspektiva.cloud
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Медитации 

Тук ще опиша своето разбиране за медитации. То явно 

ще се различава от общоприетото разбиране. Ти ще 

разбереш, в какво да вярваш. Мен никога не ме е 

устройвало общоприетото разбиране за медитации, и аз 

намерих това, което е близко за мен. И сега искам да 

споделя това разбиране с теб. 

За мен медитацията е хармонизация, т.е. себевъвеждане 

в хармония и спокойствие. 

Концентрацията е, обратното, ускоряване. Самата дума 

„концентрация“ означава концентрация на енергията върху 

нещо. 

Концетрацията те ускорява 

Медитацията те забавя. 

Концентрацията фокусира енергията. 

Медитацията разфокусира енергията. 

Концентрацията създава. 

Медитацията разрушава. 

То ест, концентрацията и медитацията са 

противоположности, като деня и нощта, лятото и зимата. 

Но без едното не може да го има и другото. 

Знаеш ли, аз продължително време не се занимавах с 

медитации, защото не разбирам, за какво да се забавям. 

Исках много бързо да осъществя мечтите си, тогава закакво 

да се забавям? Искам да създавам новия си свят, за какво да 

разрушавам нещо? 

www.perspektiva.cloud
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Но ето до какво стигнах в последствие. 

Да, аз много бързо създавах нова реалност, много бързо 

постигах целите, много бързо променях света, но не бях 

щастлива. Понякога ми казваха, че вървя на ръба и може да 

падна. Т.е. скоростите бяха толкова големи, че не можех да 

контролирам енергията си. Когато караш на скорост 200 

км/час, всяко камъче, което падне под гумите, може да бъде 

фатално, всяка яма, може да доведе до фатални 

последствия. Когато скоростите са големи, трябва да е 

голям и професионализма. 

Същото е и в живота: ако ти само се ускоряваш, 

благодарение на концентрациите, но не  хармонизираш себе 

си и пространството с помощта на медитации, ти можеш да 

превключиш на негатив. 

Благодарение на силната енергия, ти можеш да 

създадеш както позитив, така и негатив. 

Медитацията помага да задържиш контрола над 

енергията си и да хармонизираш себе си и пространството. 

Медитацията те въвежда в позитивно състояние. 

Концентрацията просто усилва енергията, независимо от 

това каква е тази енергия. 

На скоро говорих с един младеж. Той има много силна 

енергия, но когато общувах с него видях, доколко е 

разрушил себе си и своя свят. Даже започнал да взема 

хапчета, за да стане по-спокоен. Той ми каза: „Аз 
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ненавиждам града, в който живея. Ненавиждам шефката си. 

Ненавиждам работата си...“ 

 

Разбираш ли какво се случва?  

Той, имайки толкова силна енергия, започна да 

разрушва целия си свят.  

Аз реших да му помогна, защото видях силата, видях 

чистото и светло сърце, желанието да бъде Велик и да прави 

добро. Но видях също и абсолютното незнание, как да 

контролира енергията си и какво да прави с нея. Силната 

енергия се превърна в разрушителна! 

Медитацията подрежда енергията. Медитацията 

превключва потока на енергията. 

Това е много силен инструмент. 

За да се занимаваш с медитации е нужна още по-голяма 

сила, отколкото занимаването с концентрации. 

Защо? 

Защото е много по-лесно да „раздвижиш“ мозъка, 

отколкото да го спреш. Нашият мозък постоянно мисли. И 

той с радост ще мисли и създава още по-бързо. Но когато го 

молиш да „млъкне“, тогава възникват усложнения. Ти се 

сблъскваш с още по-силно съпротивление. 

За това първо се научи да постигаш хармония вътре в 

себе си, а после започни да набираш скорост. 

Първо се научи да караш, а после започни да 

увеличаваш скоростта. 

www.perspektiva.cloud
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Използвайки само концентрацията, рано или късно ти 

ще разрушиш себе си, защото няма да се справиш с 

огромния поток от енергия. Ако тъкмо започваш пътя, 

започни с медитация, а после с концентрация. 

 

И така, какви медитации правя? 

1. Чисти медитации 

Аз ги наричам „чисти“ защото по време на тези 

медитации се концетрирам върху нещо, което не 

предизвиква никакви емоции. Например, гледам часовника 

и следя секундната стрелка в продължение на 15 минути. 

Целият фокус е само върху секундната стрелка. Опитвам се 

да не допусна нито една странична мисъл, а ако идва, 

връщам фокуса отново върху секундната стрелка. 

Аналогичен вариант е да се фокусираш върху електронен 

таймер. Например, включваш таймера за обратен отчет и 

следиш, как цифрите се променят. Ти можеш да избереш 

произволен променящ се предмет.  

Променящите се предмети се следят по-лесно, 

отколкото неподвижните. За това препоръчвам на новаците 

да избират тъкмо динамичните и движещи се предмети, а не 

неподвижните. 

Ти можеш да наблюдаващ дъжда, вълните в морето, 

пясъчен часовник, движещ се „Скрийн лок“ на монитора, 

изобщо, каквото и да е. 

 

2. Хармонизиращи медитации 

www.perspektiva.cloud
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От името става ясно, че задачата на тази медитация е да 

те доведе до хармонично състояние. Аз използвам две 

чувства за да постигна хармония: 

- любов 

- щастие 

Защо точно тези чувства? 

Защото смятам, че това са двете най-силни позитивни 

чувства, и повече от това, те те довеждат до хармония. Това 

са много дълбоки чувства. Ти ги усещаш дълбоко в себе си. 

И те могат практически да не се изразяват отвън.  

Чувството „Радост“ много прилича на щастие, само че 

радостта е по-скоро силна емоция, която сега я има, а след 

час може да я няма. Радостта е ярко изразена. Радостта е 

съпроводена със силни емоции, докато щастието е много 

дълбоко вътрешно чувство. 

Същото е и с радостта и страстта. Любовта е вътрешно 

дълбоко чувство. Страстта е ярко изразено външно чувство. 

Любовта винаги е съзидателна. Страстта може да бъде 

много разрушителна. Хората често бъркат любовта и 

страстта. 

Ти можеш да използваш всякакви други чувства, които 

смяташ за по-необходими в дадения период от време, 

например, хармония, умиротворение и т.н.  

 

Спортът е усилител на енергията ти. 

Той поддържа тялото ти в здраво състояние и енергията 

ти на ниво. 

www.perspektiva.cloud
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Тялото ни притежава огромна енергия. Ти можеш да 

използваш тази енергия за създаване на каквото и да е в 

живота ти. Само че за да постигнеш тази енергия, ти трябва 

да доведеш тялото си до активно състояние. 

Има различни видове спорт. Един спорт те активира и 

дава енергия, друг спорт може да успокоява, по време на 

трети ти чувстваш абсолютно различни чувства. Ти трябва 

да изучиш себе си и тялото си, как реагира на един или друг 

вид физическа активност. 

Например, със сигурност знам, че тичането дава 

максималоно силна енергия. Нито един нито друг вид спорт 

не дава такава енергия. Плуването хармонизира. По време 

на плуването  дишаш много дълбоко, задържаш дишането, и 

по-скоро се успокояваш. Фитнесът придава увереност. По 

време на работата във фитнеса  межеш да се фокусираш 

върху повишаването на самооценката. Колелото не 

повишава особено енергията. Това е по-скоро забавление. 

Просто ти трябва да намериш този вид спорт, който ще 

ти харесва най-много, и да се занимаваш с него. Как да го 

намериш? Пробвай различни видове и почувствай 

енергията. Хората не са свикнали да обръщат внимание на 

енергията си, а енергията ти показва, какво се случва с теб. 

 

Заклинания  

Заклинанията са свърхмощни твърдения, които викаш 

на глас или наум, използвайки енергията на тялото си. 
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Заклинанията придобиват грамадна 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-базови потребности: 

да ядат, да ходят, да седят, да стоят, да лежат. Малко хора 

се занимават със спорт и го използват за развитието на 

тялото си  и повечешение на енергията. Но помни, моля те, 

че тялото ти е способно да ти дава море от енергия. 

Забележи, че използвайки тялото си, ти можеш да 

превключиш енергията си за броени секунди. 

Как? Много лесно! Още сега се усмихни, стани и 

започни да скачаш 1 минута. Само че дръж на лицето си 

усмивка. И ти ще видиш какво ще се случи. В каквато и 

дълбока депресия или стрес да се намирш, енергията ти ще 

се превключи. Забелязвал ли си, че по време на депресия 

скоростта на тялото се забавя? Човек бавно мисли, нищо не 

му се иска, той малко се движи. Депресията забавя тялото. 

Ако ти, благодарение на желанието си и силата на волята 

ускориш тялото си, ще излезеш от депресията. Може би 

след няколко часа ще се върнеш отново в депресивно 

състояние, но ако продължиш да поддържаш тялото си в 

движение, ще започнеш стремително да излизаш от нея.  

Спортувай нещо, и по този начин ще развиеш енергията 

на тялото си.  

А сега си представи, че в пика на емоциите си ти 

извикваш това, което искаш да получиш в живота. 

Осъзнаваш ли силата на всичко това? 

www.perspektiva.cloud
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Осъзнаваш ли силата, с която ще се случва 

материализацията на желанието ти? 

А сега ми разреши да ти разкажа, как да правиш 

заклинания.  

 

Как да правиш заклинания? 

 

Стъпка 1. Съществено повишаване на енергията 

Препоръчвам да скачаш. Трябва да скачаш за да 

раздвижиш тялото си и значително да повишиш енергията 

си. Ти можеш да правиш каквото и да е, но главното е да 

повишиш енергията си. 

 

Стъпка 2: Викаш заклинанието! 

Дай-добре е да викаш. Ако обстановката не позволява, 

може да викаш наум. 

 

Стъпка 3. „Да!“ - да се фокусираш и да затвърдиш 

заклинанието 

В края на всяко заклинание добавяш „Да!“. Ти сякаш 

утвърждаваш това заклинание. 

Главният фокус е върху крайното „Да!“ 

 

Стъпка 4. Да създадеш мощен взрив от енергия по 

време на „Да!“ 

За да усилиш енергията си още повече, ти можеш, 

произнасяйки „Да“ да скачаш максимално високо, да 

www.perspektiva.cloud
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правиш удар или замах с риката, да пляскаш или много 

силно да се радваш. То ест трябва да направиш това, което 

ще създаде мощен прилив на енергия по време на „Да!“ 

 

Списък с парични заклинания (повече в бонус-

приложението в края на книгата) 

- Парите текат към мен като река 

- Аз обичам парите! Аз ценя парите! 

- Аз с радост приемам пари 

- Парите ми донасят щастие и радост! 

- Благодарение на парите аз мога да живея живота на 

мечтите си 

- Аз мъдро се разпореждам с парите 

- Аз лесно умножавам парите 

- Парите идват лесно при мен 

- Аз привличам пари в изобилие 

- Все повече и повече пари идват при мен с всеки ден 

- Аз бързо привличам богатство в живота си 

- Аз живея в богатство и процъфтяване 

- Аз заслужавам да имам много пари 

- Аз съм достоен да имам море от пари 

- Благосъстоянието ми расте с всеки ден 

- Аз си позволявам да имам много пари 

- На мен ми харесва да харча пари и да получавам 

удоволствие при това 

- Парите ми дават свобода 

- Аз се чувствам комфортно, имайки много пари 

www.perspektiva.cloud
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- Имам повече от достатъчно пари 

- Благодарение на парите аз създавам добро в света 

- Аз приемам богатство и изобилие в живота си 

- Аз съм открит за получаване на пари 

- Парите идват при мен от известни и неизвестни 

източници 

- Все повече и повече пари идват в живота ми 

- При мен идват идеи как да получа море от пари 

- Аз получавам ХХХХХХ на месец 

- Аз съм богат човек 

- Аз лесно привличам богатството 

- Аз пускам богатство и изобилие в живота си 

- Парите са мои приятели 

 

Внушение 

Внушението е процес за внедряване на определени 

мисли в подсъзнанието ти. 

Например, ти искаш да получаваш определена сума  

всеки месец. Искаш да получиш повишение в работата и по-

голяма заплата или да издигнеш бизнеса си на ново ниво и 

да получаваш повече пари. Ти създаваш едно твърдение 

подобно на заклинанията по-горе. Например „Аз изкарвам 

ххххх лева на месец“ и от време на време си го казваш на 

ум. 

Избираш само 1 твърдение! И работиш върху него 

докато се укорени в подсъзнанието ти.     
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Колко време трябва да работиш с едно утвърждение? 

Колкото е по-сложна ситуацията в областта, която 

искаш да промениш, толкова по-дълго трябва да работиш. 

Аз не мога да ти кажа конкретни срокове, без да знам 

ситуацията. Минималният период е една седмица. Това е в 

най-лесните и прости случаи. В сложните случаи минимум 

1 месец, а може би и 3 месеца. 

Аз наричам лесен случай, когато в определена област 

нещо с растежа не е наред и ти е нужно просто да го 

усилиш. То ест когато в определена област преобладава 

позитивен модел. Тогава всичко е лесно. Сложният случай е 

когато в определена област преобладава ограничаващият 

модел на мислене, а ти искаш да го промениш. Например ти 

искаш да си щастлив и радостен, а сега постоянно имаш 

проблеми, търсиш решения и си претоварен.  

 

Ключови образи в паметта 

Разреши ми да ти дам няколко примера от живота ми, за 

да разбереш как детските убеждения влияят и формират 

възрастния живот. 

Въпреки, че се справях добре, училищният период бе 

най-неуспешния за мен,защото точно тогава в мен заседнаха 

огромно количество ограничаващи убеждения, които до 

сега до известна степен управляват живота ми. 

Започвайки от седми клас, когато получавах оценка „4“ 

аз много се разстройвах. Анализирах всичко, защо и как 

това се е случило, какво съм направила погрешно и т.н. Аз 
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можех да анализирам и да мисля за тази оценка цял ден. Аз 

бях недоволна, аз бях разочарована. 

Гледайки сегашния живот, аз също не съм напълно 

доволна. 

Въпреки че, ако погледна обективно, аз живея 

прекрасно. Живея в прекрасен град, в прекрасна държава, 

занимавам се с любимата работа, вървя по 

предназначението си, имам много свободно време, имам 

прекрасен мъж, деца, отлични отношения с роднините, 

пари, бизнеса ми се развива, аз съм мъдра и талантлива... 

мога да изброявам още дълго. Много хора биха мечтали да 

си разменят местата с мен. Но аз не бих казала, че съм 100% 

доволна, а някъде на 80%. 

И така беше винаги! 

Даже когато постигах големите си цели, не бях 100% 

доволна. 

 

Защо става така? 

Какво ме кара да бъда недоволна и неудовлетворена? 

Аз започнах да анализирам 

Някой ще каже, че недоволството и 

неудовлетвореността ме придвижват напред. 

Нищо подобно! Те по-скоро ме правят нещастна. 

И, спомняйки си детството, аз намерих в паметта си 

ясен образ, как се прибирам вкъщи неудовлетворена и 

разстроена, и анализирам, защо съм получила 4ка или 5ца, а 

не 6ца.  
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Аз ясно видях мястото, улицата, блока, обстановката – 

всичко! 

Наричам това ключов образ в паметта! 

Този образ остана в паметта и се превърна в модел на 

поведение, който от този същия ден започна да управлява 

живота ми. 

Образът е стратегическа картинка. Една-единствена 

картинка. 

Какво трябва да правиш за да промениш модела на 

поведение? Трябва да промениш ключовия образ! 

Един-единствен образ в паметта управлява емоциите, 

чувствата и действията, даже след 10 години! 

А сега си представи колко такива ключови образи са 

заседнали в паметта в периода на формирането ти! 

 

Ето още един пример. 

Помня как в училище ми харесваше едно момче. Аз бих 

дала всичко за да съм с него.  

Събрах смелост и го поканих на кафе. 

Там му казах, че го обичам. Помня ясно, къде беше 

това, как се случи, обстановката, и какво ми отговори той. 

Всичко помня идеално. Той ми каза: „Нали знаеш, че това е 

невъзможно“. 

И аз му отговорих: „Да, знам, просто исках да го 

знаеш“. 

Тогава бях на 16 години. 
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И в този момент аз неосъзнато затворих чувството на 

любов в себе си. 

Затворих най-силното позитивно чувство! 

 

Също помня всичко идеално, как се случи.  

И  за това до 20 години бях сама. 

И тази самота много повлия върху самооценката ми към 

по-лошата страна. 

Така се формира животът. 

Признавам, че преди малко повече от две години аз не 

приемах старата себе си. Аз сматах старата себе си за 

неудачница заради неуспехите в любовта. 

Какво да говоря, ти разбираш последствията... Всичко 

това вече го промених, но беше много тежко и изискваше 

огромна работа над себе си. Наложи се добре да се 

анализирам. 

Сега имам прекрасен мъж, деца, отношения. 

 

За какво ти разказвам всичко това? 

Със сигурност знам, че в живота ти също си имал много 

неуспехи. Въпросът е във възприятието. Възприятието е 

много по-важно от резултата. 

И тези неуспехи от миналото до сега създават 

истинският ти живот. 

 

А ти все се питаш: 
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Защо не мога да намеря прекрасен мъж или жена за 

отношения? 

Защо до сега съм беден? 

Защо бизнесът ми не върви така, както ми се иска? 

Защо престанах да се радвам на живота? 

Защо всичко, което правя се проваля? 

Отговор са ключовите образи от миналото, които са 

заседнали в паметта ти, станали са модели на поведение и 

до сега контролират живота ти! 

Какво да правиш за да промениш живота си? 

Спомни си тези ключови образи и ги промени! 

Миналото, настоящето и бъдещето са свързани с една 

нишка! 

Ако ти не обичаш себе си миналия, означава, че няма да 

обикнеш себе си настоящия и няма да се обикнеш в бъдеще.  

Променяйки миналото си, ти ще промениш бъдещето 

си. 

 

Как можеш да промениш миналото си? 

Твоето минало остава в паметта ти и се възсъздава в 

настоящето, благодарение на въображението ти. 

С помощта на въображението си създай новия желан 

образ и го закрепи в паметта вместо стария ограничаващ 

образ. 

Не можеш просто така да премахнеш образ от паметта. 

Но можеш да го замениш. 
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Нов образ - нов модел на поведение – нова реалност – 

ново бъдеще. 

Ще  дам пример за да разбереш по-добре ситуацията.  

Представи си, че гледаш филм. Ти натискаш пауза. И на 

екрана застива определен кадър. Самият филм не можеш да 

промениш (така както не можеш да промениш своето 

минало). А кадърът, който остава на екрана по време на 

паузата можеш да промениш, просто натискайки пауза на 

друго място. 

Та ето, не трябва да променяш миналото или да го 

изтриваш. Просто замени този кадър, който е останал. 

Обикновено в паметтаа остава най-емоционалният кадър и 

най-често той е най-негативния (ако говорим за негативни 

събития). Върни се малко по-назад (с няколко часа, дни) в 

живота си и „спри“ на момента, когато си щастлив. 

Закорени новия стоп-кадър. Така ще се получи замяна на 

ключовия образ, и животът ще тръгне по друг сценарий.  

Може да вмъкнеш свой кадър и да го закорениш. Само 

че важното е да го направиш много емоционален. 

Да го закорениш означва да напълниш образа с емоции, 

за да остане в паметта ти.  

 

Промяна на възприятието за минали събития 

Защо в настоящето ние по определен начин реагираме 

на събитията? 

Защо възприемаме едни събития като негативни, а 

други – като позитивни? 
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Какво служи като източник за възприятие и 

благодарение на което възприемаме нещо така, а не иначе? 

 

Ще ти дам пример от собствения си живот. 

Когато тръгнах на училище, в моя клас имаше две 

момичета, които имаха много богати родители. Момичетата 

бяха много красиви. Една от тях беше глупава, а втората – 

умна. 

Аз и други момичета им завиждахме, въпреки, че не 

говорехме за това. Всеки път за празници те получаваха 

най-добрите подаръци от родителите, а после отиваха на 

училище и разказваха за тези подаръци. Богатите много се 

различават от бедните. Техните деца също се различават. И 

ето децата от нашия клас започнаха да се подиграват на тези 

момичета. Тази, която е глупава, даже не винаги разбираше, 

че се подиграват на нея. А ние измисляхме шеги, вицове и 

друго. Общо взето я обиждахме. 

Втората, умната, беше и по-красива и добре учеше. 

Момчетата и момичетата от моя клас изобщо не я обичаха, 

защото в  нея имаше всичко – и красота и ум. На нея й се 

смяха, даже повече отколкото на първата, но не в лицето, а 

зад гърба. Момичето беше достатъчно умно и тя просто 

игнорираше това. Аз й се възхищавах. Ние се сприятелихме 

и станахме най-добри приятелки в класа. Тя знаеше, че й се 

смеят и не общуваше със съучениците. Тя общуваше с 

ученици от други класове. Но бидейки в компанията на 

съученици, аз чувах, как й се смеят. Децата намираха 
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всевъзможни недостатъци в нея и се подиграваха. Всеки 

човек има недостатъци, за това имаше над какво да се 

смеят.  

И аз разбирах, защо така й се подиграват. Всеки ден я 

докарваха с луксозна кола, след училище идваха да я 

вземат. Тя имаше собствен шофьор. И всички виждаха това. 

И понеже бяхме приятелки с нея, ми беше още по-болно да 

слушам всичко това. 

Но аз неосъзнато си направих: ако бъдеш богат, няма да 

те възприемат, ще ти се смеят. И после това убеждение 

дълго време ми пречеше да се измъкна от бедността, защото 

вярвах, че ще съм аутсайдер като това момиче. 

То ест неправилното възпримане на ситуацията създаде 

сериозни блокажи на пътя ми към богатството. 

Защо неправилно? 

Защото помислих, че богатите са лоши, за това така им 

се смеят, вместо да си направя друг извод: бедните, за да 

оправдаят бедността си от завист към богатите им се 

подиграват. 

И много често си правим неверни изводи и неправилно 

възприемаме ситауцията. И това после довежда до големи 

проблеми в живота. 

Може би в живота си имал много проблеми и 

сложности. Аз знам със сигурност, че в живота ми имаше 

много. Въпросът е в това, как възприемаш тези проблеми и 

сложности. Някои хора обвиняват Вселената, че тя им е 

дала тежка съдба. И това възприемане води до техния 
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провал в живота. Други хора се учат от грешките си, 

преодоляват усложненията, стават по-силни и преуспяват, 

благодарение на този опит, който са придобили в живота. 

Едни и същи ситуации, но различно възприемане.  

И в зависимост от възприятието – различен стил на 

живот. 

Ако хората възприемаха всички събития от позитивна 

гледна точка, всички биха били щастливи. Нещастието 

възниква поради неправилното възприемане на събитията. 

Няма лоши и добри събития, а само това как ги 

възприемаме. 

Светът е един и същ, но всеки го приема по свой начин. 

За това всеки живее в субективната си реалност. 

Буда казваше: „Всички страдания се случват поради 

неправилно възприемане“.  

Разбираш ли, че възприятието на миналите събития 

влияе върху настоящето и бъдещето? 

Как? Много лесно. Аз си направих извод, че богатите са 

лоши – и после това ме блокираше на пътя към богатството. 

Тъй като аз съм добър човек и не исках да съм лоша, за това 

мозъкът ми блокираше привличането на богатство в живота 

ми. 

На теб ти е нужно да промениш възприятието за 

миналите събития и тогава ще се промениш в настоящето, и 

ще се промени бъдещето ти. 
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Ние с теб по-рано в тази книга вече говорихмеза  

ограничаващите убеждения, които си си поставил в 

областта на парите. 

Намерихме ситуациите, когато визникнаха тези 

убеждения. Сега, връщайки се в тези ситуации, ти трябва да 

си направиш друг извод на основанието на новия си опит и 

новите си желания. В моя пример, аз трябваше да се върна в 

ситуацията, когато видях, как се подиграват и надсмиват на 

моята приятелка, и вместо да си правя извод, че богатите са 

лоши, да си направя извод, че тези хора, които се 

подиграват на това момиче са неудачници, защото го правят 

поради завист. 

Аз ти показах с моя нагледен пример как възприятието 

ни влияе на настоящето и бъдещето. 

За да променим възприятието за минало събитие, трябва 

да направим друг извод по повод това минало събитие.  

Създаване на ново минало 

А сега ще споделя с теб още една техника, по-сложна, 

за промяна на възприемането на минали събития. 

Нека дам пример.  

Наскоро говорих с една жена. Първият й спомен беше, 

как майка й вика и й се кара. Когато тя ми разказваше за 

това, видях на лицето й болка, даже лицето й се изкриви от 

нея. Сега тази жена е вече на 37 години, но тя изпитва 

нелюбов към майка си, меко казано. Разбираш ли, колко е 

важно за детето да чувства любовта на майка си? А в 
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главата й изплуват само образи на болка, викове, караници 

и т.н. 

Тя подробно ми разказа първия си спомен. Майка й 

пиеше, за това се държеше по този начин. Този случай е 

много по-сложен,  за това  методът за промяна на 

възприятието трябва да се усили чрез смяна на образите. 

Нашият мозък не различава реалните събития от 

въображаемите. 

Събитията в реалността са просто по-ярки, по-

емоционални от въображаемите. Но ако се постараем, може 

да направим въображаемите събития толкова ярки, а може 

би и по-ярки.  

Смисълът на метода за промяна на образите от 

миналото е в това, да сменим спомените от миналото. За да 

променим спомените от миналото, старите (реалните) 

картинки от миналото трябва да „изтрием“ от паметта и да 

ги заменим за нови ярки, емоционални, създадени от теб 

благодарение на въображението: 

- да „изтриеш“ старите образи 

- да създадеш нови образи 

- да закорениш новите образи в паметта. 

 

Аз я помолих да направи стария си реален образ по-

малко ярък. То ест да премахне цветовете, за да избледнее 

картинката във въображението. Да намали звука от виковете 

на майка си. Максимално да отдалечи картинката във 

въображението си за да стане малка. И. на края, максимално 
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да намали емоциите и чувствата, които тя усещаше в този 

момент. Да намали чувствата към нулата. По този начин ние 

„изтириваме“ стария образ. Образите в паметта ни живеят 

благодарение на чувствата и емоциите, които, от своя 

страна възникват заради ярките  спомени за образите и 

звуците и другите ограни на чувствата. 

На втора стъпка аз я помолих да създаде нова картинка 

как майка й я вика и я прегръща. То ест вместо вик и 

караници, майка й просто я вика. Вместо злоба и агресия 

ние рисувахме доброта и любов. Мама с любов я прегръща 

и й казва топли думи. Аз я помолих максимално ярко да 

нарисува този образ във въображението си. 

Нов образ създадохме. И сега, на третата стъпка 

трябваше да осъществим цялостна замяна на образа. 

Това може да се направи чрез повтаряне плюс усилване 

на новия образ чрез чувства и емоции. 

Ние усилваме емоционално новия образ и го повтаряме 

много-много пъти. 

Ето какво се случва: стария образ направихме много 

слабо емоционален, премахнахме цветовете, звуците, 

чувствата и емоциите, а  новосъздадения образ, обратното, 

усилихме чрез ярки цветове и емоции. И наложихме новия 

образ върху стария. Сега мозъкът ще помни новия образ, 

защото той е по-емоционален от стария. Ние сякаш 

подменяме образите. При всички случаи ти ще помниш 

старата реалност, но тя вече няма да ти влияе, защото 

„новата реалност“ става по-приоритетна и силна. 
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Какво стана с жената, с която направихме този трик? 

Тя изведнъж почувства любовта на майка си, тази 

любов, която цял живот не й е достигала. Тя започна да 

плаче и почувства, как сърцето й се напълни с радост и 

любов. Тя отново обикна майка си.  

То ест негативът (ненавистта към майка си за болката и 

обидата) се замени с позитив (любов към майка си). И сега 

тази жена ще бъде по-уверена.  

Тя имаше проблеми в отношенията. Беше сама и не 

можеше да привлече мъж в живота си. И, разбира се, че мъж 

няма да дойде, защото той ще чувства тази болка и 

ненавист. А сега съм сигурна, че тя ще привлече в живота 

си подходящ мъж, защото вместо болка в сърцето й се 

настаниха любовта и радостта. Разбира се, сега тя ще стане 

много привлекателна за мъжете. 

 

Често ме питат: „Ами ако не изявяваме ограничаващите 

убеждения, а просто внедряваме нови позитивни 

убеждения“? 

 

Прекрасен въпрос! 

Разбираш ли, убежденията, които седят в теб вече 10-20 

години, са чрезвичайно силни! Тези убеждения те 

управляват толкова много време. Ти вече си свикнал с тях. 

За да може новите позитивни  убеждения да започнат да ти 

влияят, трябва да им придадеш сила! Ако изявиш 
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негативното убеждение, ти ще го разрушиш „от корен“ и 

можеш да създадеш ново убеждение. То се приема веднага. 

А ако старото не разрушиш, а започнеш да създаваш 

ново, ще възникне конфликт на тези две убеждения. И 

забележи, че старото е чрезвичайно силно. На теб ще ти е 

нужно да изхабиш много сили и енергия за да внедриш 

новото убеждение. Но все едно старото ще седи в теб и ще 

ти влияе! 

И, между другото, няма да ти е нужно да хабиш много 

сили и време за търсене на ограничаващото убеждение. 

Нека подсъзнанието се занимава с търсенето. Ти просто му 

дай задача. По време на сън, в душа, на разходка, по време 

на почивка, ти ще получиш озарение, ще ти дойде мисъл от 

само себе си, какво и кога се е случило.  

 

Представи си плодотворна почва. Дълго време никой не 

се грижи за нея и там са пораснали трава и плевели.  

Ако не изкорениш травата и плевелите, а започнеш да 

садиш семена на растения върху тревата, семената няма да 

покълнат. Цялата слънчева светлина, топлината, водата, с 

която ще поливаш новите семена ще попият тревата и 

плевелите.  

 

Практически пример 

Ще ти дам практически пример за изпълняване на 

упражненията от глава 2. Това е реален пример на един 
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човек, който избра да промени убежденията, касаещи 

парите, и увереността в себе си. 

 

Погрешни убеждения на тема „пари“ (богатство): 

- парите са зло 

- не е възможно да изкарваш честно 

- парите развалят човека 

- за да изкарваш пари трябва много и тежко да работиш 

- колкото по-високо си се издигнал, толкова повече 

боли да падаш 

- богатите са егоисти 

- за да започнеш да изкарваш, е нужен начален капитал 

- големите приходи предполагат плащане на много 

данъци 

- парите трябва да се пазят и постоянно да се страхуваш 

за съхранността им 

- по-малко пари – по-добре спиш 

- богатите нямат свободно време 

- за щастлив живот не трябват много пари 

- главното богатство е вътре в човек 

- богатите са самотни 

- богатите са роби на скъпите неща 

- големите пари са опасност за близките 

- където има пари, там няма истинска любов 

- парите не са нужни 

- няма смисъл да пестиш пари 

 - да имаш пари е опасно 
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- парите могат да изчезнат, трябва някъде да се дянат 

 

Позитивни убеждения (правилни) на тема „пари“ 

(богатство): 

- парите донасят добро, радост и щастие 

- да се изкарват пари честно може и трябва. Стабилно 

растящ приход може да се изкарва само честно 

- парите подчертават човек, показват същността му 

- ако изкарваш пари, занимавайки се с бизнес, който ти 

харесва, то трудното става лесно и радостно 

- ако се научиш да изкараш пари, то в случай на 

падение ти ще се изправиш и с времето ще се върнеш на 

същото ниво 

- богатите са по-щедри от бедните. Богатите се 

занимават с благотворителност 

- за да започнеш да изкарваш е достатъчно да 

регистрираш сайта си 

- за да използваш легални схеми за миниминизация на 

данъците просто се обърни към специалисти 

- богатият човек взема елементарни мерки за 

безопасност и се чувства уверено и комфортно 

- по-добре спиш когато си финансово независим, т.е. 

колкото повече пари, толкова по-голяма е финансовата 

„възглавница“ и толкова по-уверено се чувстваш. И, 

следователно, повече пари – толкова по-добре спиш! 

- богатите хора сами се разпореждат с времето си 
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- богатият човек може да си позволи да отдели много 

свободно време 

- големите пари дават повече възможности да бъдеш 

щастлив 

- парите дават повече възможности да развиеш 

богатството на вътрешния си свят 

- богатите хора като правило имат много приятели 

- богатите просто избират най-хубавото и удобното 

- големите пари са големи възможности да обезопасиш 

близките си 

- богатството усилва любовта, тъй като дава повече 

възможности да радваш любимите 

- парите са нужни за да бъдеш свободен човек и да се 

занимаваш с любимите неща 

- натрупването на пари дава възможност за създаване на 

финансова „възглавница“, покупка на скъпи неща, 

инвестиране 

- богатият човек е смел и уверен в себе си 

- има много възможности за изгодно инвестиране на 

парите 

 

Погрешни убеждения на тема „увереност в себе си“: 

- убеждение от детството е, че винаги нещо развалям 

- убеждението, че моето мнение не е важно за околните 

- чувствам се човек втори сорт 

- не ме слушат 
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- струва ми се, че хората ме смятат за безотговорен, 

инфантилен 

- страхувам се да имам собствено мнение, което се 

различава от мнението на болшинството 

- страхувам се  да си обърна внимание 

- струва ми се, че всички ме гледат и обсъждат 

- страхувам се да изглеждам неловко, „криво“ 

- страх от откритост 

- за мен е важно, какво ще си помислят хората за мен 

- трудно общувам в компания от хора 

- при общуването се страхувам да кажа нещо глупаво 

или не по темата 

- страхувам се от критика 

- страхувам се да кажа неприятна истина в лицето на 

човек 

- не съм сигурен, че мога да увелича прихода си 

 

Позитивни убеждения (правилни) на тема „увереност в 

себе си“: 

- всичко, с което  се заема успявам да направя 

прекрасно и качествено 

- моето мнение се изслушва и одобрява 

- аз съм авторитетен и уважаван човек 

- когато започвам да говоря – всички млъкват и слушат 

- аз съм отговорен, сериозен  и винаги изпълнявам 

обещанията си 

- аз винаги имам свое мнение и смело го изказвам 

www.perspektiva.cloud


 

© Любов Миладинова.  Всички права запазени 

    
 
 

 

 
  ИСТИНАТА ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК © Любов Миладинова   

Авторка на портала за постигане на успех в живота www.perspektiva.cloud 

 
 
 

- аз обичам да съм център и душа на компанията 

- хората основно са заети със себе си, не ги вълнува как 

изглеждаш, все едно им е 

- аз съм уверен в себе си, и всички мои действия и 

жестове са уверени 

- аз съм открит човек и това ми харесва 

- все едно ми е какво ще помислят за мен хората, ако 

правя това, което смятам за правилно 

- лесно намирам общ език във всяка компания и 

общувам лесно 

- думите ми са авторитетни. Аз сам задавам тема при 

общуването 

- критиката ми помага да ставам по-добър 

- аз винаги смело казвам това, което мисля 

- напълно съм сигурен, че всички мои действия са 

насочени към увеличаване на паричния ми поток, ще ме 

доведат до богатство и изобилие на пари в живота ми.  

 

Доказателство за погрешността на старите убеждения 

Пари: 

- Парите са зло. Това е погрешно убеждение, защото 

парите донасят радост, свобода, възможности. Парите 

помагат да реализирам желанията си и, ако имам добри 

мечти и желания, парите помагат да творя добро 

- Не е възможно да изкарвам честно. Това е погрешно 

убеждение, защото пари могат и трябва да се изкарват 

честно. Изкарването на пари е построено върху продажбите, 
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а най-ефективният метод е тристепенният маркетинг, който 

се състои от това, човек първо безплатно да пробва стоката, 

а после да реши, дали да купува или не. Всичко излиза 

честно. За това постоянно растящият приход може да се 

организира само по честен начин 

- Парите развалят човека. Това е погрешно убеждение. 

Всъщност парите подчертават човека, какъвто е. И всеки 

човек може да работи над себе си и да става по-добър, а 

парите само ще му помогнат да усили качествата му. 

- За да изкарваш пари – трябва много и тежко да се 

трудиш. Това е погрешно убеждение. Защото много 

предприемачи растат и се развиват. А ако имат спадове, 

просто е необходимо време, трябва грамотно да вземат 

мерки и бизнесът отново ще започне да расте. Пада този, 

който се занимава не със  своята дейност. И случаите на 

падане могат да са голям късмет за човека, защото той 

много осъзнава и, правейки изводи, тръгва  по правилния 

път. 

- Богатите са егоисти. Това е грешно убеждение, защото 

бедните са егоисти, те имат малко пари и малки 

възможности. А богатите, обратното, занимават се с 

благотворителност. И колкото повече пари има човек, 

толкова по-големи суми той ще дава за благотворителност. 

Значи, колкото по-богат, толкова по-щедър. 

- За да започнеш да изкарваш е нужнен начален капитал 

Това е погрешно убеждение. Сега много хора изкарват в 

интернет просто създавайки свой блог или сайт. А някои 
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изкарват много пари, важното е не капитала, а създаването 

на нещо полезно за хората и грамотен маркетинг. 

- Големите приходи предполагат плащане на големи 

данъци. Това е грешно убеждение. Големината на данъка 

може да се намали, ако грамотно се организира бизнеса, а 

също ако се използват различни легални схеми за 

минимизация на данъците, трябва просто да се обърнеш към 

специалисти. 

- Парите трябва да се пазят и постоянно да се 

безпокоиш за съхраността им. Това е грешно убеждение. 

Колкото повече пари има човек, толкова по-малко се 

безпокои за тях. А да се пазят парите е лесно, трябва да ги 

държиш в различни банки, т.е. да „не слагаш яйцата в една 

кошница“. Наличните да държиш в сейфове и да използваш 

услугите на охрана и сигнализация. И ще спиш спокойно. 

- По-малко пари – по-добре спиш. Това е грешно 

убеждение. Ако парите са малко и не стигат, то, обратното, 

спиш лошо, безпокоиш се къде да вземеш пари, как да 

изкараш, как да нахраниш семейството. За това по-малко 

пари –лошо спиш и много се безпокоиш.  

- Богатите нямат свободно време. Това е грешно 

убеждение. Богатият човек може така да организира 

времето си, че да има много свободно време. Богатият човек 

може да наеме работници и да им делегира голяма част от 

рутинните си дейности. 

- За щастлив живот трябват малко пари. Това е грешно 

убеждение. Тъй като животът показва, че по-щастлив и 
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пълноценен живот имат богатите хора. А бедните хора са 

прекалено ограничени поради малкия си приход и не могат 

да си позволят да придобият много неща за по-пълно 

щастие. 

- Главното богатство е вътре в човек. Това е грешно 

убеждение. Главното е щастието за всек човек, а бедният 

човек не може да бъде пълноценно щастлив, даже с богат 

вътрешен свят. За пълното щастие трябва да бъдеш богат 

вътре и отвън.  

- Богатите са самотни. Това е грешно убеждение. 

Обратното, с богатите хора всички се стремят да се 

сприятелят. И от това множество приятели богатият човек 

избира най-добрите и преданите. 

- Богатите са роби на скъпите неща. Това е грешно 

убеждение. Богатите хора имат широк избор и те избират 

това, което най-много им харесва, и това не задължително 

ще е най-скъпата стока. 

- Големите пари са опасност за близките. Това е 

погрешно убеждение. Обратното, големите пари са голяма 

защита за близките (наличието на финансова „възглавница“, 

голяма комфортна къща, голяма кола, качествена аларма, 

охрана и т.н) 

- Където има пари, там няма истинска любов. Това е 

грешно убеждение. Истинската любов не зависи от парите. 

Но когато има пари, се появяват истински възможности да 

правиш подаръци на любимите, повече време да отделяш за 
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любимите, да пътуваш с любимите и по този начин да 

закрепваш любовта. 

- Парите не са нужни. Това е грешно убеждение. В 

нашия съвременен живот без пари не можеш да оцелееш и 

ден. Парите са нужни навсякъде и винаги. Така е построен 

животът ни. Парите са нужни за изпълняване на мечтите и 

желанията ни. Парите ни даряват радост, свобода и големи 

възможности. 

- Няма смисъл да събираш пари. Това е грешно 

убеждение. Който не може да събира пари, той няма 

финансова „възглавница“ и се чувства нестабилно. Който не 

може да събира пари, той купува на кредит, а в резултат все 

едно преплаща и влиза в кредитно робство. 

- Да има париш е страшно. Това е грешно убеждение. 

Обратното, страшно е да нямаш пари и постоянно да се 

безпокоиш за това как да издържаш семейството. А когато 

пари има – това придава увереност в утрешния ден.  

- Парите могат да изчезнат, те трябва да се денат 

някъде. Това е грешно убеждение. На богатите хора парите 

никога не изчезват, защото те грамотно инвестират и влагат 

капитала си. 

 

Увереност в себе си: 

- Убеждение от детството, че винаги нещо развалям. 

Това е грешно убеждение. Аз обратното, от детство много 

помагах на всички. Останах с такова убеждение, защото 

няколко пъти нещо случайно счупих. На кого не му се 
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случва в детството! И за това много ми се караха и 

обвиняваха, че всичко развалям. Всъщност донасях много 

полза и помагах на всички. 

- Моето мнение не е важно за околните. Това е грешно 

убеждение, което се е формирало в детството, защото 

възрастниче често ми казваха: „А теб никой не те пита, не 

се бъркай в чужди работи“ и т.н. За това в главата ми се е 

формирало убеждението, че мнението ми никой няма да 

иска да слуша и то не е важно. За това реших, че е по-лесно 

да нямам собствено мнение. И когато станах възрастен се 

стараех да нямам свое мнение, а да се присъединя към 

мнението на болшинството. Престанах да гененерирам 

идеи, страхувах се от нещо ново, страхувах се да се 

различавам от другите. И така в живота аз винаги бях 

някъде по средата, в тълпата. Беше лесно някой да ме 

управлява. Когато тръгнах на работа, се страхувах да имам 

свое мнение по повод заплатата си, за това получавах, 

колкото даваха, а даваха малко. Така и бях убедена, че 

мнението ми не е важно за околните, значи и аз не съм 

важен за тях... За това реших да докажа, че мнението ми е 

важно. Аз започнах да си спомням различни ситуации и 

изясних, че моето мнение хората очакват и много му вярват, 

което означава, че моето мнение е важно и аз съм важна! 

- Чувствам се човек втори сорт. Това е грешно 

убеждение. Защото аз съм уважаван човек, мен ме обичат, 

ценят, мнението ми е важно за тях. Аз съм постигнал много 
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в живота (освен пари). За това аз съм висш сорт човек, плюс 

се занимавам с личностен растеж. 

- Не ме слушат. Това е грешно убеждение.  Много хора 

биха искали внимателно да ме слушат, само че аз малко 

говоря заради комплексите си (постепенно се отървавам от 

тях). Много пъти са ме молили за съвет, искали са да 

изслушат мнението ми. Аз съм нужен на хората, и мен ме 

слушат внимателно. 

- Струва ми се, че хората ме смятат за безотговорен. 

Това е грешно убеждение. Много години работих на 

отговорна длъжност в една компания, и, ако бях 

безотговорен, отдавна биха ме уволнили. 

- Страхувам се да имам свое мнение, което се различава 

от мнението на болшинството. Това е грешно убеждение. Аз 

винаги изказвам мнението си, където и когато смятам това 

за уместно или с някаква цел. Трябва винаги да имаш свое 

мнение независимо от другите мнения, за да бъдеш личност, 

а не част от сивата тълпа. Просто трябва да можеш да 

доказваш правилността на мнението си. 

- Страхувам се да обърна вниманието към себе си. Това 

е грешно убеждение. Хората, основно, обръщат внимание 

на себе си, а на другите – не. Когато имам добро настроение 

и много енергия, то на мен, обратното, харесва ми 

вниманието на околните, аз се чувствам уверено и 

великолепно. 

- Струва ми се, че всички ме гледат и обсъждат. Това е 

грешно убеждение. Хората са заети основно със себе си, те 
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не се интересуват от мен. Това е просто обикновен егоизъм 

и мания за величие. 

- Страхувам се да изглеждам неловко. Това е грешно 

убеждение. Защото човек само себе си може да сметне за 

неловък, а хората го виждат като обикновен човек. 

Разбирането за неловкост е субективно и е грешно да се 

смяташ за неуверен човек. 

- Страх от откритост. Това е грешно убеждение. Защото 

от откритостта се страхуват хора, които погрешно се смятат 

за неправилни. Те се страхуват от нестандартностите на 

мисленето си, въпреки че в повечето случаи 

нестандартността е оригиналност, и такива хора, обратното, 

повече се ценят. 

- Важно е какво ще си помислят хората за мен. Това е 

грешно убеждение. Трябва да имаш свое мнение и, ако го 

смяташ за вярно, то няма значение, какво ще си помислят 

хората, важното е, че ти ще чувстваш увереност в себе си и 

мнението си. Ти си личност. Личността винаги има свое 

мнение, независимо от това, какво ще си помислят хората. 

- Трудно общувам в компания от хора. Това е грешно 

убеждение. Защото мога прекрасно да общувам в компания 

от хора, особено ако съм пълен с енергия и всички обсъждат 

тема, която ми е интересна. 

- При общуване се страхувам да кажа нещо глупаво или 

не по темата. Това е грешно убждение, което се е 

формирало в детството, когато нещо съм казвал, без да 

помисля, и са ме критикували, меко казано. Но сега съм 
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образован възрастен човек и много хора ме смятат за умен и 

проницателен. Ако казвам нещо, това са умни неща, 

особено ако това е моя тема.  

- Страхувам се от критика. Това е грешно убеждение. 

Защото критиката е полезна, особено конструктивната, тя 

помага на човек да стане по-добър и да прави нещо по-

добре. Критиката е почти приятелски съвет. 

- Страхувам се да кажа неприятна истина в лицето на 

човек. Това е грешно убеждение. Не трябва да се страхуваш 

да казваш истината на човек, нали никой не обича 

критиката, но всички разбират, че тя е нужна. И човек после 

го оценява и ще каже „Благодаря“, че на време се му казали. 

- Аз съм неуверен в себе си, че мога да увелича прихода 

си. Това е грешно убеждение. Всеки човек при достатъчна 

упоритост и систематични целенасочени действия ще може 

да увеличи паричния си приход. Трябва просто да се 

занимаваш с това и да премахнеш сдържащите убеждения.  

 

Доказателство за правилността на новите убеждения 

Убежденията на тема „пари“ (богатсво) позитивни 

убеждения – доказателства: 

- Парите донасят добро, радост, щастие. Колкото повече 

пари, на толкова повече хора може да помогнеш, например 

с благотворителност. Парите донасят радост, защото имаш 

възможност да купиш всичко, което поискаш. С пари 

можеш да си щастлив по-лесно, отколкото без пари. 
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- Да изкарваш честно може и трябва. Стабилно растящ 

приход може да се изкара само честно. Когато изкарваме 

честно, ние имаме силна увереност в себе си и в качеството 

на продуктите, услугите ни. Тази увереност привлича 

клиентите, и съответно, парите стават повече. 

- Парите подчертават човек, показват същността му. 

Работата е в човека, не в парите. Ако дадеш на лош човек 

много пари, той ще сътвори  много злини. А ако големите 

пари са при добър човек, позитивен човек, то в света ще има 

повече добро и радост. 

- Ако изкарваш пари, занимавайки се с дейност, която 

ти харесва, то да се трудиш става лесно и радостно. Когато 

се занимаваш с любимата работа, то енергията възраства, 

появява се голяма мотивация да работиш и работиш, и не 

чувстваш умора, работата доставя удоволствие и радост. 

- Ако си се научил да изкарваш големи пари, то в 

случай на падение ти ще станеш и с времето ще се върнеш 

на същото ниво. Практиката показва, че успешните 

предприемачи, които са се научили да изкарват пари, не се 

страхуват от падения и загуба на пари, защото са сигурни, 

че ще могат бързо да се възстановят и да изкарват още 

повече. 

- Богатите са по-щедри, от бедните. Богатите се 

занимават с благотворителност. Богатите хора имат повече 

възможности да се занимават с благотворителност. Богатите 

хора получават приход и с радост го споделят.  
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- За да започнеш да изкарваш е достатъчно да 

регистрираш сайта си. Има много примери, когато човек е 

имал само идея, направил си е сайт и след известно време 

станал богат човек.  

- Количеството данъци могат да се минимилизират. 

Практически всички предприемачи използват различни 

схеми за минимизация. Но това трябва да се прави грамотно 

и внимателно, консултирайки се или наемайки добър 

финансист, може да бъдеш спокоен и да се наслаждаваш от 

бизнеса си. 

- Богатият човек взима елементарни мерки за 

безопасност и се чувства уверено и комфортно. За богатите 

хора има множество услуги по безопасност, които се 

различават по качество и цена, за това просто избирай и се 

чувствай сигурно и безопасно. 

- Повече пари – по-добре спиш! По-дълбоко спиш, 

когато си финансово независим, т.е. колкото повече пари, 

толкова е по-голяма финансовата „възглавница“, толкова 

по-сигурно се чувстваш, и, следователно повече пари – по-

добре спиш! 

- Богатите хора сами се разпореждат с времето си. 

Богатият човек може да си позволи да отдели много 

свободно време. Богатият човек е отговорен за бизнеса си, и 

той сам решава, кое за него е важно, а кое може да изчака, и 

за това може да си отдели толкова време, колкото пожелае. 

Той може така да организира бизнеса, че присъствието на 
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шефа няма да е необходимо, следователно ще се появи 

много свободно време.  

- Големите пари дават повече възможности да бъдеш 

щастлив. Защото с помощта на парите може да изпълниш 

всякакви материални желания. Наличието на пари дава 

възможност да не се притесняваш за насъщния хляб, а дава 

възможност спокойно да се занимаваш със саморазвитие, 

самореализация и да бъдеш щастлив. 

- Парите дават повече възможности да развиваш 

богатство на вътрешния си свят. Богатият човек не е 

зациклен върху парите и може да си позволи да отделя 

повече време за духовно развитие.  

- Богатите хора като правило имат много приятели. 

Това е факт. Много хора искат да са приятели на богат 

човек, а той после сам си избира приятели сред най-верните 

и позитивните. 

- Богатите просто избират всичко най-хубаво и удобно. 

Богатите хора могат да си позволят да купят това, което ще 

им е удобно, това, което ще бъде по-добро за тях. И за това 

богатите хора избират най-доброто – те имат пари за да го 

купят. 

- Големите пари са големи възможности да осигуриш 

безопасността на близките. Богатите хора могат да осигурят 

максимална безопасност за близките си. Охрана и системи 

за безопасност лесно се купуват за пари. 

- Богатството усилва любовта, тъй като дава повече 

възможности да радваш любимите си. Ако имаш пари, за 
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любимите си може да купиш всякакъв подарък, за който те 

мечтаят. Парите закрепват любовта и дават възможност да й 

се насладиш при най-добрите условия за комфорт. 

- Парите са нужни, за да бъдеш свободен човек и да се 

занимаваш с любимата дейност. Когато човек има високо 

ниво на приходи, особено пасивни, той започва да се 

замисля за самореализация, за любимата дейност, за хоби. 

Човек става свободен, финансово независим и започва 

истински да разбира какво иска да получи от този живот. 

- Пестенето на пари дава възможност за създаване на 

финансова възглавница, купуване на скъпи неща, 

възможност за инвестиране. Финансовата възглавница е 

добра и дава възможност да се чувстваш по-устойчиво и 

уверено в живота. И финансовата възглавница може да даде 

само спестяването. За да купите скъпа вещ не е нужно да 

взимате кредит – нужни са спестявания. 

- Богатият човек е смел и уверен. Богатството му дава 

увереност в себе си, бъдещето си, бъдещето на децата му. 

Човек, който може да изкарва пари е смел човек, той често 

рискува и не се страхува да сбърка, защото знае, че на края 

всичко ще успее. 

- Има много възможности за изгодно инвесиране на 

пари. Възможностите да инвестираш пари и да получаваш 

пасивен приход са много: това е влагане в недвижим имот, 

частично участие в друг бизнес, организиране на свой 

бизнес и финансирането на развитието му т.н. 
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По темата „увереност в себе си“ позитивни убеждения и 

доказателства: 

- Всичко, с което се занимавам, успявам да направя 

отлично и качествено. Аз съм отговорен човек и обичам да 

правя всичко ясно и правилно. Аз винаги се стремя към 

съвъренство и към идеал. Всичко, до което се докосвам, аз 

довеждам до идеал.  

- Моето мнение се изслушва и одобрява. Мнението и 

съветите ми ценят всички мои приятели и всички хора, 

които ме познават и с които общувам. Аз не общувам често, 

но когато нещо казвам, то всички се вслушват в мнението 

ми. Когато съм в компания на масата, моите шеги винаги са 

най-забавните. 

- Аз съм авторитетен и уважаван човек. Много хора ме 

познават и уважават, там, където работя ме ценят. Аз съм 

човек с големи способности и таланти. 

- Когато започвам да говоря – всички мълчат и слушат. 

Често се случва, че на масата мълча и слушам, какво казват 

другите, но когато започна да говоря, всички мълчат  и 

внимателно слушат, което означава, че мнението ми е 

важно и весомо. 

- Аз съм отговорен човек, сериозен и винаги 

изпълнявам обещанията си. Към всички молби и поръчки се 

отнасям отговорно и правя всичко качествено и се старая да 

е идеално. Аз съм точна и пунктуална. Работих и работя на 

отговорна длъжност, където ми се оказва голямо доверие и 
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ми е дадено голямо пълномощие. Отговорността е нещо 

хубаво, това е енергия, доверие, това са пари. 

- Винаги имам свое мнение и смело го изказвам. Когато 

ми харесва темата на разговор, винаги споделям мнението 

си със събеседниците, понякога мнението ми се различава 

от стандартното, но аз смело го изказвам и по този начин 

заслужавам уважение и интерес към личността ми. 

- Аз обичам да бъда център на вниманието  и душа на 

компанията. Ако съм в център на вниманието  на компания 

от хора, то се чувствам пълен с енергия, чувствам се човек 

номер едно, усещането е просто великолепно. Аз съм 

инициативен, аз съм отговорен и мозъкът ми работи на 

100%. Аз съм на висота! 

- Хората основно са заети със себе си. Не ги вълнува 

това, как изглеждаш. Човек по природа е егоистичен, за 

това важният е той, а останалите той може да не забележи, 

още повече му е все едно как си облечен, обут, каква 

прическа имаш и т.н.  

- Аз съм сигурен в себе си и действията и жестовете ми 

са сигурни. Когато отивам някъде излъчвам увереност, 

харизма и даже известна важност. Сякаш съм началник, и 

всичко зависи от моята дума. 

- Аз съм открит човек и това ми харесва. Харесва ми да 

бъда открит да казвам на хората истината и при това 

чувствам как се освобождава енергия и как тя започва да 

минава през мен. 
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- На мен ми е все едно какво ще си помислят за мен 

хората ако правя това, което смятам за правилно. Имам свое 

собствено мнение и правя това, което смятам за нужно. 

Защото чувството за правота придава енергия, сила, 

увереност и усилва харизмата. 

- Лесно намирам общ език във всяка компания и 

общувам лесно. Например, бързо се включвам в обсъждане 

или даже сам задавам тема за обсъждане. Във всяка 

компания се чувствам комфортно и лесно поддържам 

разговора, шегувам се, чувствам се на висота! 

- Думите ми са авторитетни. Аз сам задавам тема при 

общуване. Лесно мога да задам тема за обсъждане във 

всякаква компания от хора. Хората ме слушат внимателно и 

ме смятат за умен, ерудиран... 

- Критиката ми помага да ставам по-добрър. Когато ме 

критикуват, аз разбирам, че това е за моя полза, аз обичам 

критиката, нали след нея започвам активно да работя над 

себе си и да раста. 

- Винаги смело казвам това, което мисля. Аз съм 

личност, която има собствено мнение и ако смятам, че съм 

действително прав, това ми придава енергия и увереност, и 

аз изказвам гледната си точка на хората, даже ако имат 

абсолютно противоположно мнение. 

- Аз съм напълно сигурен, че всички мои действия, 

насочени към увеличаване на паричния ми приход, ще ме 

доведат до богатство и изобилие от пари в живота ми. За 

това има причини: сега работя над перспективен проект и 

www.perspektiva.cloud


 

© Любов Миладинова.  Всички права запазени 

    
 
 

 

 
  ИСТИНАТА ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК © Любов Миладинова   

Авторка на портала за постигане на успех в живота www.perspektiva.cloud 

 
 
 

постоянно се уча и развивам (професионално и личностно). 

Аз действам с всеки ден все по-ефективно. 

 

Какво по-натам? 

След като той изпълни това упражнение аз го помолих 

да свърже чувството на болка (негативните асоциации) със 

старите грешни убеждения и да свърже чувството на радост 

с новите.  
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ЧАСТ 3 

ЕНЕРГИЯ И ПАРИ 

 

Ти навярно вече знаеш, че всичко в света ни е енергия! 

Мисълта е енергия. 

Водата е енергия. 

Тялото ти е енергия. 

Домът е енергия. 

Морето е енергия. 

И т.н. 

Същността на всички тези неща е една и съща, 

разликата е само в проявите. Енергията може да се проявява 

по различни начини. В едни енергията е толкова сгъстена, 

че ти се струва, че тялото е твърдо. Въпреки че ако 

погледнеш с микроскоп ще видиш, че молекулите и атомите 

на тялото се движат, просто те са много тясно разположени. 

В тази книга ще говорим за парите. И парите са също 

енергия. Ние с теб вече говорихме за това, че парите сами 

по себе си са неутрални. Те придобиват тази сила, каквато 

вложи в тях собственика им. Ако собственика на парите е 

добър човек, той ще създаде благо, благодарение на парите. 

Ако е зъл – парите ще послужат за вреда.  

Ако искаш да имаш повече пари, първото, което трябва 

да направиш е да повишиш енергията си. Колкото повече 

енергия имаш, толкова повече и по-бързо ще можеш да 

привлечеш в живота си пари. И второто, което трябва да 
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направиш е да бъдеш позитивен, щастлив човек, за да може 

енергията, която си придобил да бъде за добро и да създава 

в света повече щастие.  

Голямата енергия е голяма отговорност! С голяма 

енергия ще можеш да осъществяваш желанията си много 

бързо. Ако искаш пари – ще получиш пари. Ако искаш да 

създадеш прекрасни отношения – ще създадеш отношения. 

Общо казано, всичко, което пожелаеш.  

В предишната част ти разказах за начините на 

внушение, а именно концентрациите, заклинанията и т.н. 

По този начин аз променям негативните убеждения. Но 

същите начини за внушаване стават и за да създаваш 

собствени желания. Ти можеш да материализираш каквото 

искаш, ако вложиш достатъчно енергия в това, което искаш. 

Ще кажа честно, че концентрацията и заклинанията са 

най-мощните начини за материализация на каквото и да е. 

Напомням, че по време на концентрация ти чувстваш това, 

което искаш да имаш в живота. И усилваш това чувство 

осъзнато. Заклинанията са убежденията, които викаш на 

глас или наум, влагайки в тях максимална енергия.  

Ние живеем в материален свят, и тук всичко се случва 

чрез действия. Енергията се превръща в действие, а 

действието, от своя страна, довежда до материализацията на 

енергията. Действията са посредник между енергията и 

материализацията.  

 

Ще ти покажа как работи това. 
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Например, човек казва:  

„Искам приходът ми да е 3000 лв на месец“. Той 

използва концентрации и се чувства богат, чувства как 

изобилието идва в живота му, чувства процъфтяване, 

чувства, че изкарва 3000 лв всеки месец. 

След това той вика заклинанията, че изкарва 3000 лв на 

месец, че парите текат като река в живота му и т.н. (списък 

със заклинания има в бонус приложението в края на 

книгата).  

Чрез концентрацията и заклинанията той влага енергия 

в желанията си. 

После изведнъж „съвсем случайно“ в главата му идва 

мисъл да направи нещо, което ще му донесе 3000 лв на 

месец. Мисъл от никъде. Но тази мисъл идва при човек, 

благодарение на това, че той влага енергия в желанието си и 

получава отклик от Вселената. На човек му остава само да 

вземе тази идея и да започне да действа. Или „съвсем 

случайно“ се обажда стар отдавна забравен познат и 

предлага участие в проект или работа. Ето така енергията се 

превръща в материален еквивалент. 

Толкова много хора се чувстват нещастни, защото нещо 

не е наред в този техен материален свят.  

Аз ще споделя с теб една тайна. Аз се чувствам най-

щастлива по време на медитации.  

Нито успехът, нито парите,  никога не са ми давали 

такова щастие. Те ми дават радост, но не и щастие. 
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Щастието е вътре. Няма смисъл да го търсиш отвън! 

Когато питам хората, дава ли успехът щастие, 90% 

отговарят „Да“. Аз също така мислих и гоних успеха. Но, 

когато стигнах до него, не намерих щастие.  

И разбрах, че то е вътре. Вече тук и сега с теб! И за да 

го придобиеш трябва да се спреш! 

 

Аз съм за изобилието във всички области на живота. 

Щастлива съм, че мога да покажа на хората, че това е 

възможно. Щастието е едната страна, но има и други 

области. За това тези, които придобиват само щастие, без 

свобода, богатство, самореализация и успех, още много 

трябва да учат, както и тези, които придобиват само пари 

или само успех. 

Всички техники за самовнушение, за които говорих по-

горе използвам и аз. 

Сутринта и  времето преди сън е най-доброто за 

внушения. 

Сутринта те настройва на определена вълна. Преди сън 

ти програмираш подсъзнанието, за какво да мислиш по 

време на съня. Да, подсъзнанието ни е бодро 24/7. 

Често 10-15 минути преди сън аз се занимавам с 

концентрации. 

Чувствам това, което искам да имам в живота.  

На обяд или по-близо до вечерта правя медитации, ако 

се чувствам изморена. Те ми помагат да се отпусна и да 

вляза в тонус. 
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За спорт и внушение при мен отиват около 2 часа на 

ден! 

Но тези 2 часа са най-силната инвестиция в създаването 

на желаемото бъдеще, а също поддържане на тялото в 

прекрасно състояние. 

 

Най-сложният период в живота ми 

А сега ще ти разкажа, как благодарение на 

концентрациите и заклинанията аз минах най-най-сложния 

период в живота ми. 

 Всички имат сложни периоди в живота. Някой ги 

нарича „черни линии“, някой депресии, а някой просто 

действа и получава опит.  

Аз съм от хората, които виждат хубавото във всички 

ситуации.  

Не аз не бях такава, аз станах такава! 

 

Върху човека, който взема решение, винаги лежи най-

голямата отговорност! Точно той чувства вината! Човекът, 

който е поставен пред факт много по-лесно преживява 

ситуацията.  

 

Преди да ти разкажа, какво направих, ще ти разкажа 

какво виждам сега. 

Как стана така, че най-тежкият месец стана най-

резултативен месец? 
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Как стана, че в състояние на депресия построих нова 

мощна база, която ми донесе голям успех в бъдещето? 

Обръщайки се назад, аз мога твърдо да кажа, че ме 

спаси дисциплината. Аз се взех в ръце! 

- Всяка сутрин се събуждах рано, спортувах. 

- Ясно рисувах виждането за новия ми живот, който 

исках да имам. 

- Виках заклинания. Правих концентрации! 

- Трансформирах негативната енергия в позитивна. 

 

А сега разбери главното.  

Аз се фокусирах! Фокусирах се така, както никога 

преди. Аз написах новите цели, създавах мечти, рисувах 

новото виждане за живота си. 

Всеки ден по време на спорта фокусирах енергията си 

върху желанията. Да, беше тежко, мозъкът ми през цялото 

време се стремеше да отиде в миналото и си спомняше 

миналата аболка. За да се отърва от негатива, аз си сложих 

на ръката „гумата на милионера“. „Гумата на милионера“ е 

обикновена гума, с която омотават пари. Същността й е в 

това, че когато мислиш за нещо негативно, ти я разтягаш и я 

пускаш. Възниква болка. А както вече знаеш, мозъкът се 

стреми да избегне болката. Той асоциира болката с мисълта, 

след която е станал ударът, ако така се повтаря няколко 

пъти, мозъкът ще престане да разнищтва тази негативна 

мисъл. Гумата е инструмент за контрол над мислите.  
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През това време аз използвах тази гума постоянно. 

Цялата ми ръка беше червена. Гумите се късаха една след 

друга, но аз се спасявах от негативни мисли. По този начин 

аз се освобождавах от негативни мисли и осъзнато се 

фокусирах върху желанията си и виждането си. 

Аз тренирах себе си и нервната си система да реагира 

по нов начин. 

Създавах нови навици и нови модели за поведение! 

Фокусирах енергията върху желанията си! 

Резултатът премина всички очаквания! 

 

 

Модели на мислене 

Моделът на мислене е обичайната способност да 

мислиш или да реагираш по определен начин по отношение 

на определен предмет или събитие. При това моделите на 

мислене са много стабилни. Те даже са по-стабилни от 

навиците. 

Навиците са привичните действия, които постоянно се 

повтарят. 

Но в основата на всеки навик лежи набор от определени 

мисли. 

В основата на моделите на мислене лежат 

убеждненията. 

Една единствена мисъл е прекалено слаба за да повлияе 

сериозно върху живота ти. Но една мисъл, надарена с 

емоции, привлича друга с подобни емоции. После те 
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привличат подобни мисли и стават много. Една мисъл 

поддържа другата и се създава здрав модел на мислене. 

Моделът на мислене е като здрава база, върху която се 

строи твоят живот. На всеки модел на мислене съответства 

определен емоционален фон и определени чувства. А 

емоциите и чувствата привличат в живота ти събитията, 

които ще поддържат тези емоции и чувства и ще създават 

още повече подобни чувства и емоции. 

Така човек, който се намира в стрес, привлича в живота 

си още повече и повече проблеми, което създава още по-

голям стрес и, на края, депресия. И няма значение, какво 

прави човек, емоциите привличат подобни емоции. В 

стресово състояние е по-добре  нищо да не се прави.  

И обратното, състоянието на щастие създава още 

повече събития, които привличат още повече щастие. Ето 

как в определено емоционално състояние постъпките ти 

съответстват на това състояние. Постъпките стават навици. 

Навиците създават характер, а характерът създава съдбата! 

 

Ще ти дам пример, за да разбереш за какво говоря: 

Имам един навик да лягам до 22:00 и да ставам в 6 

сутринта.  

А ето модел на мислене: аз лягам да спя до 22:00, 

защото вярвам, че мозъкът си почива от 21:00-23:00. От 

23:00 – 01:00 се възстановява емоционалната енергия. 1:00-

3:00 през нощта се възстановява жизнената енергия. Ако 

човек ляга около полунощ, мозъкът му няма да си почине 
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напълно и емоционалната енергия няма напълно да се 

възстанови, от тук е отсъствието на емоции за радост и 

щастие в живота.  

Събуждам се в 6 сутринта, защото утрото е време за 

щастие. Сутринта спортувам, занимавам се с концентрации 

и медитации, викам заклинания и прекрасно си изкарвам 

времето. 

Именно защото мисля по този начин развих в себе си 

навик да се събуждам рано сутрин. Мощната сутрин ми 

осигурява мощен ден, а мощният ден създава мощен и 

напълнен живот.  

Но аз ти описах само повърхностните мисли, а 

всъщност дълбоко в мен има много повече мисли и 

фактори, които поддържат този модел. 

Други хора, в частност ти, имат други модели на 

мислене, за това, може би ти лягаш да спиш по друго време 

и се събуждаш по друго време. В повечето случаи главна 

мотивация за хората да се събудят до 9:00 е работата или 

домашните задължения през уикенда. 

Ето ти кардинално различен модел за мислене и 

кардинално различен живот. 

 

А сега искам да ти разкажа история, в която ясно ще 

видиш „губещия“ модел на мислене. И още по-добре ще 

разбереш за какво говоря.  

Тези дни говорих партньори, собственици на 

туристически агенция.  
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Единият партньор е жена, генерален директор. 

Другият партньор е мъж, основател. 

Точно вторият партньор е главен защото идеята за 

създаване на е негова и той е движещата сила. 

Само че много ме учудиха няколко момента. 

Първо, фирмата е в София, а той – в Дубай. В София се 

намира генералният директор. 

Второ, в Дубай той е наемен работник в друга фирма! 

Първото което исках да разбера е защо бизнесът е в 

такъв застой. 

Излезе, че главният партньор всичките 3 години от 

съществуването на фирмата работи като наемен работник И 

той отделя средно 30 минути на ден за своя бизнес, и то не 

всеки ден. 

Ето ти пример за модел на мислене „изневяра на 

бизнеса си“. 

Когато предприемачът работи на наемна работа, той не 

вярва в бизнеса си! 

Аз мога със сигурност да кажа, че в този случай 

наемната работа винаги ще взима повече енергия, отколкото 

бизнеса. След работа няма да ти остава време и енергия за 

твоя бизнес. 

Аз му казах: „За да успеем да направим нещо са ни 

нужни минимум 2 часа от времето ти всеки ден“. Той не 

можа да отдели толкова време. 

Когато попитах: „Колко време работиш?“ Той отговори, 

че 8 часа. Още 8 часа той спи. А още 8 - за мен останаха 
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загадка, но той избяга от отговора. Отговорът беше в този 

дух: „Е нали трябва да се почива, не мога да работя 

денонощно“. 

Ето още един модел на мислене – „Мързи ме да 

работя“. 

 

И ето още нещо, което видях: човек иска да получи 

нещо, без нищо да влага. Този модел на мислене  - да 

получаваш нещо без да даваш нищо в замяна.  

Главният основател искаше някой да помогне на 

генералния директор да си поставя цели, да го мотивира, а 

самият, бидейки главен основател, да не прави нищо в този 

бизнес по-нататък!  

Разбери, моля те, не е възможно да получаваш 

резултати без нищо да правиш. 

Аз не не почувствах енергията на главния основател. 

Когато няма енергия, работата е обречена на провал. 

 

А сега погледни своя живот! 

Ти искаш да получаваш повече пари, но също ходиш на 

работа, като главния партньор от примера? 

Прекрасно разбираш какъв е максималния паричен 

таван на работното ти място или в компанията ти. Ако този 

таван е по-нисък от паричната ти цел, защо тогава работиш? 

Да, разбирам, че работата може да ти харесва, но тогава 

си признай, че избираш прекрасната работа и жертваш 

парите. Въпреки че Вселената е изобилна и, ако поискаш 
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можеш да получиш още по-добра работа, която ще ти 

харесва и при това ще получаваш повече пари. 

Но работата е там, че хората предпочитат да не мислят. 

Ако не мислиш, нищо няма да се налага да правиш. Ако 

не мислиш, няма да боли. 

Какво имам предвид с понятието „няма да боли“? 

Когато осъзнаеш, че вече си изхабил толкова години за 

нещо, и разбираш, че всичко е напразно, че вече няма 

перспективи, започва да те боли. Ти се разочароваш от 

живота и самия себе си. 

Способността да гледаш истината в очите е качество на 

лидерите. 

Лидерите знаят, че истината доставя болка. Но за 

подобряване на ситуацията те ще приемат тази болка и ще 

започнат да действат. Слабите по характер хора не гледат 

истината в очите, а после казват, че вече е късно,  времето 

си е отишло.  

Мозъкът ни избягва болката по всякакъв начин. Ето за 

това ние сваляме отговорността от себе си и казваме: „не ми 

е съдено“, „не ми провървя“, „ако беше....“. По този начин 

мозъкът строи защитно убежище, че проблема не е в нас, а 

във външния свят и обстоятелствата. Ние преставаме да се 

виним, премахваме болката, но губим шансовете за успех.  

Болката винаги е призвана да ни покаже нещо в живота, 

а ние я избягваме. 

Когато бензинът в колата свършва, светва лампичка, 

сигнализирайки, че бензинът е към края си и трябва да 
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заредиш. Но човек вместо да „зареди“, т.е. да промени 

живота и това, което не му харесва, просто разбива 

лампичкатаи продължава напред сякаш нищо не се е 

случило. И колата заглъхва след известно време: бензинът 

свърши. 

Същото става и с човек, който избягва отговорността. 

Той „заглъхва“ рано или късно. 

Ти можеш да използваш тази болка като движеща сила, 

защото човек ще направи много повече за да избегне 

болката, отколкото за да придобие радост. 

 

Какво ти избягваш в живота? 

Признай си честно! 

Ти искаш да изкарваш повече пари, но се страхуваш да 

промениш работата и да започнеш свой бизнес? 

Ти искаш прекрасни отношения, но се страхуваш да 

прекъснеш тези или да забравиш предишните? 

Защо мъжете и, особено жените, остават 

продължително време сами след завършването на 

предишните отношения? Не, не защото те не знаят как да 

намерят спътник в живота, а защото се страхуват от 

болката, която може да им причини този човек, спомняйки 

си миналите си отношения.  

Страхът от болка ни спира. 

Научи се да гледаш истината в очите! 

 

Моят проблемно-ориентиран мозък 

www.perspektiva.cloud
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В главата по-горе говорих за това, че човек повече ще 

направи за да избегне болката, отколкото за да придобие 

радост. Та ето, понякога един малък проблем може а 

затъмни целия успех, щастие и богатство! 

И човек вместо да се радва на постиженията си решава 

един проблем, забравяйки за всичко... 

Ами ако това „малко“ проблемче не може да бъде 

решено веднага или до известно време? 

Какво тогава? 

Правилно? Мозъкът все едно ще търси решения... И 

всичко напразно. 

Това малко проблемче ще стане „черна дупка“, където 

ще отива енергията и силите на човек. 

Аз все мислих, че изглежда всичко е прекрасно в моя 

живот, какво още не ми стига за щастие? 

Излиза, че моделът ми да решавам проблеми ми 

крадеше щастието. 

По-късно разбрах, кога се е формирал този модел.  

Сигурна съм, че ще намериш много подобни примери в 

собствения си живот. 

Учителят в края на урока обяви оценките от 

контролното. Излезе, че имам „4“, а не „6“. Урокът свърши 

и учителят си отиде. Аз не успях да отида при него и да 

помоля да прегледам грешките. Следващият урок е след 3 

дни. И от същата секунда моят мозък се заема с решаването 

на въпросите: „Къде сбърках? Защо получих „4“, а не „6“? 

Може би учителят е сбъркал? 
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Ами ако все пак съм за „6“ца, ако поговоря с него? 

Ами ако... 

Бих могла... 

Не, всичко изглежда правилно... тази задача също 

реших... 

 

Разбираш ли на къде бия? 

Мозъкът влиза в  капан. Той търси решение и не може 

да го намери. И всички 3 дни мозъкът мисли, мисли, мисли. 

Понякога забравя и се превключва на друг проблем, но 

цялото останало време мисли. 

Има ситуации, когато просто трябва да се изчака, и 

ситуацията ще се реши от самосебе си. Даже нищо не 

трябва да се прави.  

Има проблеми, които сами идват и също така  сами си 

отиват. Ако започваш да ги решаваш, те само се 

задълбочават. 

Вчера беше ден, когато имах много успехи и няколко 

провала. Аз отидох да се разходя и се хванах на мисълта, че 

мисля за решаването на сложностите, които възникнаха 

вчера. И не забелязах, че съм много щастлива, въпреки че 

вчера беше прекрасен ден! Ясно видях как мозъкът ми се е 

вкопчил в решаването на една задача... Разбирах, че тази 

задача не е спешна, и даже, ако не се реши още сега, все 

едно ще е добре. И изведнъж ме осени: такива ситуации ще 

има винаги! Колкото си по-успешен, толкова повече 

подобни ситуации ще има в живота ти. 

www.perspektiva.cloud


 

© Любов Миладинова.  Всички права запазени 

    
 
 

 

 
  ИСТИНАТА ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК © Любов Миладинова   

Авторка на портала за постигане на успех в живота www.perspektiva.cloud 

 
 
 

То ест излиза, че аз съм обречена да съм нещастна 

постоянно? И колкото по-напред, толкова повече? 

Ясно осъзнах, защо много богати хора са нещастни. Те 

имат много въпроси, които трябва да се разрешат, и мозъкът 

им не им дава спокойствие. И ако не бях осъзнала това, 

което осъзнах сега, аз също бих станала нещастна. 

Пред мен веднага възникна образът на децата ми. 

Те нямат нищо, но са щастливи. И са щастливи не за 

това, че нямат нищо, а понеже те по друг начин възприемат 

света. Ние, възрастните сме се научили да решаваме 

проблемите, и целият ни живот се е превърнал в постоянно 

решаване на проблеми, по този начин предпазвайки се от 

бъдещи неуспехи.  

В книгата си Арнолд Шварценегер писа: „Ако знаех с 

какви проблеми ще се сблъскам в културизма, аз не бих 

започнал да се занимавам с това. За щастие, не знаех за 

тях“.  

Веднъж мъжът ми ме пита: „Кога си била щастлива?“ 

Този въпрос беше много сложен за мен. Мозъкът ми 

трескаво започна да търси моменти в паметта ми, да търси 

времето, когато е бил щастлив, но успя да намери само 

малки откъси от миналия месец. И ми стана тъжно, защото 

колкото живея, толкова постигам, а къде е щастието? 

Винаги съм мислила, че ето, ще стана по-успешна и ще бъда 

щастлива. Оказа се, че проблемите станаха повече. 

И тогава разбрах на къде води моделът, ориентиран към 

„проблеми-решения“. Разбрах, че спешно трябва нещо да се 
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промени. Въпроса не е в ситуациите, работата е в 

отношението към тях, и аз разбрах, че спешно трябва да 

променя отношението си към житейските ситуации. 

Аз се спрях, помислих и реших, че от днес ще променя 

модела на мислене „ориентирана към щастие“. За мен това 

означава, че каквото и да се случва винаги ще оставам 

щастлива. По-рано не можех да кажа, че съм щастлива, 

мислейки върху решението на проблемни ситуации. 

И, което е интересно, аз престанах да мисля за 

ситуацията, която възникна вчера. Просто реших да забравя 

за нея. И вечерта преди сън, когато вече лежах в леглото, ми 

дойде идея. Това беше решение на задачата, върху която 

мислих! 

Стана ми забавно от това, как работи мозъкът ни. 

Докато усърдно мислиш, ти все повече и повече се потапяш 

в проблема и все повече се отдалечаваш от решаването на 

задачата. А когато се отпуснеш, решението идва от 

самосебе си! 

И така, всъщност в живота се случва: повечето 

ситуации се решават от самосебе си, ако спокойно се 

отнесеш към тях. Ситуацията както идва, така си и отива. 

Но проблемът е в това, че хората много емоционално 

реагират на проблемите, по този начин ги влошават. Те се 

опитват да ги решат но се случва обратното, те се 

„закопават“ още повече в проблемите. 

Това също е модел на поведение! 
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Ще ти разкажа още една интересна история за себе си. 

До определен момент в живота постоянно мислих. Аз 

изглеждах много нотоварена, когато мислих за това. Хората, 

които бяха до мен, даже ми се смееха и казваха „Отново се 

натовари“. 

Аз съм много благодарна на мъжа си, че той продължи 

да бъде с мен даже когато бях много натоварена. Аз много 

ценя също това, че той беше с мен в най-лошия период в 

живота ми. Понякога даже си мислих, че ако той така се 

„натоварваше“ като мен, аз бих се разделила с него.  

И ето този модел да се „натоварваш“ беше постоянно в 

живота ми, и аз не знаех за него.  

Когато мозъкът забелязва врага (това, което доставя 

болка), той веднага променя модела. Аз се попитах: „Какъв 

нов модел за поведение искам да имам?“ 

И получих отговор: „Да бъда радостна!“ 

„С кой образ асоциирам радостта?“ Т.е. какво си 

представям във въображението, когато мисля „Аз съм 

радостна“? 

„Аз скачам и по време на скачането викам ДА!“ - беше 

моят  отговор.  

Аз си представих силните си емоции на радост в този 

момент. 

Разбира се, веднага след промяната на модела реших да 

проследя откъде се взе този модел да се „товаря“ и намерих 

в паметта си ситуацията, когато в училище бях 
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неудовлетворена от оценката „4“. Точно тогава за първи път 

приложих модела „натоварване“. 

От този ден, когато осъзнах модела „натоварване“ и го 

промених, започнах да ставам радостна, даже когато нещо 

не излизаше. 

 

Моделът „боря се“ 

Забелязвам, че много хора са свикнали да се борят, т.е. 

те са свикнали да получават това, което искат чрез борба. 

Аз наричам такива хора „герои“. Да, те получават това, 

което искат, но какви усилия им струва това! 

Както виждаш от историята по-горе, аз дълго време 

живях с модела „боря се“. 

Същото касае и парите. Тези хора са свикнали да 

изкарват пари с тежък труд. А големите пари никога не се 

изкарват с тежък труд. Големите пари се създават. Като 

правило, хората с модел на мислене „боря се“ изкарват 

малко. 

Хората с модел на мислене „боря се“, или хората-герои 

сами си създават проблеми, а след това решават тези 

проблеми. Те са любители на проблемите, за това 

последните толкова се лепят за тези хора. Те създават 

проблеми за да докажат на самите себе си собствената си 

важност и значимост. Те се борят за да си докажат, че могат 

да преодолеят всички препятствия.  

За да докажат какви са герои, хората от „нищо“ правят 

проблеми, а после ги решават. От малки проблеми те правят 
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големи проблеми, и всичко само за да удовлетвоят егото си. 

Да си докажат какви герои са. 

Но когато те преодоляват най-сложните препятствия, те 

намират нови предизвикателства и решават нови проблеми. 

Всичко би било нищо, но те се движат в кръг. 

Те създават проблеми и ги решават, въпреки, че в 

повечето случаи могат да минат изобщо без проблеми, но 

такова е мисленето им. За това във всяко, даже в най-

простото нещо, те ще си създадат проблеми. 

Те са насочени не към постигане на успех, а към 

решаване на проблеми. 

Как да разбереш, че модела на мислене на човек е „боря 

се“.  

Той постоянно разказва за проблеми, защото смисълът 

на живота му е да решава проблеми. 

И моделът „боря се“ погубва живота на хората. Вместо 

да живее, човек решава проблеми. Вместо да строи ярко 

бъдеще, човек създава пробеми, а после ги решава. 

Ето така целия живот минава в борба. 

А после човек пита, защо така и не е постигнал желания 

успех? 

А всичко защото той създава и решава проблеми цял 

живот. 

Разбери, моля те, че всичко в живота е крайно просто. 

Няма проблеми! Има ситуации. Всичко се решава много 

лесно. Понякога всичко се решава от самосебе си, така, 

както се е създало.  
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Вселената създава това, което искаме. 

И ако сме мазохисти, то тя за нас ще създаде проблеми, 

защото ние ги искаме. 

Още хората създават проблеми, защото няма какво да 

правят.  

Мозъкът винаги иска да е зает. На него му е нужна 

работа. И ако ти не му даваш работа, той ще създава 

проблеми и ще ги решава. И така постоянно. 

Най-добрата работа, която можеш да му дадеш, е да му 

дадеш мечта или да поставиш цел и нека мисли, как да я 

осъществи.  

Той винаги ще намери как да го направи. Той е майстор 

в осъществяването на желания и постигането на цели! 

Твоята задача е да му дадеш правилна работа! 

Ако нямаш цели, желания и мечти, той ще намери 

проблем. Ако няма проблем, той ще го създаде. 

Той (мозъкът) ненавижда скуката. 

Това за него е най-лошо от всичко. Тогава той е сякаш 

ненужен. А той не може да допусне това. 

Точно за това хората гледат сериали – те нямат 

собствени проблеми. И за това взимат чужди проблеми и 

живеят с тях. Ти можеш да имаш всичко, което искаш! Това 

е лесно. 

Просто престани да бъдеш мазохист. 

Много хора ходят на работа, ненавиждат я, получават 

стотинки и се оплакват! 

Какво се оплакваш? 

www.perspektiva.cloud
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Вземи и се уволни! Намери нещо друго. 

Но не. Те предпочитат да се оплакват защото им 

харесва да бъдат жертви. 

 

Моделът „жертва“.  

„Жертвите“ не биха чели тази книга. 

Ще ти разкажа за „жертвите“ за да знаеш как да се 

държиш с тях, ако случайно ги срещнеш по пътя си. 

На „жертвите“ не може да се помогне 

Те са като вампири. Те ще изпият цялата ти енергия, а 

после ще отидат да търсят друг, от когото могат да пият 

още енергия. 

Имал ли си ситуации, когато общувайки с някой ти 

чувстваш пълно падане на силите ти и отсътствие на 

всякакви желания? 

Това е в резултат от общуване с хора-вампири. 

Най-доброто, което можеш да направиш е да оставиш 

„жертвата“ на мира и повече да не общуваш с нея. 

Може би на „жертвата“ някога ще й омръзне да бъде 

„жертва“.  

Когато искаш да помогнеш на жертвата, тя ще каже, че 

не я разбираш. 

Тя има много по-сложна ситуация, даже изобщо 

безизходна. 

Разбери, моля те, че помагайки на „жертвата“ ти 

придобиваш нейния начин на мислене и сам частично 

ставаш „жертва“. 
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Много исках да помагам на всички, даже на „жертвите“. 

Но когато им даваш всичко, което имаш, а те не правят 

нищо от това, за което си ги помолил, разбираш, че 

енергията ти си е отишла в „черната дупка“. И после 

„жертвите“ ще дойде при теб отново със същия въпрос. И 

колкото и да пробваш да им помагаш да разрешат 

проблемите си, нищо няма да излезе. 

Моят добър съвет е: избягвай „жертвите“. 

Те не търсят решение, те искат да останат в ролята на 

„жертва“ и да се оплакват колко лошо е всичко, колко е лош 

светът, и колко е нечестно всичко в този свят. 

Целта им е да се оплакват. Те се стараят да си докажат, 

че светът и хората са лоши и всички неуспехи са точно 

заради тях. Те постоянно търсят оправдание за неуспехите 

си. Единственото, с което можеш да помогнеш на 

„жертвите“ е да потвърдиш, че светът е лош, хората са 

нечестни, и тогава ще им стане по-леко, но ти се обричаш на 

мислене като „жертва“ и приемане на модела, че светът е 

лош и всичко наоколо е лошо.  

 

Моделът „създател“ 

Той създава. 

Той осъзнава способностите си, силата си. Той знае, че 

всичко е лесно и просто. Той знае, че всичко, за което 

мислиш, ще се осъществи. За това създателите не мислят за 

проблеми, а мислят за мечти. Какво да правиш за да 

www.perspektiva.cloud
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преминеш от редицата „жертва“ или „герой“ в редицата 

„създател“? 

Да започнеш да си задаваш други въпроси. 

„Жертвите“ търсят отговор на въпроса: „Защо това е 

невъзможно?“ 

„Героите“ търсят отговор на въпроса: „Защо това е 

много сложно?“ 

„Създателите“ си задават въпроса: „Защо това ще се 

случи лесно?“ 

„Жертвите“ никога не намират решения, защото това е 

невъзможно. 

„Героите“ намират отговори и решават ситуацията след 

дълги мъчения. Това им взима много сили, време и енергия. 

„Създателите“ много бързо решават всички въпроси, за 

това за тях всичко е лесно и възможно. 

„Жертвите“ се оплакват от живота. 

„Героите“ създават и решават проблеми. 

„Създателите“ създават мечти и ги осъществяват. 

Какво да направиш, за да преминеш от едната категория 

в другата? 

- Правиш избор. 

- Вселената осъществява твоя избор. 

А сега направи избор, кой модел искаш да използваш 

ти!  

Ти можеш да създаваш свои собствени модели на 

мислене. Само че, моля те, подробно опиши новия модел на 

мислене. 

www.perspektiva.cloud
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Модели на мислене и пари 

Във всяка област у човек преобладават определени 

модели на мислене. Той може да преуспява в областта на 

бизнеса и парите, но да търпи пълен неуспех в 

отношенията. И обратното, жените могат да бъдат 

абсолютно щастливи в отношенията и семейството, но при 

тях може изобщо да отсъсват успехи в работата или изобщо 

да ги няма. 

Задачата ти е да видиш, кои модели на мислене 

преобладават в различните области на живота ти, и да 

промениш негативните и ограничаващите модели. 

А сега нека анализираме финансовата ти ситуация... 

Твоите модели на мислене създават тази финансова 

ситуация. 

- Не трябвада прехвърляш отговорността върху света, 

че е лош или хората са лоши. Вземи отговорността върху 

себе си и признай, че точно ти търпиш неуспех във 

финансовата сфера. Светът е прекрасен! 

- Намери собствени ограничаващи модели на мислене.  

- Промени ги. 

 

Във втората част на книгата говорихме за промяната на 

убежденията. Моделите на мислене състоят от много 

убеждения, за да промениш модела на мислене, трябва да 

промениш ограничаващите убеждения, които създават този 

модел.  

www.perspektiva.cloud
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Например, ти си съгласен, че в теб присъства моделът 

„боря се“ и има малко от модела „жертва“.  

Първият въпрос, на който трябва да отговориш:  

Защо ти харесва да живееш с тези модели? 

Да, да - точно харесва. Човек винаги получава в живота 

това, което иска. Вселената само осъществява избора му и, 

ако имаш такава ситуация сега, значи ти си  искал (а може 

би искаш) да я имаш. Съзнателно, може би, се възмущаваш,  

казваш: „Не, в никакъв случай аз не искам такъв модел. Аз 

искам...“ Но въпросът не е в това, какво ти съзнателно 

искаш, важното е, за какво е настроено подсъзнанието ти. И 

трябва да го промениш! 

Ще дам пример. 

На „жертвите“ им харесва да са „жертви“, защото ги 

съжаляват и казват: „Аз ти съчувствам. Много ми е жал за 

теб“. Те, бидейки „жертви“, търсят внимание и подкрепа. 

Вниманието и подкрепата са толкова важни за тях, че 

моделът „жертва“ е единственият начин, който са 

измислили за да получат внимание и подкрепа. Може би в 

детството родителите не са ги подкрепяли и не са обръщали 

внимание на детето, и сега, бидейки възрастен, той търси 

подкрепата и вниманието, което не е получил в детството. 

Аз бях герой! Много обичах да се боря, защото още в 

детството и в училище ми се смееха и много понижиха 

самооценката ми. Когато пораснах, поисках да върна 

самооценката си и станах герой. 

www.perspektiva.cloud
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Но разбери, моля те, за да си върнеш това, което вече си 

изгубил или недополучил в детството, трябва да получиш 

това, което си искал в детството, а не да го прикриваш с 

победи в настоящето. Героят, колкото и да се доказва, че е 

герой, никога няма да повярва в това! Защото проблема, 

който кара човак да е герой се крие в детството. И трябва да 

намериш в детството първопричината и да я промениш! 

То ест ти разбираш, че всеки модел удовлетворява 

някакво скрито желание, иначе той не би съществувал. 

Колкото по-силно е това желание, толкова е по-здрав 

моделът.  

За да промениш модела си трябва да намериш друг 

модел, който ще осъществява същото желание. Например, в 

нашия пример „жертвата“ би могла да търси внимание чрез 

постигане на успех: да стане известна и да получава същото 

внимание, което получава и сега, постоянно оплаквайки се. 

 

Ето още един добър пример. 

Защо хората пушат? Те се успокояват. 

Но успокоението става благодарение на дълбокото 

вдишване и бавното издишване. 

Пушенето е един вид медитация. Пушенето може да се 

замени с медитация, и човек ще престане да пуши, защото 

потребността му от успокоение ще бъде осъществена.  

Не може просто така да премахнеш навик или модел на 

мислене. Вселената не търпи вакуум. И ако ти не запълниш 

вакуума сам, Вселената сама ще го запълни и най-лесният 
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начин да го направи е да върне стария модел. За това преди 

нещо да променяш, трябва ясно да разбереш, с какво искаш 

да го замениш.  

Например моделът „жертва“, или модела „герой“ може 

да се замени за модела „създател“. Вместо да се оплакваш и 

създаваш проблеми, започни да създаваш желания! Вместо 

да се концентрираш върху това, колко лошо е всичко, 

започни да намираш, какво хубаво има. Действието е едно и 

също, само насочеността му е различна. За създаване на 

бедност трябват толкова усилия, колкото за създаване на 

богатство. Замисли се върху това. 

Често моделите на мислене човек взема от 

обкръжението си. Ако мама и тати са работили тежко, за да 

изкарват пари, в повечето случаи децата ще придобият 

модела да работят тежко. Ако детето е видяло мама и тате 

тъжни, то ще придобие същия модел на поведение.  

Ти можеш или случайно да вървиш по живота и да 

взимаш различни модели на мислене от хората, и изведнъж, 

ако ти провърви, ще срещнеш подходящи хора със 

съзидателни модели на мислене и да вземеш тези модели, 

или осъзнато сам да създаваш свои собствени модели на 

мислене. 

 

Как да променяш моделите на мислене и как да 

създадеш свои собствени модели? 

Стъпка 1. 
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Най-първата стъпка във всяка посока е да знаеш какво 

искаш! 

Това е най-главната и важна стъпка, защото точно тя 

определя вектора на развитието ти. Сега чета книгата на 

Арнолд Шварценегер „Зов за завръщане. Моята невероятна 

история“ . Той не се е занимавал с личностен растеж, той не 

е чел книги нс тази тема, но той винаги ясно е знаел какво 

иска. Той винаги си е поставял цели пред себе си. Още от 

самото детство е мечтаел да замине да живее за Америка. 

Той е мечтаел да се занимава с кино! И благодарение на 

желанието му, животът го натъкна  да се занимава с 

културизъм, спорт, благодарение на който той замина за 

Америка. А след участието в световното първенсво по 

културизъм той започнал да се снима във филми. То ест той 

получил това, за което винаги е мечтаел! 

Аз изучавам историите на успешните хора. Четох 

историите на Ричард Бренсон, Стив Джобс и други. Те не са 

се занимавали с личностен растеж, но винаги ясно са 

знаели, какво са искали. Това е първият и главен закон на 

живота. 

Само след като разбереш какво искаш, ти ще можеш да 

създаваш определени модели на мислене или да променяш 

старите. 

 

Стъпка 2. 

Създаваш новия модел на мислене 
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Напиши списък с убежденията на съответния модел. 

Например: 

- идеи как да получавам пари, идват лесно при мен 

- аз усещам доходните идеи 

- парите ме обичат 

- аз обичам парите 

- аз ценя парите 

- парите текат към мен като река 

- вложенията ми внаги се оказват изгодни и ми донасят 

още повече пари 

- аз съм финансово грамотен 

- аз мъдро се разпореждам с парите 

- аз пазя законите на парите 

- аз съм човек на действието 

- аз съм прекрасен бизнесмен 

- аз мога прекрасно градя бизнес 

--- 

И така. 

Колкото повече нови убеждения напишеш, толкова по-

добре.  

Убежденията съставят основата на моделите на 

поведение. 

 

Стъпка 3. 

Определяне на текущия модел на поведение 

Ти знаеш, къде искаш да стигнеш. 
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Ти знаеш кой модел на мислене ти е нужен за да 

стигнеш на желаемото място, но за да можеш да започнеш 

да се движиш, трябва да знаеш къде се намираш сега. За да 

може вътрешният ти навигатор да започне да работи, трябва 

да знаеш 2 точки: 

- Къде искаш да стигнеш. 

- Къде се намираш сега. 

И тогава твоят GPS ще те поведе.  

Точно на тази стъпка голямо значение ще има 

смелостта ти. Доколко си готов да си признаеш, къде се 

намираш? Повечето хора постоянно се лъжат, украсяват 

това къде се намират. Те се сравняват с тези, на които им е 

по-зле, и се убеждават, че все още не толкова зле. После 

остават на място. 

Признай си честно, кой модел на мислене преобладава 

най-много в областта, в която искаш да се промениш. 

Напиши списък от убеждения, които преобладават сега в 

тази област. Например, ето списък с възможни убеждения за 

нашия пример: 

- ХХХХХ лв на месец са много големи пари. 

- нямам достатъчно знания и умения за да изкарвам 

толкова пари. 

- за работата ми не плащат такива пари, но ако бях... 

- такива пари са голяма отговорност. Ами ако не успея. 

...  

Даже тези 4 убеждения са достатъчни, за да оставаш 

там, където си, защото всяко от тях е много дълбоко. 
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Спомни си какво правихме във втората част на книгата, 

промени убежденията и закорени новите. 

 

Стъпка 4. 

Разруши съществуващия модел и закорени новия модел 

Да разрушиш съществуващия модел означава да 

престанеш да вярваш на убежденията, които подкрепят този 

модел (списък от убеждения описах по-горе).  

Да закорениш новия модел означава да усилиш вярата в 

новите убеждения (списък с убеждения описах по-горе). 

По-подробно за убежденията чети във втора част на 

книгата. 

 

Щастие и пари 

Защо не мога да стигна до щастието? 

 

Приходите растат – разходите растат! 

И работата не е в парите! 

Парите няма да ме направят щастлива, колкото и да 

изкарвах, защото имам неправилно мислене. Моделът ми на 

щастие е неверен! 

Щастието не зависи от парите. 

 

Изобщо не казвам, че не трябва да изкарваш много 

пари, просто казвам, че повече пари няма да те направят 

щастлив. Престани да постигаш щастие чрез парите.  
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Знаеш ли, жените са много по-щастливи от мъжете. За 

жените щастието е в състоянието, за мъжете е в 

постигането. Ние се намираме в процеса на постигане  

много повече време, отколкото в момента, когато сме 

постигнали нещо. 

Ето защо жените са много по-щастливи. 

Ще ти кажа даже повече. 

Щастието не зависи от успеха в бизнеса! 

Някой може да не се съгласи с мен, и аз разбирам защо. 

Щастието и радостта са различни неща! 

Когато получавам пари аз се радвам. 

Когато постигам целите си – аз се радвам. Но радостта 

бързо минава. 

Парите, успеха, самореализацията донасят радост! 

А щастието е нещо различно. 

Мъжете цял живот гонят успеха, парите, а те 

практически не влияят върху щастието! 

Разбирам, че колкото повече обичам, толкова по-

щастлива ставам. 

Любовта не означава да обичаш само втората си 

половина. За мен любовта е много повече. Аз обичам 

роднините си, обичам мъжа си, обичам децата си, обичам 

света, обичам морето, обичам България, обичам читателите 

си, обичам учениците си, обичам клиентите си и т.н. 

Аз със сигурност мога да кажа, че щастието зависи от 

любовта. Жените  за това са по-щастливи, защото повече 

обичат. Те са по-развити в умението да обичат. 
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Възприемане на ситуациите 

Ще ти разкажа една история, която ярко ще 

демонстрира, как човек става по-нещастен, въпреки, че 

можеш да остава напълно щастлив. Всичко зависи от 

възприятието. Една единствена грешка в мисленето може да 

направи човек нещастен. Щастието и нещастието са избор 

на човек. Това е модел на поведение. 

Много често в живота се случва така: заради това, че 

вярваме в определена лъжа (въпреки че мислим, че това е 

истина), ние страдаме. Мозъкът не различава реалните 

събития от въображаемите. Всичко в което вярваме за нас е 

истина. И тази истина създава съответните чувства и 

емоциии.  

Разбираш ли как един грешен извод създава стрес и те 

въвежда в стресово състояние? И няма значение, че той е 

построен върху грешна информация. 

Аз осъзнах един дълбок момент: когато изпитвам много 

силна болка и разочарование заради погрешното 

възприемане на събитията, аз сама си създавам ужасен свят 

и вярвам  в него. Ето за това в този същия миг ставам 

нещастна. 

И повече нищо няма значение. Ситуацията ме поглъща 

с главата. 

За да можеш здраво и дълбоко да разбереш ситуацията, 

моля те, още сега намери в живота си събитие, когато си 
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направил погрешен извод, много си се разстроил заради 

това и в резултат всичко се е оказало съвсем различно. 

Сега ти разбираш ли силата на възприемането? 

Фактите не са важни! Има значение само това, как ги 

възприемаме.  

Едни хора са богати и нещастни, а други са бедни и 

щастливи. Силата на възприятието! 

 

Ето една моя история. 

Стигнахме на летището в 10.45. Полета беше планиран 

в 13.30. След 45 минути трябваше да започне регистрацията. 

Бяхме щастливи. Но щастието ни не продължи дълго. 

Първо, не забелязахме някакви други регистрации за 

полети. Второ, нямаше никакви признаци за започващи 

регистрации. Ние си намерихме място и започнахме да 

чакаме. Аз отворих лаптопа си и започнах да пиша книга, 

отвреме на време поглеждайки таблото с разписанията. 

И изведнъж статусите на всички полети станаха 

червени. Разбрах, че червеното означава отмяна на полета. 

Но все пак отидох до таблото за да се убедя, че полета ни е 

отменен и всички други също. 

 Отменени бяха излитанията и кацанията. Летището 

престана да приема даже тези, които трябваше вече да 

кацат. 

Това ни навя ужас. 

Ние намерихме място в пицарията на летището и 

продължихме да чакаме. Аз разбирах, че днес вече няма да 
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летим. Струваше ли си толкова да се притесняваме в 

автобуса, да влизаме в такова стресово състояние, ако и без 

това няма да летим? Видях цялата глупост на ситуацията в 

автобуса. Грешните убеждения ни въведоха в състояние на 

стрес, а реалността се оказа съвсем различна. 

Ние се обадихме на агента си. Той каза да чакаме. По 

идея, в такива случаи авиокомпаниите трябва да настанят 

хората в хотели, както  веднъж ми се случи в Париж – и 

всички пътници от полета откараха в хотел. 

Малко изчакахме и получихме информация, че никой 

никого няма да настанява в хотел, изобщо, правете си 

каквото искате. Обадих се на една приятелка от Варна и я 

помолих да ни вземе от летището. Знаех, че наблизо има 

къща-офис, където с колежката ми можехме да нощуваме. 

Тя трябваше да дойде до 15 минути. Но още я нямаше. 

30 минути – няма я, 45 минути – още я няма, 1 час – нищо. 

Аз се опитах да й се обадя, но не можах да се свържа с нея. 

Тя ми изпрати смс „Тук има голямо задръстване. Всичко е в 

застой. Колите са залепнали една след друга. Обръщам“. До 

нас в пицарията седя една жена, която чакаше, че ще дойдат 

да я вземат. Тя чакаше вече 2 часа, но никой не идваше.  

Аз разбрах, че сме в капан: няма полет, не можем да 

напуснем летището, защото  не допускат никакъв 

транспорт. Такситата отказват да взимат поръчки. За първи 

път бях в такава ситуация. Очаквахме, че полета ще бъде на 

следващия ден. 
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Изведнъж ми се обадиха от агенцията и казаха, че ще 

има настаняване в хотел. Въпросът се решава. Ще дойде 

автобус и ще ни вземат и настанят в хотел. Супер! Отлична 

новина. Ако възнамеряват да ни настанят, значи със 

сигурност ще летим за Барселона. 

Но въпреки това, състоянието на разочарование и стрес 

взимаха своето. Седях и нищо не можех да направя. Аз се 

намирах в много стресово състояние. Мозъкът ми едва 

мислеше. Имах чувството, че просто престанах да мисля 

заради стреса. Колежката ми също беше много 

разочарована. Въпреки, че  казвайки думата „разочарована“ 

не мога да предам в действителност чувствата й. В такова 

състояние на изтощение се намирах около два часа. После 

реших все пак да се взема в ръце и да почна да пиша 

книгата. Думите ми се отдаваха тежко, но мисах мъдри 

неща. Знаех, че съм способна да пиша във всякакво 

състояние. 

Отново се обади представителката и каза, че автобусът 

е на място и можем да излизаме. 

Докато пътувахме в автобуса се обади жена от 

агенцията и съобщи, ще полета се планира за вторник. А 

беше събота. Т.е. след 3 дни.  

Бързо сметнахме, че ако се настаним в хотела, който ни 

предложи туристическата агенция, пребиваваенто ни в 

Барселона ще продължи от вторник до събота. И в събота 

ще се върнем. Те ще кажат, че са ни платили пребиваването 

във Варна. Докато пътувахме взехме решение, че ще отидем 
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на гарата и ще се върнем вкъщи с влака. Хотела беше близо 

до метрото. Казахме, че се прибираме вкъщи и си 

тръгнахме. Не се настанихме в хотела, който ни 

предложиха.  

Когато стигнахме до гарата изпитахме поредния шок... 

Там беше пълно с хора. Хората бяха навсякъде, ние не 

можахме да отидем никъде. И чуваме съобщения, че 

влаковете закъсняват. Атмосферата на гарата беше ужасна. 

Усещаше се отчаянието, безисходицата, безнадеждността... 

На летището нямаше никой. Различен контингент от хора на 

летището и на гарата. Аз гледах лицата на хората и виждах 

ужас. По лицата на някои разбирах, че те ще прекарат тук 

цялата нощ.... 

Питах хората, колко е закъснението на влаковете. Те 

казаха от 2 до 5 часа. Ние отидохме към касите, но там беше 

пълно с хора. Влязох през телефона си в интернет за да купя 

билет от интернет. Но билети нямаше. Бях решително 

настроена да купя даже по-скъп, но нямаше и такива.  

Вариантът с влака бързо отпадна. 

Не ни оставаше голям избор: трябваше да търсим 

жилище. 

Аз съм щастлива, че не се притеснявах по повод парите. 

Спомних си времето, когато се стремих да отрежа всички 

разходи и ми стана малко по-спокойно, че с пари ще намеря 

изход. Ще се настаним в хотел, в краен случай. 

Имах няколко телефона на жени, които даваха квартири 

на нощ. Обадих им се, но се оказа, че нямат свободни. 
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Имаше една квартира в центъра, но понеже транспорта не 

вървеше, хазяйката не можеше да стигне там и не можеше 

да ни настани. Каза, че ще се обади на приятелки и ще 

разбере. Интернета на гарата не работеше, а през телефона 

интернета беше много бавен, така че шансове да намеря 

нещо също нямаше.  

И изведнъж ми идва спасителна мисъл: „Когато 

вървяхме към гарата, на улицата стояха жени, които 

предлагаха квартири“. Аз тичам към тях и казвам, че ми 

трябва хубава стая с добър интернет! 

Щастлива съм, че такава стая се намери! Повече от 

това, на 15 минути пеша от гарата. Транспортът не вървеше, 

даже такситата, за това беше прекрасен вариант! 

Но забравих да взема впредвид, че сме леко облечени, 

изобщо не за такова време! Валеше сняг, беше хлъзгаво. 

Докато вървяхме, изведнъж започнаха да ме 

преодоляват мисли, че ще ни излъжат и никаква квартира 

няма, че тя ни води незнайно къде и всичко в този дух. 

Радвам се, че мога да различавам интуицията от страха, 

разбрах, че това ми казва мозъка и се събуди страхът ми. 

Още една интересна ситуация се случи, когато 

пресичахме пътя. Когато влязохме на шосето и започнахме 

да пресичаме пътя, зелената светлина за пешеходци се 

смени на червена. „Стой!“ - казах аз. – Шосетата са 

хлъзгави!“ И когато го казах, жената, която вече беше 

посред пътя се подхлъзна и падна. Добре, че шофьорите 

бяха внимателни и не бързаха да увеличават скоростта. 
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Та така стигнахме до квартирата. Тя се оказа прекрасна. 

Интернет работи отлично. За това много се радвах. 

Колежката ми отиде да си вземе душ, аз взех 

компютъра и започнах да пиша и анализирам отминаващия 

ден. Питах се, в какво преуспях, къде се провалих, какво 

можех да направя по-добре, как можех да се взема в ръце, 

как можех да изкарам деня по-ефективно и други въпроси... 

Но въпреки стресовия ден, аз бях щастлива, защото 

успях да взема ситуацията под контрол и да намеря изход. 

Нях щастлива от способността си да вземам решения. Но 

имаше много неща  над които си струваше още да поработя. 

И опита си, изводите си ще напиша по-долу.  

Чувствах благодарност къмколежката си. Тя ме питаше: 

„Какво ще правим?“ и аз намерих изход. Аз бях щастлива, 

че в квартирата се скрихме от студа. 

Седях и анализирах деня, писах около час, правех 

изводи, въпреки че вече беше късно, а утре трябва да ставам 

рано. 

Нарекох този ден „Ден на личностния растеж“ 

Видях над какво още трябва да работя. Видях грешките 

си и силните  си страни. 

После си взех душ и отмих целия стрес от себе си и 

негативната енергия. 

И отидох да спя. 

Но по-интересни събития още ни предстояха... 

На следващия ден вечерта колежката ми каза, че я боли 

гърло. Мен тоже леко ме болеше, за това особено обърнах 
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внимание на думите й. Мислих, че е естествено, нали доста 

замръзнахме по пътя към метрото и после към квартирата. 

На следващия ден, в понеделник, ми стана по-зле. Тя 

поспа на обяд, и сякаш всичко се подреди. Потвърдиха ни, 

че заминаваме във вторник. Но нещо не беше наред. Аз 

нищо не чувствах. Колежката ми се притесняваше и каза: 

„Помисли, може би не трябва да летим“. Аз отговорих, че 

ако беше така, Вселената би ни дала ясен знак. 

Вечерта се помолих: „Моля те, дай знак, струва ли си да 

летим за Барселона?“ И през нощта в 2:45 колежката ми ме 

събуди и каза, че й е толкова зле, както никога. Тя не 

можеше да стане от леглото. И разбрах, че това е знак. 

Никъде няма да летим! И се върнахме вкъщи. 

По-късно разбрах, за какво беше нужна тази ситуация. 

Разбрах, защо Бог ни затвори пътя към Барселона. Бях 

много щастлива, че се върнахме. Колежката ми след ден 

вече беше здрава. Така и подозирах, че тази болест е знак от 

вселената, и когато се върнем тя веднага ще оздравее. Така 

и стана. 

36 часа след връщането видях това, което никога до сега 

не бях виждала. Пред мен се отвори ново прозрение за 

живота ми и нов път. Аз бях щастлива и се поразявах от 

мъдростта на Бог. Колко красиво Той ме води по пътя!  

 

Моите изводи: 

- Винаги бъди спокоен. Тревогата и стреса правят 

всичко само по-зле. Те ще помогнат само да влошиш 
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ситуацията. Повече от това, стресът много силно подрива 

здравето. Първопричината за болестта на колежката ми 

беше силния стрес. 

- Довери се на Бог. Той по-добре знае пътя. Ролята ти е 

само да заявиш за желанията си и да вървиш по пътя. Ти в 

този свят си гост. Ти не знаеш всъщност, кой си и защо си 

тук.  Так както малките деца вярват на родителите си, ти 

вярвай на Бог. 

- Бъди гъвкав. Учи се да действаш и вземаш решения 

даже в некомфортни ситуации. 

Бъди щастлив и благодарен по време на „стресовите“ 

ситауции.  Понякога за намиране на изход от ситуацията не 

трябва да правиш нищо. Всичко ще се реши от самосебе си 

по най-добрия начин. Опитвайки се да решим проблема ние 

често само го влошаваме. 

- Тежките и стресови ситуации са проверка за теб. 

Готов ли си да растеш и вървиш напред в живота или още 

не до край си усвоил уроците? 

 

Блокиране на емоциите и паричната енергия. 

Чувствителността ми много падна след съботните 

събития и това за мен беше много странно. Аз се стараех да 

почувствам и да получа отговор, какво да правим, но 

нямаше нито позитивни емоции, нито негативни.  

Аз  получих отговор в продължение на деня по време на 

разговор с моя позната.  
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Тя каза: „Аз нищо не чувствам. Не мога да почувствам 

болка, не мога да почувствам радост. Нищо не мога да 

почувствам“. И тогава разбрах: същото се случи и с мен. 

Знаех, че тази жена имаше силни сътресения в живота и в 

последно време тя се беше разделила с мъжа си. 

Отношенията им отдавна бяха завършили, но само сега тя 

окончателно се раздели с него. 

За да не чувства болка, мозъкът й блокира всички 

чувства! 

Не си ли забелязвал хора с „каменни лица“? На тях не 

им е тъжно и не им е радостно. На тях не им е никак. Ти 

гледаш лицето им и виждаш робот, човек, който не е 

способен да чувства. По този начин мозъкът ни защитава. 

Той блокира емоциите и чувствата. Само че работата е в 

това, че ако той блокира чувството за болка, той също 

блокира чувството за радост, защото това са двете страни на 

един медал. Негатив-позитив, ден-нощ, отливи-приливи... 

Без едното нямаше да го има другото.  

Когато човек получава физическа травма и изпитва 

много силна физическа болка, той може да изгуби съзнание. 

Това е защитната реакция на организма.  

Същото се случва с емоциите. Когато има силна 

емоционална болка, мозъкът блокира способността да 

чувства. 

И това е, което се случва с много хора. Те престанаха да 

чувстват. Това е най-лошото, което може да се случи, 

защото точно чувствата ни движат.  Благодарение на 
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чувствата ние живеем. Няма ли чувства – няма смисъл от 

живота. Нали чувствата са нашата най-главна мотивация. 

Чувствата са нашата движеща сила. А ако ги няма, какво ще 

ни движи? 

Защо да си променяме работата? 

Защо да изкарваме повече? 

За какво да имаме семейство? 

За какво да обичаме? 

Защо изобщо да правим нещо? 

Хората не могат да променят живота си, защото те са 

престанали да искат. А това се случи с тях, защото някога са 

искали много-много силно, а са получили или прекалено 

малко или изобщо нищо. Това е създало болка, а мозъкът ни 

решава да ни защити от болката и затваря способността да 

чувстваме. 

Аз престанах да се страхувам от болката и негативните 

чувства и емоции, след като се научих да трансформирам 

негативните чувства в позитивни. А нали едно време, когато 

се страхувах от негативните емоции, защото по закона на 

привличане аз се страхувах да привлека още повче негатив 

в живота си. И за това подтисках всички негативни емоции 

и ги затварях в себе си, за да не ги пуснам навън. Но 

ставаше още по лошо. Вместо да изпусна негативните 

емоции навън, аз ги сдържах и по този начин разрушавах 

самата себе си. Знаеш ли, че всяка негативна емоция , която 

отстава в теб те разрушава отвътре? 

www.perspektiva.cloud


 

© Любов Миладинова.  Всички права запазени 

    
 
 

 

 
  ИСТИНАТА ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК © Любов Миладинова   

Авторка на портала за постигане на успех в живота www.perspektiva.cloud 

 
 
 

Защо мъжете повече от жените са подложени на 

депресии? Защо мъжете повече пушат и пият? Защо мъжете 

имат повече сърдечно-съдови заболявания? 

Те сдържат емоциите си. 

В детството ги учеха, че да плачат не е мъжки. Да 

изразяват слабостта си не е за мъже. Мъжът трябва да е 

силен. 

Мъжът ще сдържа и погребва негативните емоции в 

себе си. Рано или късно тези негативни емоции намират 

изход. Това се проявява през физически болести, чрез 

алкохол, депресии.  

А нали всичко в света е енергия. Енергията не се 

създава и не изчезва. Тя просто минава от едно състояние в 

друго. С други думи, тя се трансформира. Ако ти я 

сдържаш, ти затваряш потока от нова съзидателна енергия 

към себе си. Ти сякаш запушваш енергийния канал. 

Аз ще ти кажа даже повече: когато ти запушваш 

енергийния канал, ти запушваш и паричния канал. Парите 

са енергия. Няма енергия – няма пари. 

Аз осъзнах, че вместо да се затварям от болката, трябва 

да я трансформирам и насочвам към желанията си. Много 

книги, световни шедьври, са били написани по време на 

много силни сътресения, които са се случили с авторите им, 

и те са чувствали болка.  

Силната радост, както и силната болка, е мощна 

енергия. И въпросът е в това, какво правиш с тази енергия: 

ще влезеш в депресия и ще се оплакваш колко лош е 
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животът, или ще се вземеш в ръце и ще отидеш да 

осъществяваш желанята си. 

Вече разказвах за най-тежкия си период в живота си и 

благодарение на правилната настройка и работа аз заложих 

точно тогава базата за бъдещия си успех. 

А сега нека поговорим за това, как да трансформираш 

негативната енергия в позитивна. 

Как да трансформираш негативната енергия в 

позитивна? 

Първото, което трябва да направиш е да разбереш, на 

къде искаш да насочиш  енергията си. Какво искаш да 

създадеш? Какво искаш да получиш? Какво искаш да 

постигнеш в живота? 

Напиши на лист хартия няколко свои желания. 

Преди трансформация на енергията трябва ясно да 

разбираш, на къде ще насочваш енергията. Ти просто 

превключваш един енергиен поток на друг. 

Трябва да се уединиш, защото това, за което те моля да 

направиш, няма да можеш да направиш, ако някой е до теб.  

Сега включи любимата си позитивна енергична музика. 

Знам, че в лошо състояние ще поискаш да включиш тъжна и 

страдалческа музика. Но не го прави. Музиката ще ти 

помогне да пренасочиш потоците. А сега започни да 

скачаш, колкото може по-високо. Раздвижи тялото си и с 

всичка сила започни да викаш желанията си. 

Например: 

www.perspektiva.cloud
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Аз намирам нова прекрасна работа, която ми донася 

приход ХХХХХ лв. 

Аз съм сигурен в себе си. Знам, че ще се справя с 

всякакви трудности и ще стана по-силен. 

Аз съм гений и винаги прилагам мъдростта си. 

Аз винаги постигам целите си! 

 

Прави това в продължение на 5 минути. 

Знам, че ще ти е много тежко да го правиш. Ти няма да 

поискаш да го правиш изобщо. Ще намериш различни 

оправдания, защо да не го правиш. Но разбери, моля те, 

едно нещо: кардинално да промениш и превключиш 

мисленето си  само чрез активни движения с тялото. 

Бидейки в негативно състояние, мислейки негативно, даже 

ако започнеш да мислиш позитивно, промени няма да 

станат, защото тялото ти още се движи по инерция в 

състояние на негатив. Първо трябва да промениш 

състоянието на тялото си, а мислите ще го последват. 

Някой ще пита: „А нали тогава ще влагам в желанията 

си негативна енергия. Това може би, обратното, да ги 

отдалечи от мен“. Разбери, че за Вселената няма позитивна 

и негативна енергия. Ние, хората, придаваме на всичко 

цвят: това е лошо, а това е хубаво, това е негатив, а това е 

позитив. За Вселената има само енергия. Където е енергията 

– там е съзиданието.  

Задачата ти е да насочиш към мечтите си колкото може 

повече енергия. И те ще се осъществят. 

www.perspektiva.cloud
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Чрез викането и движенията ти освобождаваш този 

негатив който е заседнал в теб. Повече от това, ти го 

пренасочваш към позитив.  

От този момент не си струва да се страхуваш от 

негативните емоции, нали знаеш как да ги трансформираш. 

Най-важното е: 

- ясно да знаеш, на къде искаш да пренасочиш 

енергията си 

- да задвижиш тялото си 

- да включиш музика за усилване на енергията 

- да започнеш да скачаш и викаш (или да викаш наум) 

желанията си. 

 

Какво да правиш, когато просто нищо не ти се иска? 

Просто нямаш енергия. Искаш да спиш и нищо да не 

правиш? 

Ако това продължава достатъчно дълго време, очевидно 

че се занимаваш с нещо, което не ти доставя радост. Ти не 

си на своето място. 

Ето това, което мога да те посъветвам още сега, за 

повдигнеш енергията. 

Просто включи любимата си музика (желателно 

позитивна и енергична).  

И започни да скачаш. Колкото по-високо скачаш, 

толкова повече енергия ще дойде при теб. Не мисли, а 

просто опитай още сега. 

Един прост закон. 

www.perspektiva.cloud
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За да придобиеш енергия, раздвижи тялото. Колкото 

повече движение – толкова повече енергия. 

За да превключиш енергията по време на движението, 

мисли, говори и викай желанията си. 

А след това, за да го поддържаш в позитивно и 

енергично състояние, включи се в работа и започни да 

осъществяваш мечтите си. 

Хората често казват, че не знаят какво да правят... 

Прави нещо! Няма значение какво, важното е просто да 

правиш! От неправилните действия е много по-лесно да 

преминеш към правилни. От бездействието е практически 

невъзможно веднага да преминеш към правилни действия.  

 

Вяра в себе си и в парите 

Чие мнение е най-важно за теб? Към мнението на кого 

се вслушваш? 

Какви решения взимаш или не взимаш? 

Има само един човек, чието мнение трябва да приемаш. 

Това е твоето собствено мнение. 

За съжаление, когато учихме в училище, вярата ни в 

себе си и увереноста значително пострадаха, и сега това 

влияе върху живота ни. 

Колкото е по-голяма вярата в себе си, толкова по-

голяма е нашата устойчивост пред лицето на проблемите и 

сложностите и с толкова по-големи трудности можем да се 

справим. 

www.perspektiva.cloud
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Но работата е в това, че никога не сме се занимавали с 

повишаване на собствената самооценка и вярата в себе си. 

Колкото е по-голяма вярата в себе си, толкова повече ти 

вярваш на Вселената и повече вярваш в успеха.  

Работата е там, че при повечето хора вярата им в себе 

си е в много плачевно състояние, за това те не са готови да 

рискуват и, като следствие, не са готови да получават 

повече пари.  

Твоята вяра в себеувереност определя колко пари ще 

изкарваш. 

Вярата ти в себе си е много важен показател за 

успешността ти. 

За това нека още сега поговорим за повишаването на 

вярата в себе си и собствената самооценка. 

 

Начини за повишаване на самооценката и вярата в 

себе си 

Начин 1: Списък с победи (различен подход) 

Ти навярно си чувал, че трябва да си водиш дневник на 

победите и всеки ден да записваш 5 свои победи. Ще кажа 

честно, аз никога не съм го правила. Нямах достатъчно 

дисциплина. Аз обичам да правя нещо веднъж, за да 

настъпят промените веднага, а не да правя всеки ден по 

малко. 

За това още сега ще ти разкажа за друг начин, как да 

работиш със списъка с победи. Ти правиш това веднъж, и 

гарантирано самооценката ти значително ще се повиши. 

www.perspektiva.cloud
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Вземи лист хартия и химикалка или можеш да го 

правиш на компютъра. 

Запиши всички свои победи, за които си спомняш, 

започвайки от най-значимите за теб. 

Минималното количество победи са 10. Можеш да 

напишеш и 50. Колкото повече напишеш, толкова по-добре. 

Ограничения няма. 

Когато завършиш прочети списъка и го препиши, 

подреждайки победитее от най-значимите до най-малко 

значимите. 

 

Защо човек губи собствената самооценка? 

Той прекалено се концентрира върху неуспехите и 

забравя за победите. 

Задачата ни е да преместиме фокуса върху победите 

вместо на неуспехите. 

Сега вземи 10те най-големи победи. 

Една след друга спомни си всяка победа. 

Когато си спомняш се постарай да усилиш чувствата и 

емоциите във въображението. Трябва да върнеш яркостта на 

победите си. 

За да разбереш за какво говоря: помисли още сега за 

най-големия си неуспех в живота... 

Как се чувстваш? 

А сега помисли за най-голямата победа в живота... 

Как се чувстваш сега? 

www.perspektiva.cloud
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Само ти показах пример за промяната на настроението 

ти за кратък период от време. 

В дългосрочна перспектива състоянието ти зависи от 

това, върху какво се фокусираш повече в живота. Ако си 

отделял много внимание на неуспехите си, тогава, 

очевидно, че неуспехите ти в паметта са значително по-ярки 

от победите. И няма значение размера на победите, нали 

неуспехите в паметта са по-ярки. Колкото повече мислиш за 

нещо, толкова повече енергия влагаш в това събитие, и 

толкова то е по-ярко в паметта ти.  

Когато гледаш в небето, виждаш различни звезди: 

някои много ярки, други едва се виждат. Та ето, в главата 

ни става същото. Това, за което най-много си мислиш става 

ярко. Това, за което практически не мислиш, губи яркост. И 

често се случва така, че най-голямата ти победа в живота 

едва свети. А неуспехите, даже най-дребните са много и 

много ярки! 

 Понякога гледам хората: виждам, едни са много 

щастливи, въпреки, че ако погледнеш живота им, малко 

интересно има там. Гледам други: те са много богати, 

изглежда имат всичко, но са нещастни. Та ето, работата е 

там, че щастливите мислят за това, което е хубаво. 

Нещастните, имайки прекалено много, мислят за лошото. 

Разбираш ли, че работата е във фокуса ти? 

Ето за това те моля да върнеш яркостта на победите си. 

Трябва в паметта ти всяка победа да засияе максимално 

ярко.  

www.perspektiva.cloud
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Измисли един много ярък образ за всяка победа. За 

някои победи е лесно да се измисли образ или този образ е 

вече готов. За други победи, по-абстрактнито, е по-трудно 

да се измисли образ. 

Например. Може би, една от победите си ще наречеш 

„Щастливо семейство“.  

Тук всичко е лесно: ти си представяш картинката на 

семейството си, когато сте щастливи. Ето че образът е 

готов. 

А за такава победа е значително по-сложно да се 

измисли образ –“Повишиха ме на длъжност директор“. 

Въпреки че всичко зависи от въображението ти. Ще 

кажа честно, че за всички, даже най-невероятните събития 

могат да се измислят образи. В този случай може да си 

представиш образа на собствения кабинет с голяма маса с 

черно кожено кресло. И себе си в това кресло.  

Помниш ли играта „Показвачи“? Един човек от първия 

отбор показва образ на другия отбор, но без да говори или 

пише. Може само да показва. 

След като образът е готов, ти трябва да му придадеш 

яркост. Яркост може да се придаде с помощта на емоции и 

чувства. 

Когато си представяш образа за щастливото семейство, 

просто почувствай щастието си, почувствай щастието на 

съпруга/та, радостта на децата. 

www.perspektiva.cloud
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В примера с дължността  ти можеш да си представиш 

как седиш на стол, вдигаш ръцете на горе, затваряш очите и 

наум произнасяш „Ура“. Запомни чувството, което усещаш. 

И по този начин ти трябва да отработиш всеки образ и 

да му придадеш сила.  

Това много прилича на образите и асоциациите, за 

които говорихме по-рано, само че сега тези образи трябва да 

отразяват победите ти.  

 

Начин 2. Огледало 

Това, как гледаме себе си в огледалото много говори за 

самооценката ни. 

Обичаш ли да се гледаш в огледалото? Или избягваш да 

се гледаш в огледалото? 

Какво си казваш, когато виждаш отражението си в 

огледалото? 

За какво мислиш, когато гледаш отражението си в 

огледалото?  

Усмихваш ли се, или братното, се натъжаваш? 

Ще ти кажа честно, аз избягвах огледалата. 

Поглеждах набързо, но не се спирах за да се вгледам в 

човека, когото виждам в огледалото. И знаеш ли какво 

означава това? 

По-късно осъзнах, какво означаваше този модел на 

поведение. 

Аз се страхувах от себе си. Аз се страхувах от силата 

си, избягвах себе си. Не приемах себе си. 

www.perspektiva.cloud
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Когато моля хората да се приближат към огледалото и 

да си кажат: „Аз те обичам“, „Аз вярвам в теб“, „Всичко ще 

успееш“, „Ти си прекрасна“ и т.н. Удивително колко много 

от тях изпитват сложност да кажат това. Да се усмихнат на 

себе си и да кажат нещо красиво.  

И това казва само, че хората са във плачевна ситуация 

по отношение към себе си. А нали отношението към себе си 

определя всички твои отношения. Човек, който не се обича, 

не може да обича другите. Човек, който не вярва в себе си 

не може да вярва в другите. Ти можеш да опровергаеш 

всички мои изказвания. Но също като човека, чашата на 

когото е празна, не може да сподели с другите, така той не 

може да даде на другите това, което няма самият той. 

А сега е твой ред: стани и се приближи към огледалото, 

за да видиш ясно лицето си. Погледни себе си в огледалото. 

Как се чувстваш? За какво мислиш? Какво е натроението 

ти? 

Усмихни се на себе си. Кажи си: „Аз те обичам“, „Аз 

вярвам в теб“, „Ти си прекрасен“... 

Кажи си това, което смяташ за нужно да кажеш. Кажи 

си това, от което се нуждаеш повече от всичко. 

Погледни реакцията си. Може би ще почувстваш 

някаква отдалеченост от думите, които казваш. Това 

означава, че ти далеч не приемаш това, за което говориш. 

Може би ще видиш, че ти е сложно да се усмихнеш на 

себе си. 

Какво да правиш? 

www.perspektiva.cloud
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Тренирай. 

Започни всеки ден, от днешния ден, да общуваш със 

себе си. Приближи се до огледалото, поздрави се и започни 

да говориш. Ти можеш да си кажеш всичко най-хубаво, а 

можеш да си задаваш въпроси и да слушаш отговорите. В 

началото няма да приемаш това, за което говориш. Но с 

всеки път възприятието ще бъде все по-добро. Когато за 

първи път започваш да правиш нещо, не винаги успяваш, но 

след това с всеки път ще успяваш все по-добре и по-добре.  

Тук мога да ти дам единствен съвет: просто го прави 

всеки ден. 

И ще видиш, как ще започнеш да виждаш себе си и 

света като цяло по друг начин. 

Ти можеш да бъдеш най-добрия си приятел или най-

лошия враг. Няма значение, кой си сега, ти можеш да се 

превърнеш в приятел. Общувай със самия себе си в 

огледалото, и този човек ще ти каже всичко, което си струва 

да знаеш. 

Знам, че има неща, от които се страхуваш. Поговори със 

себе си в огледалото за тези неща и ще получиш отговор. 

Питай се и си отговаряй! 

  

Начин 3:  Разговор със самия себе си 

Разговорът със самия себе си много прилича на 

разговора със себе си пред огледалото, само че тук ти си 

представяш себе си във въображението. 

www.perspektiva.cloud
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Седни спокойно. Затвори си очите. Въобрази си 

прекрасно място. Това може да бъде реално място, което 

искаш да посетиш, а може да бъде въображаемо място, 

което не съществува в реалността. Не е толкова важно, 

какво е това място, важното е как се чувстваш. Искам на 

това място да се почувстваш щастлив. 

А сега си представи, че пред теб се появяваш ти. 

Можеш да бъдеш по-различен, отколкото си сега. Може 

би ще се видиш по-възрастен. Може би ще се видиш по-

млад. Навярно ще имаш други дрехи, ще изглеждаш по друг 

начин. 

И поговори със самия себе си във въображението. 

Сега пред теб е човек, към съветите на който 

действително трябва да се прислушаш. Общувайки със 

самия себе си, ти ще се разбереш много по-добре. Нали не 

случайно се нарисува така, както се нарисува.  

 

Начин 4: Образът на самия себе си 

Ако бях те помолила да ми кажеш една дума, която 

асоциираш със самия себе си, каква би била тази дума? 

Отговори, моля те. 

Как би описал себе си? Аз съм........................................ 

(напиши една дума). 

Разбираш ли го или не, но в подсъзнанието ти има ясно 

описание за теб. Въпросът е в това, че това описание се е 

формирало неосъзнато, и сега то ти влияе. 

Ти трябва сега да съставиш образа на самия себе си. 
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Запиши 10 изречения: 

- Аз съм.............. 

- Аз съм.............. 

- Аз съм.............. 

Например: 

Аз съм щастлив. 

Аз съм гений. 

Аз съм богат. 

Аз съм красив. 

Аз съм мъдър. 

 И т.н. 

Само че се постарай да избереш най-важните за теб 

думи-описания. 

Когато избереш думите описания, отново измисли 

образи за всяко описание. 

По какъв начин ти би предал „Аз съм богат“? 

Например, ти виждаш картинка, как лежиш на шезлонга 

пред дома си на терасата, и пред теб се открива изглед към 

морето (океана, гората, планината и т.н.) 

По какъв начин ти би предал „Аз съм гений?“ 

Например, ти си представяш малко момченце, което 

играе на цигулка. 

По какъв начин би предал „Аз съм щастлив“? 

Например, ти си представяш себе си, седящ в позата на 

лотоса с усмивка на лицето. 

И отново с помощта на чувствата засилваш образите. 
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Начин 5: Спорт 

Няма да повярваш, но всички „глупости“ излизат от 

главата по време на спорт. 

В книгата на Арнолд Шварценегер „Зов за завръщане. 

Моята невероятна история“ получих потвърждение за 

факта, че спортът повишава самооценката. Арнолд бе 

поканен в Университета в щат Висконсин да помогне за 

изучаването на въпроса, полезни ли са силовите 

упражнения за развитието на умствено изостанали деца. 

Той показваше на децата как да прави силови упражнения и 

после децата продължаваха да ги правят сами. И 

поразителното е, че самооценката им растеше и 

самоуважението също! 

Ето как спортът влияе върху хората! 

Не мога да ти предам промените, които се случват с 

хората, които спортуват. Трябва просто да вземеш и да 

пробваш! След това ще почувстваш прилив на сили и 

енергия. 

Хората, които спортуват са по-успешни, отколкото тези, 

които не спортуват.  

Те са по-щастливи и радостни. Имат повече желания и 

амбиции. Те са по-целеустремени. Те постигат целите си по-

бързо! Те са по-устойчиви в стресови ситуации. Т.е. хората, 

които спортуват са с една глава по-високо от тези, които не 

спортуват! 

И още нещо интересно: по време на спорта значително 

се повишава енергията. Ти можеш да пренасочиш мислено 
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тази енергия към желанията си, подхранвайки ги със 

съзидателна енергия. Желанията ти ще се осъществяват 

много по-бързо! 

 

Мечти и пари 

Преди малко ме посети една мисъл... 

Бедните са бедни не защото нямат пари. 

Те са бедни защото нямат желания. 

Вселената винаги дава на човек това, за което човек 

моли. Тя може да отлага, но винаги дава. Защо тя отлага? 

Вселената по-добре знае, как да стигнеш до желанията си. 

Тя даже знае  за тези твои желания, за които още не си 

помолил. Той вижда целия ти живот занапред. Той отлага 

сега, за да може после ти по-лесно да постигнеш други свои 

желания. Сега, може би, ти трябва да придобиеш определен 

опит. Той е по-важен отколкото желанието ти. 

А човек, който не разбира това се разстройва и 

разочарова. Колко глупаво! 

Бог е дал на този човек избор. Човек  избира комфорт 

вместо растеж. Разбира се, комфортно е да ходиш на една и 

съща работа 10-20 години. Ти вече всичко знаеш. Всички те 

познават. Уважават те и те ценят. Пълна безопасност. 

Никакви проблеми. Но ако си направил такъв избор, бъди 

добър, бъди щастлив. А ако искаш повече, моля, но ти 

трябва да промениш нещо в живота. 

Хората искат да имат повече, без да променят нищо. 
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Искаш да имаш това, което никога не си имал, прави 

това, което никога не си правил. 

Ако си посадил ябълково дърво, не чакай, че ще 

порасне круша. Ябълковото дърво ще ти даде ябълки. Ако 

искаш круша, трябва да посадиш круша.  

 

Та, нека помислим, какво искат бедните? 

Да осигурят семейството си (има се предвид да имат 

жилище, да си купуват храна, дрехи). 

Да си позволят някои забавления. 

Веднъж в годината да заминат на почивка. 

Максималното, което искат бедните е автомобил или 

апартамент! 

Но хората вървят по лесния път: те взимат кредит. Ето, 

те получават желанието си по лесния начин. И нищо не е 

нужно да правят. Само че от този момент човек става роб. 

Кредитът е много силна енергийна тежест. Хората искат да 

удовлетворяват желанията си по най-лесния начин. 

А нали може и по друг начин. Изкарай тези пари и си 

купи! 

Не убивай желанията си! 

Когато ти осъществяваш желанието, то изчезва. 

Използвай желанията си за да ти дават сила! 

Ето още един навик на бедните: те поставят парите на 

първо място (или едно от първите места).  

Те постоянно мислят за пари. 

Парите са само пари. Какво да мислиш за тях? 
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По-добре мисли за това, което искаш. 

А парите ще дойдат сами. Разбира се, ще се наложи да 

поработиш. И ти трябва да имаш смелостта да мечтаеш и 

храбростта да действаш. 

Позволи си да мечтаеш. 

Аз съм абсолютно съгласна, че богатите хора имат 

съвсем различен стил на живот. Те могат да си позволят  

много неща. Но винаги ме е учудвало това, че бедните 

никога не мислят за богатия стил на живот. Нали всеки 

човек има въображение, и богатия, и бедния, но защо 

бедните никога не мечтаят за богат стил на живот? 

Аз ще ти отговоря на този въпрос, защото също бях 

такава. 

Аз не мечтаех, защото: 

- „защо да мечтая, ако все едно в близко реме това няма 

да стане?“ 

- „за какво да мечтая, ако сега имам толкова работа?“ 

- „трябва да гледаме истината в очите“. 

И ако бъда кратка: аз не мечтаех, защото не вярвах. 

Вярата е определящия фактор. 

Хората сами не си позволяват да бъдат богати! 

Помниш ли, аз писах за 3те състояния: „Аз искам, аз 

съм достоен, аз съм готов“? 

Те не са готови, това е първото! 

Те не искат, защото се страхуват от разочарования. 

Вече толкова пъти са искали, и това не се е случвало, че 

хората са престанали да искат. Мозъкът ни се стреми да 
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избегне болката. Ето че хората са асоциирали желанията с 

болка и са престанали да искат. Ще кажа честно, лично при 

мен така и беше.  

Много силно желанието ми да искам се подкопа в 

детството, когато разбирах, че няма смисъл да искам, нали 

родителите ми никога няма да го купят поради отсътствие 

на такива пари. Много ме болеше, когато след Коледа и 

Нова година отивах на училище и съучениците ми се 

хвалеха с големи подаръци, конструктори, играчки, а аз 

получих само един малък конструктор. Аз много обичах 

Лего и когато го получавах бях много щастлива. Но винаги 

мечтаех за голямо и даже огромно Лего. Много обичах да 

събирам нещо от този конструктор. Имам много развито 

въображение. 

Ето по този начин още в детството аз вече сериозно 

затворих желанието си да искам. 

В богатите семейства я има другата крайност – децата 

получават всичко, което искат, без да дават нещо в замяна. 

Когато детето порасне, го чака много голямо 

разочарование: в живота винаги за да получи нещо, човек 

трябва много да поработи. А те не са свикнали с това. 

Защо богатите постоянно богатеят? 

Една от причините е в това, че те постоянно имат 

желания, нали постоянно си задават въпроса „Как мога да 

изхарча пари?“ „Къде да вложа парите си?“  и др.  

Богатите хора обичат да харчат пари. 

www.perspektiva.cloud
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Бедните чувстват болка и загуба, когато харчат пари (аз 

бях такава). 

Та ето, връщайки се към въображението. 

Нали на бедните никой не им забранява да мечтаят. 

Знаеш ли защо да мечтаеш боли? 

Подсъзнанието не различава реалните събития от 

въображаемите. 

Когато мечтаеш, ти се потапяш в друг свят. А връщайки 

се в реалността ти се сблъскваш с абсолючно различен свят. 

Създава се конфликт на двата свята. И човек чувства 

дискомфорт, емоционална „болка“. Нашият мозък винаги се 

стреми да ни държи в зоната на комфорт, т.е. за да бъдем в 

равновесие. А сега ние, обратното, изваждаме се от 

равновесие, стремейки се към това, което нямаме. 

Всяко желание, всеки стремеж, всяка мечта те въвежда 

в състояние на дискомфорт. И за да постигнеш това 

желание или мечта, ти трябва да пораснеш като личност. 

Растежът винаги предполага преодоляване на 

съпротивлението. И, на първо място, съпротивлението на 

старата личност. 

Когато караш кола, тя преодолява съпротивлението на 

въздуха. 

Ракетата, когато излита, преодолява силата на земното 

притегляне и съпротивлението на въздуха. 

Ракетата, когато излита, преодолява силата на земното 

притегляне и съпротивлението на въздуха. 

Човек, когато расте, също преодолява съпротивление. 
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Проблема не е в това, че „боли“. Проблема е в това, че 

човек се страхува от тази болка и не иска да я преодолява. 

Да се учиш да ходиш също боли, защото през цялото 

време падаш и си удряш коленете. 

Но нали хората могат да ходят. Децата са много по-

смели от възрастните. Те са готови да преодоляват болка. 

Забелязвал ли си, че децата често плачат? Тях не ги е 

страх от болката, защото те ще поплачат, ще изплачат 

цялата тази болка и отново ще са весели. Възрастните са 

престанали да плачат, защото са им внушили, че 

възрастните трябва да са силни. И излиза, че възрастните, 

вместо да изплачат болката я съхраняват в себе си. И тази 

болка живее в тях цял живот. Не е учудващо, че възрастните 

постоянно се страхуват от болката и мислят как да я 

избегнат. И ето този страх е най-главният враг на човека.  

Днес имах разговор с една моя добра приятелка. Излиза, 

на нея й е много сложно да мечтае. Освен, че самата тя не 

мечтае, тя не позволява и на мъжа си да го прави. 

Когато мъжът й започва да говори за мечти, тя веднага 

прехвърля разговора на друга тема. 

Та ето, когато говорихме с нея, излезе, че една от 

причините, защо не мечтае е в това, че не знае как да 

постигне мечтите си. Мечтите са толкова големи, а 

обстоятелствата в живота не  са много добри. Тя вижда 

мечтите си, реалността си и не вярва, че е възможно да 

осъществи мечтите си. Ето такава проста причина взима на 

човек способността да мечтае. 
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А нали ако питаш успешните хора, никой от тях не е 

знаел как ще постига мечтите си. Планът за действие е 

дошъл чак след като мечтата здраво заседнала в главите им. 

От собствен опит мога да кажа, че аз никога не знаех, как 

ще постигна най-голямата си мечта. Дребните мечти 

практически винаги знаех как да постигна.  

Ние не можем да знаем как Вселената ще ни поведе към 

мечтите ни. Но можем да избираме своите мечти. На хората 

не им стига смелост. Ако не знаят пътя те се отказват от 

пътуването. Смешно и глупаво. 

А сега ще ти разкажа една история, защо аз престанах 

да мечтая в свое време. Сега аз отново мечтая, но 

продължително време не успявах да го правя. И само когато 

осъзнах причината и промених асоциациите и убежденията 

си, започнах да мечтая. 

Настъпи определен момент в живота ми, когато се 

разочаровах от мечтите. Писах по-горе за опита си в 

детството, как не получавах мечтите си, защото родителите 

ми не можеха да ми купят красиви скъпи играчки. А опитът, 

описан по-долу, окончателно затвори способността ми да 

мечтая.  

 

Мъртвите мечти 

Когато станах на 19 години, една приятелка ми 

„направи подарък“. Тя ме запозна с една жена, която ми 

показа бизнес плана на една мрежова компания. Аз бях 

много млада и не знаех какво е МЛМ. Страстно се стремях 
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към успех и исках да променя живота си. И тогава ми 

показаха план, как мога да живея прекрасен живот. Не бях 

запозната с МЛМ. Всичко изглеждаше много 

привлекателно. И, разбира се, реших да вляза в този бизнес. 

Сега, спомняйки си получения опит, аз съм много 

благодарна. Те много ми дадоха, но и много ми отнеха. Но 

все пак станах по-мъдра. 

Цялата е работа беше върху това, че трябва да се 

разбере мечтата на човека и да му се покаже, как може да я 

осъществи чрез МЛМ бизнеса. Спонсорите ми бяха много 

опитни. Те ми помогнаха да намеря и изкопая моите мечти. 

И това е прекрасно! Аз съм им много благодарна за това. 

Само че ми натрапиха техен път. Те ми внушиха, че МЛМ е 

единственият път, по който мога да осъществя мечтите си. 

И ако напусна МЛМ, аз съм неудачница.  

Бог имаше други планове за мен и въпреки старанията и 

молбите ми, нищо не успях. Така и напуснах мрежовия 

бизнес. Усещах, че това не е за мен. 

Минаха около 4 години от момента на напускането на 

този бизнес, но чувството на неувереност в себе си и лошата 

самооценка не ме оставяха. Неувереността ме доведе до 

това, че реших да правя бизнес с партньор, защото не 

вярвах до край в себе си. Поредният крах.  

И ето веднъж седях  в ресторанта и ме осени: „Една от 

основните причини за ниската ти самооценка са 

убежденията, които ти внедриха в мрежовия бизнес“. Аз 
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започнах да анализирам себе си. И един след друг намирах в 

главата си „вирусите“, които ме разрушаваха. 

„Ако си отидеш от МЛМ, ти си неудачница“. Аз все пак 

си отидох и подсъзнателно се смятам за неудачница, защото 

те, чрез чувството за вина закорениха това убеждение в мен.  

„МЛМ е единственият начин да постигнеш мечтите си“. 

Да, те ми помогнаха да намеря мечтите си, но за да ме 

задържат в мрежата, трябваше да ме накарат да вярвам, че 

това е единственият начин, как мога да осъществя мечтите 

си. И когато напуснах и започнах да се занимавам със 

собствен бизнес, това убеждение остана. А аз си мислех, 

защото толкова дълго не мога да преуспея в бизнеса си. 

„МЛМ е единственият начин да постигнеш мечтите си“ 

- заседна в подсъзнанието ми. 

„Ти трябва да направиш 21%. Ние влагаме в теб толкова 

сили“. Те не казваха това, но по някакъв начин тази фраза 

много силно се запечата в подсъзнанието ми. Когато мислех 

за всичко това, разбрах, колко силно чувство за вина те 

предизвикваха в мен. Цялата „игра“ се водеше през 

чувството за вина. „Ти трябва да направиш 21%. Ако не ги 

направиш ти си неудачница“. 

Сега, гледайки живота си, разбирам, че съм постигнала 

много повече, отколкото бих могла да постигна в МЛМ и 

при най-бързите темпове на развитие.  

И въпреки успеха си, върху мен висеше тежестта от 

чувството за вина, мъртвите мечти, на които не им е писано 
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да се осъществят, но всички те ми седяха в главата и 

забавяха растежа ми. 

По онова време толкова силно исках да постигна 6%, 

12%, 21%. Но така и не направих 12 и 21%. Тези мечти 

умряха, но чувството „аз не постигнах мечтите си, аз съм 

неудачница“ ми останаха в главата.  

Времето не лекува! С времето всякакъв „боклук“ засяда 

все по-низко в подсъзнанието ти. И той влияе върху живота 

ти. Не мисли, че ще мине време и всичко ще се подреди. 

Докато ти сам не изхвърлиш „боклука“ той ще седи в 

главата. Когато казвам „изхвърлиш боклука“, имам предвид 

да промениш възприемането на ситуацията. И това е най-

важното. Събитията не са важни. Важно е възприятието ти. 

Ако промениш възприятието ще промениш живота си.  

 

Да намериш и осъзнаеш – това е най-сложната задача. 

Защо осъзнаването на ограничаващото убеждение е 50-

80% от решението му? Понякога даже 100%. Помниш ли, аз 

ти говорих за принципа на болката и радостта? Та ето, 

когато мозъкът разбере, какво ти е доставяло толкова 

проблеми и болка, а в този случай това е определено 

убеждение, той веднага ще „изключи“ това убеждение. То 

ест то ще престане да работи. И ти просто трябва да го 

замениш с ново. 

Та ето, спомняйки си за събитията, докато бях в МЛМ, 

аз намерих толкова мъртви мечти, че изобщо не се учудвах 

на ниската си самооценка. Колко „нереализирани“ мечти, 
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разбира се „аз съм неудачница“ е естествено убеждение. Но 

всички тези „нереализирани“ мечти са илюзии! 

Сега тези мечти нямат смисъл. 

Но подсъзнателно мозъкът смята, че аз не съм ги 

осъществила, защото условието беше да направя 21% и с 

„приятелите“ от МЛМ да отида на тези острови и да получа 

тези пари. Тези мечти вече никога няма да осъществя, 

защото си отидох от МЛМ завинаги. Мечтите ми умряха и 

останаха мъртви в подсъзнанието ми.  

Бях само на 25, а толкова „боклук“ имах в главата. 

Всички тези погрешни убеждения, обиди, чувството за 

вина и др. Остават като мъртва тежест в главата. А какво да 

говорим за хората, които са на 35,45, 55 години? 

Разбираш ли колко им е сложно? Тогава работата ще е 

много повече. 

Повече от това, психологията винаги ме е интересувала, 

така както работата на подсъзнанието. Аз постоянно работя 

над себе си и променям убежденията си. 

За това и пиша тази книга, за да ти покажа това, което 

не знаеш. Незнанието не освобождава от отговорността. 

И ето тези „мъртви“ неосъществени мечти създадоха в 

моето подсъзнание голяма болка. Моят мозък създаде 

асоциацията „мечти=болка“ и подобен род убеждения „за 

какво да мечтая, ако все едно няма да осъществя мечтите 

си“, „само ще изхабиш време, а вместо това ще се 

разочароваш“ и т.н. 
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Какво направих за да се освободя от мъртвите мечти, 

обиди, чувството за вина и всичко, което е свързано с 

МЛМ? 

- Осъзнах причината и следствието. Осъзнаването на 

убеждението е 50-80% от решението му. 

Написах на хартия всички убеждения, „мъртвите“ 

мечти, обиди, чувство за вина и т.н. Зачеркнах ги. 

- Написах нови убеждения.  

Когато ти се освобождаваш от нещо, задължително 

запълни мозъка си с нещо ново и позитивно. Нови мечти. 

И знаеш ли кое е учудващото, когато се освободих от 

„мъртвите“ мечти, на следващия ден почувствах силно 

влечение да погледна в интернет красиви картинки на 

хотели, красиви места по света, красива природа, красиви 

коли.... То ест, когато изхвърлих „боклука“ от главата си, 

веднага поисках да мечтая. Аз търсих и намирах снимки – 

възхищавах се от красотата на света. И мислих: как по рано 

не мислих за това? Защо по-рано не търсех снимки? 

А работата е там, че аз и преди търсех и даже намирах 

снимки, само че след няколко дни преставах да ги гледам и 

ги забравях. „Боклукът“ в главата взимаше своето. За това е 

толкова важно първо да се освободиш и чак тогава да 

запълваш мозъка си. 

 

Защо тя не можеше да мечтае? 

Тя искаше да се научи да мечтае. Тя имаше прекрасно 

въображение, но с мечтите беше зле. Когато говорехме за 
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мечти, тя чувстваше силни негативни емоции. Когато й 

писах, че заминавам за Барселона (това беше моя мечта), тя 

изведнъж стана студена и усетих силен негатив. 

Тя искаше да разбере, какво се случва, защо тя не може 

да мечтае, защо възникват толкова негативни чувства, 

когато стане дума за мечти.  

Тя ми каза: „Искам да намеря най-голямата си мечта“. 

Аз разбирах, че в настоящето й състояние мозъкът няма 

да й позволи да види тази мечта. Разбрах, че способността й 

да мечтае е затворена в нея. Остана да разбера защо и да 

реша този въпрос.  

Първият въпрос, който й зададох беше: „Помоли 

подсъзнанието си да ти покаже момента, когато си 

затворила мечтите си“. Тя не отговори, но аз бях сигурна, че 

тя видя картина. 

После я питах: „Спомни си, моля те, какво в детството 

ти много искаше, но не така и не получи? Коя  твоя най-

голяма мечта не се осъществи?“ 

Тя отговори, че не знае. 

Но аз прекрасно знаех, че тя знае всичко, просто 

мозъкът не й позволява да отговори. 

Настоях на отговор и тя издаде: „Аз исках баща ми да 

спре да пие и да имаме добри отношения в семейството“. 

„Колко дълго искаше това?“ - попитах аз. 

„Цялото си детство, до колкото се помня“, отговори тя 

и добави: „От 5 до 20 години“ 

- Испълни ли се желанието ти? 
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- Не, той до сега продължава да пие. 

- А какво стана после? 

- Аз разбрах, че трябва да градя собствен живот. 

- Какви желания имаше после? 

- Да бъда независима, да си намеря работа, да имам 

добро семейство. 

- Имала ли си някакви големи желания? 

- Не. Само обикновени. 

От горепосочения диалог разбираш ли, какво стана с 

момичето? 

Защо тя престана да мечтае и да иска нещо? 

Следи внимателно! 

- Най-голямото й желание не се изплълни! 

- Тя очакваше, че то ще се изпълни. 

- Неосъществяването на това желание създаде много 

силна болка! 

Какъв извод си направи мозъкът й? 

Мечти и желания = много силна болка! 

Разбира се, това е подсъзнателен извод, който мозъкът 

прави самостоятелно. И, разбира се, това е неправилен 

извод.  

И от този момент мозъкът й започна да блокира всички 

мечти и желания! 

Защото те създават болка. 

Тя се отучи да мечтае. 

Когато мозъкът асоциира нещо с болка, той започва да 

избягва това. 
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И колкото е по-силна болката, толкова по-силно се 

стреми да избегне това. 

В нейния случай болката бе крайно силна. 

С това не се спряхме и продължихме разговора. 

Аз я попитах: „Как се отнасяш към баща си?“ 

Тя отговори: „Чувствам празнина“. 

И аз почувствах, как тя заплака. Очевидно, че там има 

далеч не празнина. Там има много силна болка! 

Защо тя дава неправилни отговори? 

Мозъкът й се опитва да я защити от болката. Аз винаги 

чувствам, кога хората лъжат или недоизказват и ги 

„доизтисквам“, за да ги освободя от болката. 

И ето още един важен урок. 

Тя каза, че много обичала баща си, а той не отговарял с 

взаимност. Тя му отдавала любов с надеждата, че той ще се 

промени. Но нищо не се случвало. 

И тя затворила чувството на любов към баща си. 

Но когато се затваряш от някого, ти автоматично се 

затваряш и от всички останали. 

Аз разбрах, че намерихме поредния й блокаж. 

Попитах я: „А защо си чувствала болка? Нали не е 

защото си го обичала?“ 

Тя отговори: „Очаквах, че ще се промени!“ 

И ето тук се крие коренът на всички проблеми! 

Тя очакваше, че той ще се промени! 

То ест тя разменяше любовта си срещу промяната му. А 

промяна не се случваше. 
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Тя престана да го обича, защото разбра, че той няма да 

се промени. 

А сега погледни своя живот!  

Цялата болка и негативни емоции идват не от това, че 

обичаш или искаш нещо, а от очакванията ти! Ако 

очакванията не се оправдаят – разочарование и болка, ако 

престанеш да очакваш, ще се отървеш от страданията и 

болката! 

С какво трябва да замениш чувството за очакване? 

Аз избирам доверието. Аз вярвам на Бог, че Той ще 

направи всичко по най-добрия начин. И ако нещо не е 

съдено да се случи, значи така е по-добре за мен! 

Много се радвам, че успях да помогна на жената да 

отвори чувството на любов, което тя може да предаде на 

хората. Тя много обича хората и много топло се отнася към 

тях.  

 

Как напълних мозъка си с мечти? 

Всъщност всичко е много лесно. 

Всеки човек по природа изпитва страст към нещо. 

Например мъжете обичат коли, часовници, ресторанти. 

Жените обичат дрехи, украшения, пътувания. 

Лично аз много обичам природата, особено морето и 

океаните. Аз много обичам красивите места, особено ако те 

са до вода и се вижда море или океан. Много обичам 

хотелите, красивите стаи. Аз обичам да изглеждам красиво.  
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И в зависимост от интересите и страстта си, започни да 

търсиш картинки в интернет. Тук е важно картинките да са 

качествени и красиви. Трябва да предизвикват в теб силни 

емоции, радост, възторг, възхищение. Важното е, когато ги 

виждаш, да посикаш това, което виждаш на картинките. 

Задачата ти е да намериш такива картинки, които ще 

предизвикат желание в теб. Ето това желание ще те движи. 

Аз намерих тези картинки и си ги свалих на телефона и 

таблета. Сега, където и да отида, картинките ми са с мен. 

Ако пътувам, мога да гледам тези картинки. Даже ако стоя 

на опашка, аз мога да разглеждам картинките си. 

Много е хубаво също да разглеждаш мечтите си преди 

сън. По време на сън подсъзнанието ти работи. 

Информацията, която си получил 1 час преди сън то 

обработва по-ефективно, от информацията, която си 

получил в продължение на деня. Представи си, колко  

хубаво съзнанието ще запечатли картинките, ако ги 

разгледаш преди сън. 

От свой личен опит мога да кажа, че едни и същи 

картинки омръзват. То ест ако гледаш една и съща картинка 

в продължение на седмица, тя ще ти омръзне. Също както и 

песента. Ако я слушаш постоянно, тя скоро ще ти омръзне. 

Поради това много често оставях визуализацията. Аз си 

представях едно и също толкова често, че то ми омръзваше. 

Губих всякакъв интерес към обекта на визуализация и, 

разбира се, това, което си представях не се изпълняваше. 

Точно по тази причина работата с мечтите е процес. 

www.perspektiva.cloud
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Трябва да намериш нови и нови картинки. Да слагаш в 

архив тези, които са ти писнали и да ги заменяш с нови. 

Повярвай, че картинките, които си сложил в архив, много 

добре са се запечатали в подсъзнанието ти. Те са свършили 

работата си. И веднъж ще си в голям възторг, когато 

определена картинка-мечта стане реалност, а ти даже няма 

да си спомняш, че някога си мечтал за това. 

 

Ще ти разкажа интересна история.  

Още когато бях в МЛМ, ни казаха да намерим къща, в 

която бихме искали да живеем. Аз намерих къщата, в която 

бих искала да живея. 

И когато се местихме, наехме много подобна къща. Там 

имаше същата гора, и зелена морава. Аз отдавна бях 

забравила за тази къща. 

Също така имах картинка на скиорка, която се спуска 

по склона на планината, която се намира в град Закопане. И 

ето че миналата Нова година аз празнувах в Закопане и се 

спусках от същата планина както и скиорката на рисунката. 

И такива примери мога да дам много. 

Просто е важно да разбираш, че картинките трябва да се 

променят. Трябва да поддържаш желанието си, енергията си 

и възторга си на високо ниво. 

Картинка след картинка, мечта след мечта и ти ще 

запълваш мозъка си с мечти и желания. 

Някой може да пита как това се отнася към парите? 

www.perspektiva.cloud
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Парите са средство. Те винаги идват за определени 

нужди. Богатите хора са мечтатели. Та, започни да 

запълваш мозъка си с мечти. А средствата (парите) ще 

дойдат за изпълняване на мечтите. 

Бедните хора, обратното, първо се стараят да привлекат 

пари, а после да решат, как да ги изхарчат. Но за съжаление 

парите не идват. Винаги първо трябва да се инвестира нещо 

(да се вложи енергия) и чак след това ще получиш нещо в 

замяна. 

Помни, първо е мечтата, а после парите! 

 

Аз не можех да мечтая 

Цял живот изпитвах големи трудности с 

визуализацията. Аз виждам картинките много неясно. 

Сложно ми е да постигна ясност, мозъкът ми постоянно 

бяга и превклучва на друго нещо. Тежко ми е да го задържа 

„на връзка“ и да бъда концентрирана върху едно нещо. Ако 

в продължение на няколко дни се опитвам да си представям 

нещо едно, за да постигна ясност, но в крайна сметка ми 

омръзва и губя всякакъв интерес към визуализацията.  

 

При теб същото ли е? 

За себе си намерих решение! 

И сега ще го споделя с теб. 

Аз внедрявам картинката направо в подсъзнанието. 

Въпреки, че не можех да си представя картинката ясно, 

винаги успявах много силно да почувствам това, което си 

www.perspektiva.cloud
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представям. Та ето, аз се научих с помощта на чувствата  и 

емоциите си да внедрявам картинка дълбоко в 

подсъзнанието си.  

Как да го направиш? Как да визуализираш, ако не 

можеш да постигнеш ясност? 

Избери една от картинките, които си намерил в 

интернет и която много ти харесва. 

Отвори я. Внимателно я гледай и се опитай да я 

запомниш. Гледай около 5-10 секунди. Затвори си очите и 

се постарай да възпроизведеш това, което си видял 2-3 

секунди в паметта ще се съхрани много ясен образ. След 

това ясността ще се изгуби и картинката ще стане 

размазана. Отвори очи и още веднъж погледни картинката, 

запомни я. Затвори очи и отново се постарай да я 

възпроизведеш в паметта си. 

Продължавай така докато  запомниш картинката и 

можеш да я задържаш в паметта ясна поне 10 секунди. 

Когато изпълниш тази стъпка, пристъпи към 

закореняване на картинката образ. Представи си картинката, 

която преди малко си запомнил и осъзнато предизвикай 

емоции на радост, щастие, възторг, ентусиазъм, с една дума 

всички най-силни емоции. Усили емоциите за да те 

препълват. 

Разбираш ли за какво са ни нужни емоциите? 

Точно благодарение на чувствата и емоциите става 

внедряването в подсъзнанието, и работи закона на 

привличането. 

www.perspektiva.cloud
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Трябва да си представяш картинката от първо или от 

трето лице? 

С други думи да я виждаш със свои очи или от страна? 

Ще кажа честно, моят опит показва, че това няма 

значение. 

Във всички случаи образът ще остане в подсъзнанието. 

Най-важното в този процес са емоциите и чувствата. 

Колкото са по-силни, толкова по-бързо и силно ще стане 

внедряването. 

 

Мечтите са дискомфорт за мозъка ти 

Защо мечтите са дискомфорт за мозъка ти? 

Мечтите те придвижват напред. Карат да вървиш 

напред и напред, все по-бързо и по-бързо. И те карат да 

растеш и да се развиваш. Мозъкът обича постоянството. 

Какво да правиш?  

Направи съзнателен изобор. Ти оставаш на място или 

мечтаеш и растеш? 

Ако си избрал да мечтаеш и растеш, тогава трябва да 

тренираш! 

Аз наричам това тренировка на смелостта. Ти започваш 

да мечтаеш по малко, създавайки в себе си дискомфорт. 

После мечтаеш още по-силно и по-силно, създавайки в себе 

си все по-голям дискомфорт. Нашето тяло и мозък имат 

едно потресаващо свойство: гъвкавост и способност да се 

приспособяват. Когато се научиш да преодоляваш 

www.perspektiva.cloud
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определено съпротивление, това става твоя зона на 

комфорт. Ти вървиш по-напред и тренираш себе си. 

Увеличавай  постоянно.  

Във всички книги по личностен растеж и успех съветват 

да визуализираш. И всички знаят, че трябва да се 

визуализиара, но го правят само 1-2% от хората. Защо? 

Никой не казва, че визуализацията е стрес. И когато 

човек започне, той просто не знае, какво да визуализира и 

как да го прави.  

 

Защо хората се страхуват от цели? 

Кажи, ти поставяш ли си цели? 

Имаш ли на хартия (или файл) конкретен списък с 

целите за този месец? 

9 от 10 човека нямат такъв списък. 

Защо? 

Нали всички знаят, че трябва да си поставят цели за да 

вървят към успех. 

Хората знаят много неща, но не правят това, което 

знаят, защото мозъкът избягва това, което причинява болка. 

За него целите са равни на болка. Защото струва си няколко 

пъти да не постигнеш целите и да изпиташ силно 

разочарование, и мозъкът веднага ще се откаже от целите. 

Ти можеш да се накараш да си поставяш цели, но това е 

отново напрежение и отново разочарование. Рано или късно 

човек ще се откаже от целите. 

www.perspektiva.cloud
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Запомни, моля те, една проста истина: всичко, което не 

правиш, за теб е по-скоро болка, отколкото радост. 

Човек не си поставя цели, защото опитът казва, че той 

ще се разочарова. 

Човек не планира деня, защото нещо ще се провали, 

планът няма да бъде изпълнен и отново ще има 

разочарование. 

Човек не пести пари, защото някога заради девалвация 

той е изгубил всичките си спестявания и подсъзнателно е 

решил повече никога да не прави това. 

Цялата работа е във възприемането! Знам, че вече 

много-много пъти повтарях това. Но много искам да го 

запомниш. За да промениш асоциацията ти трябва 

достатъчно да промениш възприятието си.  

 

Нека разгледаме ситуацията с целите. 

Съгласен ли си, че постигайки целите на 90%, човек ще 

е по-скоро разочарован, отколкото радостен? А някой 

говори за позитивно мислене. Чашата е наполовина пълна, а 

не наполовина празна. В нашия случай 90% от чашата е 

пълна, а човек е разочарован. И ето този навик да се 

разочарова, ако нещо върви не както трябва, погубва хората. 

Целта е равна на болка заради неправилното възприемане 

на целта. 

Ако човек си поставя цел, той трябва да я постигне. Но 

нали същността на целта не е толкова в това да я постигне. 

Целта дава на човек смисъл. Тя показва пътя за движение. 

www.perspektiva.cloud
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Ако ти промениш възприятието и престанеш да възприемаш 

целта като „постигни я или умри“, всичко ще бъде наред. 

Мозъкът ти няма да създаде асоциацията „цел=бока“. Всяка 

секунда мозъкът строи асоциации. Помни това. 

Аз възприемам целите по друг начин, за това не се 

разочаровам, ако не ги постигна. Вярвам, че целта не е за да 

се постига. Целта е нужна за да пораснеш. 

Мечтата е нужна не за да я осъществиш, а за да 

придадеш смисъл на живота си. Мечтата дава много 

енергия. Мечтата прави човек щастлив. 

Успехът не е в постигането на нещо. Успехът е в пътя. 

Учи се да се наслаждаваш на пътя, тогава ще си щастлив 

постоянно. А ако си щастлив, ще постигнеш целите си. 

Кое може да е по-лошо, от богат човек, който е 

постигнал много в живота, успешен бизнесмен, който има 

прекрасно семейство, чудесна жена и деца, обаче е 

нещастен. Това е пълно поражение! 

Планът за деня ще ти помогне да си ефективен. Ти не 

трябва да изпълняваш всяка точка от плана. Той е твой 

помощник. А човек се разочарова, ако нещо върви не както 

трябва. Понякога спонтанните мисли и идеи ще те доведат 

много по-далеч от всеки план. За това смело излизай от 

плана и действай, както чувстваш. 

Ако не си постигнал целите, смени датата. Рано или 

късно ти ще постигнеш целите. 

Ако не си изпълнил точка от плана, пренеси тази точка 

за утре, и ще изпълниш целия план. 

www.perspektiva.cloud
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Всичко е лесно!  

Всички проблеми в живота са поради грешното 

възприемане. 

 

Как една цел промени живота ми. 

Някога имах период, когато ходих на работа. Живеех 

най-обикновен живот, може би, много приличащ на живота, 

който ти живееш сега. И се питах: „Как ще живея за напред? 

С какво да се занимавам в живота? Какво да правя?“ Бях на 

20 години и изобщо не знаех, какво да правя. 

Но тази цел завинаги промени живота ми. 

Аз си поставих цел. Аз не знаех „как“ и не знаех „какво 

да правя“ за това. 

Гледах своята цел и недоумявах как да стигна до тази 

цел.  

Написах тази цел на листове хартия и ги разлепих из 

целия апартамент. 

Три дни се опитвах да се държа така, както бих се 

държал човек, който е постигнал такава цел. Аз се опитвах 

да мисля така, както мисли човек, който изкарва такива 

пари. 

И се случи чудо! 

Изведнъж, от някъде възникна идеята: „Потърси за това  

в интернет.  През това време бях толкова далеч от интернет, 

че даже много се учудих на тази мисъл. 

Аз го направих и намерих следната идея. 

www.perspektiva.cloud
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И така стъпка по стъпка, идея след идея, след 2,5 

години стигнах до заветната цел! 

Но аз действах! Идеята дойде – аз я изпълних. Нова 

идея дойде – изпълних я също. 

Когато осъществих целта, аз закачих нова цел на 

стената. 

След 6 месеца осъществих и нея. 

От тогава на стените ми винаги виси целта! 

 

 А сега имам въпроси към теб! 

- Ще ти стигне ли смелостта да си поставиш голяма 

цел? 

- Ще си я закачиш ли на стената или просто ще я 

държиш в главата? 

- Ще повярваш ли в тази цел и ще я държиш ли на 

стената докато целта се осъществи? Или ще я махнеш след 

15-30 дена, ако нещо не излезе? 

- Ще мислиш ли всеки ден: „Какво да правя за да 

осъществя целта?“ 

 

Създаване на свои собствени образи 

Не винаги успяваш да намериш подходящата картинка 

за мечтата си или не винаги картинката предизвиква в теб 

толкова силни емоции. За това се налага да създадеш свои 

собствени образи във въображението. Даже ако не си много 

добре с въображението, все едно ще успееш да създадеш 

www.perspektiva.cloud
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собствен образ, защото ще го създаваш самостоятелно, 

стъпка по стъпка рисувайки всички детайли. 

Какво имам предивид под „създаване на образи“? 

Да създадеш образ означава да нарисуваш във 

въображението си желаемата картинка във всички 

подробности. 

Например, ти искаш да имаш кола. Отдели време за 

построяването на образа на този автомобил. 

Каква е тази кола: каква марка, модел? Какъв цвят? 

Къде виждаш тази кола? 

(в гаража си, на брега на морето, пред дома си, или 

може би как я караш). То ест създай ярки декорации около 

тази кола. Задължително създай желаното време. 

След това отвори вратата и погледни купето. Какъв 

цвят е то? Автоматична или ръчна е скоростната кутия? 

Какъв е предният панел и какво има на панела? 

И създай асоциация, че тази кола е твоя. Ти трябва 

постоянно да я визуализираш. Създай ясен образ на колата. 

Създай здрава асоциация, че това е твоята кола и готово. 

Ако укорорениш този образ и тази асоциация в главата си – 

всичко, в което можеш да бъдеш сигурен, че от този ден 

тази кола се движи към теб и скоро ще стане твоя. 

След това създай друг образ и създай нова асоциация. 

Ти искаш да отидеш на круиз с яхта. 

Отдели време за построяването на образа на яхтата и 

круиза си. Отново нарисувай във всички подробности. 
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Задължително включи самия себе си в картинката и създай 

силна асоциация.  

Всичко е готово! 

Разбираш ли, сякаш садиш в подсъзнанието си семена, 

които после порастват и стават реалност. 

 

Защо обикновената визуализация не работи? 

Човек или постоянно визуализира различни неща, и не 

се създават силни асоциации, които да се закоренят в 

подсъзнанието и после да порастнат, или човек визуализира 

едно и също, и това толкова му омръзва, че се губи 

енергията му. Омръзва му. Става му скучно. 

Много по-ефективно е да създадеш в подсъзнанието си 

5 здрави образи на месец, отколкото да визуализираш 

неизвестно какво цял месец. Разбери, визуализацията е 

работа над себе си, а не забавление. За това хората оставят 

визуализацията. Не се оказват готови. Всичко изглежда 

толкова лесно: представяй си нов живот, и скоро това ще 

стане реалност. Ето толкова лесно. Но не казват, че мозъкът 

ще оказва съпротивление и ще се налага да се преодолява. 

Направи го много пъти. Задължително включи емоции 

и чувства в образа, защото именно те ще придадат сила на 

образа. 

Ето един пример за образ. 

- Представи си, че отиваш до банкомата да провериш 

баланса на картата си. На екрана светва сумата от 10 000 

лева. 
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Ти разбираш, че тези дни са ти превели тази сума за 

работата ти. От радост скачаш и викаш „Ура!“ или пляскаш 

с ръце. 

Какъв образ ще асоциираш със сумата от 10 000 долара 

– решаваш ти. Важното е този образ да ти харесва. И помни, 

трябва да създаваш именно статични образи (картинки), а 

не движещи се клипове. Когато създаваш асоциация, там 

можеш да създадеш мини-клипове, например да видиш как 

се радваш. 

 

Как да създадеш силен образ? 

За да създадеш силен образ ти трябва ясно да си 

представяш този  образ с всички детайли. Ти трябва ясно да 

почувстваш този образ с всички възможни органи на 

чувствата ти. Ясно е, че в много случаи няма да успееш да 

почувстваш уханието, вкуса, звука на определен предмет, 

но винаги можеш да видиш образа и да го почувстваш.  

Колкото по-силно почувстваш образа с всеки орган на 

чувствата си, толкова по-силен ще е образът.  

Има определени образи, които ти харесват повече. 

 Например в паричен план повече ти харесват левовете 

отколкото доларите, значи си представяй левове – ти ще ги 

чувстваш по-силно. Ако говорим за коли, и марката BMW 

ти харесва повече отколкото Mercedes, то създай образи на 

BMW. 

То ест искам да кажа да създаваш образите, които ти 

харесват и които искаш да създаваш. Тогава образът ще има 
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много по-голяма сила. Ако тряба да се караш да рисуваш 

образа и да го измисляш, най-вероятно, това не е твоят 

образ и трябва да избереш друг. 

 

Как да създадеш силни асоциации? 

Какво са асоциациите ние говорихме по-рано в тази 

глава. 

А сега нека поговорим за това, как можеш да създаваш 

асоциации към твоите образи самостоятено. 

Задачата ни е да асоциираме образа, който си създал с 

определен смисъл. 

Например да асоциираш пачка пари в ръката си с 

мисълта „това е месечният ми приход“, а не просто пари, 

които си събрал или чужди пари. 

Асоциациите се създават благодарение на чувства и 

изводи. 

Например, ти си забелязвал, че Rolex носят само много 

богатите хора. От тук следва изводът, че ако носиш Rolex,  

ти си богат. 

За да създадеш силна асоциация, ти трябва да създадеш 

силно чувство в момента, когато си представяш образа. 

Просто мисъл, далеч не е достатъчна. Мисълта придобива 

сила само за сметка на чувствата. Тренирай да чувстваш. 

Тренирай да усилваш чувствата. Когато имаш силни 

чувства по време на представянето на образа, ти можеш да 

преминеш към последния стадий: закрепяне на образа и 

асоциацията. 
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За закрепване на образа и асоциацията ти трябва да 

повториш процедурата с предтавянето на образа и да 

почувстваш чувството няколко пъти. Седмица е повече от 

достатъчно. Често даже 1-3 дни. 

Това е, процесът е завършен. Семето е посадено. От 

този момент то ще започне да расте в подсъзнанието ти и да 

се въплъщава в реалността.  

Създай нов образ. Създай нова асоциация. Закорени 

образа и асоциацията – и готово. 

Повтори процеса. 

Запомни, моля те: асоциациите са значението, което ти 

придаваш на определен предмет или събитие. Асоциациите 

са чувствата, които усещаш към определен предмет или 

събитие.  
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ИЗВОДИ 

 

Какво е нужно за да промениш живота си 100%? 

1. Да знаеш, „Какво искам в крайна сметка?“ 

Ясното разбиране за конкретния краен резултат е най-

важната отправна точка. Точно тя създава желанието и 

настройва подсъзнанието. 

2. Да знаеш „Къде си сега?“ 

Разбирането на това, къде си сега, ще те отърве от 

грешни илюзии и ще те настрои на работа. Да гледат 

истината в очите е качество на истинските лидери, защото 

боли да признаеш, че губиш. Но без това няма да можеш да 

спечелиш. 

3. Да разбираш, какви убеждения (това, в което си 

вярвал) са те довели на мястото, където се намираш сега. 

Това, в което вярваш, това и получаваш. 

Вярата е най-мощният механизъм за създаване на 

реалността. Не напразно всички религии са построени върху 

вярата.  

Ако промениш това, в което вярваш – ще се промени 

всичко наоколо. 

4. Да създадеш нови убеждения, които ще те доведат до 

мястото, където искаш да бъдеш. 

А сега самостоятелно и осъзнато реши, в какво искаш 

да вярваш. Може би до сега са ти „помагали“ и 
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„подсказвали“ в какво да вярваш. Но дойде момента, когато 

е време да „пораснеш“ и сам да решаваш в какво да вярваш. 

5. Да промениш старите убеждения за нови 

На работа! Променяй старите убеждения на нови. 

Работа има много! Започни още сега! 

 

 

 

 

Практически задачи  

 

1. Промяна на убежденията. 

- Напиши всички парични ограничаващи убеждения. 

- Напиши новите съзидателни парични убеждения. 

- Докажи грешността на ограничаващите парични 

убеждения. 

- Докажи истинността на съзидателните убеждения. 

- Върни се във въображението  към миналото, където се 

е създало конкретното ограничаващо убеждение и го 

промени в момента на зъздаването му. Направи така с 

всички свои ограничаващи убеждения. 

- Промени възприемането на негативните ситуации в 

миналото.  

 

2. Внедряване на съзидателните убеждения. 

- Спорт! Много повишава енергията. По време на 

спорта мисли за съзидателните убеждения. 
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- Всеки ден по 5-15 минути викай заклинания. Създай 

заклинания.  

- Всеки ден по 5-15 минути прави концентрация, 

фокусирай се върху паричното изобилие. 

 

3. Промени модела на мисленето си. 

- Разбери кой модел преобладава сега в областта на 

парите. 

- Избери нов модел. 

- Внедри новия модел. 

 

4. Създаване на ново бъдеще. 

- Как виждаш самия себе си в бъдещето? Създай 

виждане. 

- Състави списък с мечти. Пиши всичко, което искаш. 

- Постави една голяма цел.  

 

Помни, че сутринта е време за съзидание, за това се 

стреми от сутринта първо да поработиш над себе си и да 

промениш убежденията си. Събуждай се рано. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1 ден – 1 убеждение! 

Нашият мозък е най-мощният компютър в света. И ти 

си ръководител на този мощен компютър. 

Вземи решение още сега да настроиш работата на този 

компютър така, както искаш ти, и той ще изпълни всички 

твои мечти. 

В тази книга ти дадох ръководство за управлението на 

този компютър. Сега ти разбираш как работи той. Сега 

имаш ръководство за използване на този компютър. Време е 

да започнеш да работиш и да го управляваш, вместо този 

компютър да управлява теб. 

Ти не си твоят мозък. 

Ти не си компютър. 

Мозъкът е твоят верен инструмент. 

За това още сега се вземи за работа, върни си контрола 

над живота си и създай това, което искаш.  

Мозъкът работи, основавайки се на убежденията. 

Убежденията са правилата и инструкциите, какво да 

създаваш и как да създаваш. 

Променяйки убежденията си, ти ще създаваш най-

добрия живот.  

Вземи си за правило всеки ден в продължение на 90 дни 

да променяш едно убеждение! 
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Това ще ти заеме 10 минути време. Но след 90 дни ти 

ще си нов човек. 

А после ще започне верижна реакция: новите позитивни 

и съзидателни убеждения ще създават други нови 

позитивни и съзидателни убеждения, и  животът ти ще 

започне да се променя от самосебе си. 

Всичко, за което те моля е да отделиш 900 минути 

(90х10) от времето си в продължение на 3 месеца. 

Само се събуждай с 10 минути по-рано и животът ти ще 

се промени. 

Това не е художествена книга, която прочиташ, 

получаваш удоволствие и я забравяш. 

Това е книга за управление на разума ти и живота ти.  

Ако просто я прочетеш, резултат няма да има. Тук 

главното е да действаш. 

Успешните хора са хора на действието. Те не винаги 

всичко успяват. Те правят много повече грешки от 

обикновените хора. Но правят изводи от грешните си, 

стават и тръгват напред. 

Всичко живота е много лесно!  

Вселената е изобилна и пълна с чудеса! 

Пусни богатството, щастието, изобилието в живота си! 
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БОНУС ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЗАКЛИНАНИЯ – Живей в абсолютна хармония със 

себе си и света! 

 

Какво са заклинанията? 

Заклинанията са свърхмощни твърдения, които викаш 

на глас или наум, максимално използвайки енергията на 

тялото си. Заклинанията придобиват огромна сила за сметка 

на енергията, която влагаш във всяко заклинание. 

Нашето тяло притежава огромна енергия, но хората не я 

използват. Те използват тялото за най-базовите 

потребности: да ходят, да ядат, да седят, да стоят, да лежат. 

Малко хора спортуват и използват спорта за развитие на 

тялото и енергията му. Но помни, моля те, че тялото ти е 

способно да ти дава море от енергия.  

Забележи, че използвайки тялото си, ти можеш да 

превключиш енергията за броени секунди. 

Как? Много лесно! 

Още сега се усмихни, стани и започни да скачаш 1 

минута. Само че задръж на лицето си усмивката.  И ще 

видиш, какво ще стане. В колкото и дълбока депресия или 

стрес да си, енергията ти ще се превключи. Забелязвал ли 

си, че по време на депресия, скоростта на тялото се забавя. 

Човек бавно мисли, нищо не му се иска, той малко се 

www.perspektiva.cloud


 

© Любов Миладинова.  Всички права запазени 

    
 
 

 

 
  ИСТИНАТА ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК © Любов Миладинова   

Авторка на портала за постигане на успех в живота www.perspektiva.cloud 

 
 
 

движи. Депресията забавя тялото. Ако ти, благодарение на 

желанието си и силата на волята, ускориш тялото си, ще 

излезеш от депресията. Може би след няколко часа ще се 

върнеш отново в депресивното състояние, но ако задържиш  

тялото си в движение, ти ще започнеш стремително да 

излизаш от нея. 

А сега си представи, че в пика на емоциите ти извикваш 

нещо, което искаш да получиш в живота.  

Осъзнаваш ли силата на всичко това? Осъзнаваш ли 

силата, с която ще става материализацията на желанието ти? 

А сега ми разреши да ти разкажа, как даправиш 

заклинания. 

 

Как да правиш заклинания? 

Стъпка 1: Съществено повишаване на енергията. 

Препоръчвам да скачаш! Трябва да скачаш за да 

раздвижиш тялото си и значително да повишиш енергията 

си. Ти можеш да правиш каквото искаш, но главаното е 

съществено да повишиш енергията си. 

Стъпка 2: Викаш заклинания! 

Викаш заклинанията! По-добре да ги викаш. Ако 

обстановката не позволява, можеш да викаш наум. 

Стъпка 3: „Да!“ - фокусираш и утвърждаваш 

заклинанията. 

В края на всяко заклинание добавяш „Да!“. Ти сякаш 

затвърждаваш това заклинание. 

Главният фокус е върху крайното „Да!“ 
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Стъпка 4: Създай мощен енергиен взрив по време на 

„ДА!“ 

За да усилиш енергията, ти можеш да се навеждаш 

напред, произнасяйки „Да!“, максимално високо да скачаш, 

да правиш удар или махане с ръка, да пляскаш или много 

силно да се радваш. То ест трябва да правиш нещо, което да 

създаде много мощен енергиен взрив по време на „ДА!“ 
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Списък със заклинания 

 

ЕНЕРГИЯ 

 

С всеки ден, ден след ден енергията ми расте и расте. 

С всеки ден енергията ми се усилва и става по-силна. 

Аз се изпълвам с жизнена енергия всеки ден. 

Аз се изпълвам с енергия, когато се занимавам с 

дейността си. 

Аз се занимавам със спорт и поддържам енергията си в 

супер състояние. 

Имам мнощна съзидателна енергия. 

Аз винаги съм пълен със сили и жизнена енергия. 

Благодарение на енергията си аз създавам живот пълен 

с изобилие и щастие. 

Моята енергията ми донася море от пари и щастие. 

Моята енергия е най-ценният ми ресурс. 

Аз обичам и благодаря на енергията си. 

Всеки ден работя над повишаването на енергията си.  

В мен има безкраен е мощен източник на Вселенска 

енергия. 

Енергията се излива от мен като извор. 

В мен има изобилие от енергия.  

Енергията ме заобикаля. Енергията е навсякъде. 

Аз съм източник на силна позитивна енергия 

www.perspektiva.cloud


 

© Любов Миладинова.  Всички права запазени 

    
 
 

 

 
  ИСТИНАТА ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК © Любов Миладинова   

Авторка на портала за постигане на успех в живота www.perspektiva.cloud 

 
 
 

Аз съм източник на съзидателна енергия. 

Моята енергия твори живота ми. 

Енергията ми ме води  към процъфтяване и развитие. 

Моята енергия е океан от любов. 

В мен има огромен потенциал. 

Аз съм енергия. 

Енергията създава моят ярък и наситен живот. 

Аз съм открит за мощните енергийни потоци.  

Аз съм щастлив да бъда енергичен. 

Жизнената ми енергия се увеличава с всеки ден.  

Аз постигам потенциала си. 

Енергията ми дава море от удоволствие и щастие. 

Енергията ми създава пари 

Аз си позволявам да бъда енергичен и здрав. 

Аз приемам вътрешната сила в мен. 

Аз вярвам в силата си. 

Енергията ми е вълшебна и интересна.  

Аз съм открита за потоците от енергия. 

Енергията ми създава всичко, което искам 

Аз съм в хармония със себе си. 

Аз излъчвам енергия. 

Аз зареждам с енергия околните. 

Моята енергия създава успеха ми. 

 

 

СВЯТ И ВСЕЛЕНА 

 

www.perspektiva.cloud


 

© Любов Миладинова.  Всички права запазени 

    
 
 

 

 
  ИСТИНАТА ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК © Любов Миладинова   

Авторка на портала за постигане на успех в живота www.perspektiva.cloud 

 
 
 

Аз вярвам на Вселената. 

Вселената ме води по моя път. 

Светът е пълен с изобилие и богатство. 

Аз вярвам, че естественото състояние на света е 

изобилие и любов. 

Моят свят ме защитава и пази. 

Аз обичам света и светът обича мен. 

Вселената се грижи за мен. 

Аз със сигурност знам, че Вселената ме води в нужната 

посока.  

Светът е пълен с изобилие и богатство. 

Вселената ме прави щастлив. 

Вселената ми дарява най-изобилните подаръци. 

Вселената бързо изпълнява истинските ми желания. 

Животът е любов и щастие. 

Вселената всеки ден ми се усмихва.  

Вселената ме обича. 

Вселената е изобилна и богата. 

Вселената е мой приятел и помощник 

Аз обичам Вселената. 

Аз съм открит за благата на Вселената. 

Потоците на Вселената изпълват живота ми с радост, 

любов, щастие, пари. 

Вселената ме изпълва със силна и мощна енергия. 

Аз съм открит за живота и с радост приемам всичко, 

което тя ми дарява. 

Моята Вселена е растеж, развитие и движение напред. 
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Вселената е любов. 

Вселената е успех и щастие. 

Аз позволявам на богатството на Вселената да влезе в 

живота ми 

Моята Вселена е безгранична и напълнена с най-ярки 

позитивни чувства. 

Вселената ми помага да създам живота на мечтите си.  

Вселената ми дава море от пари и щастие. 

Вселената ми дава море от любов в отношенията. 

Енергията на Вселената се проявява чрез мен и изпълва 

волята на Вселената. 

Аз изпълнявам волята на вселената. 

Аз приемам мъдростта на Вселената. 

Вселената ми дава мощна енергия от позитивни 

промени. 

Вселената разцъфва около мен. 

Вселената ми дарява само добри възможности.  

Аз благодаря на Вселената за всеки ден от живота ми. 

Аз съм любимото дете на Вселената. 

Аз благодаря на Вселената за живота ми. 

Вселената ми дарява прекрасни отношения.  

 

ПАРИ, БОГАТСТВО, ИЗОБИЛИЕ 

 

Парите текат към мен като река. 

Аз обичам парите! Аз ценя парите!  

Аз с радост приемам парите. 
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Парите ми донасят щастие и радост! 

Благодарение на парите аз мога да живея живота на 

мечтите си. 

Аз мъдро се разпореждам с парите. 

Аз лесно преумножавам парите 

Парите идват при мен лесно. 

Аз привличам парите в изобилие. 

Все повече и повече пари идват при мен с всеки ден. 

Аз бързо привличам богатството в живота си. 

Аз живея в богатство и процъфтявам. 

Аз заслужавам да имам много пари. 

Аз съм достоен да имам море от пари. 

Благосъстоянието ми расте с всеки ден. 

Аз си позволявам да имам много пари. 

На мен ми харесва да получавам удоволствие 

благодарение на парите. 

Парите ми дават свобода.  

Аз се чувствам комфортно имайки много пари. 

Имам повече от достатъчно пари.  

Аз приемам богатството и изобилието в живота си. 

Парите идват при мен от известни и неизвестни 

източници. 

Все повече и повече пари идват в живота ми. 

При мен идват идеи, как да създавам море от пари.  

Аз привличам богатството лесно. 

Аз пускам богатството и изобилието в живота си. 

Парите са мои приятели. 
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Аз съм отворен за големи източници на пари. 

Аз съм богат човек! 

Аз привличам толкова пари, колкото искам. 

Аз съм финансово свободен и независим. 

Аз лесно стигам до финансовите си цели. 

Аз съм магнит за пари. 

Моята работа ми донася изобилие от пари. 

Аз привличам милиони. 

Паричните потоци текат като река към мен. 

Аз съм богат и успешен. 

С всеки месец все повече и повече пари идват при мен. 

Винаги имам изобилие от пари. 

Парите с постоянен мощен поток текат към мен от 

известни и неизвестни източници. 

Благодарение на парите аз създавам добро в света. 

Аз съм открит за получаване на пари. 

Аз изкарвам море от пари! 

В живота ми има море от пари и щастие! 

Изобилие от пари и възможности идва лесно при мен. 

Имам нюх за пари и парични идеи. 

Аз създавам парични потоци. 

Аз мъдро и с печалба инвестирам пари. 

Моите приходи растат с всеки ден. 

Аз привличам пари като река. 

Аз винаги благодаря на парите. 

Благодаря, когато харча и благодаря, когато получавам. 

Аз обичам и ценя парите. 
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При мен идват идеи, които донасят пари.  

 

 

АЗ СЪМ УСПЕШЕН ЧОВЕК 

 

Аз се обичам 

Аз съм достоен за най-доброто. 

Аз съм много красив. 

Аз се ценя. 

Аз вярвам в себе си. 

Аз прощавам на себе си. 

Аз си благодаря. 

Аз съм мощен и енергичен създател. 

Аз съм творец на живота си. 

Аз съм успешен делови човек. 

Аз винаги съм истински. Аз се държа естествено. 

Аз винаги съм самия себе си. 

Всеки ден правя концентрации, заклинания и спортувам 

Аз получавам всичко, което искам лесно и просто. 

Аз заслужавам щастие и процъфтяване. 

Аз нося максимална отговорност за себе си и живота си. 

 

Планиране 

Аз винаги съм фокусиран върху целта. 

Аз постоянно планирам и с лекота осъществявам 

плановете си. 

Времето винаги ми стига. 

www.perspektiva.cloud
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Времето е мой приятел. 

Аз винаги всичко успявам. 

Аз действам бързо и ясно. 

 

Обкръжение 

Аз привличам в живота си само превъзходни хора. 

Аз привличам светли, красиви, енергични жени и мъже 

в живота си. 

 

Мечти. Цели 

Аз лесно и просто постигам целите си. 

Всичките ми мечти и позитивни желания се 

осъществяват много бързо. 

Аз живея живота на мечтите си и с всеки ден мечтая все 

повече и повече. 

Аз съм мечтател. Имам грандиозни, големи мечти. 

Аз винаги осъществявам целите в срок. 

 

Успешен човек 

Успехът е там, където съм аз. 

Аз мисля, действам, говоря като успешен човек. 

Аз съм организиран и дисциплиниран 

Имам много свободно време. 

Аз се радвам и наслаждавам на живота. 

Аз получавам удоволствие от живота. 

 

Вземане на решения 
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Аз винаги слушам интуицията си и действам съгласно 

нея. 

Аз винаги чувствам правилните решения. 

Аз действам бързо и внимателно. 

Аз винаги чувам, какво ми казва сърцето. 

Всеки ден живея със страст и драйв. 

Аз преуспявам във всичко, което правя. 

Аз се приемам такъв, какъвто съм. 

Аз вярвам на Вселената и вървя по пътя си. 

Светът е пълен с изобилие и богатство. 

Естественото състояние на света е изобилие и любов. 

Аз обичам този свят и светът ме обича. 

 

Увереност в себе си. 

Аз вярвам в себе си и възможностите си. 

Аз придобивам спокойствие и увереност.  

Аз винаги уверено и бързо вземам решения. 

Аз съм открит за нови идеи и възможности. 

Аз съм абсолютно уверен всебе си. 

Аз знам, че ще се справя с всички ситуации. 

Аз управлявам живота си лесно. 

Аз съм щастлив и радостен. 

 

 

РАБОТА 

 

Любима дейност 

www.perspektiva.cloud
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Аз се гордея със себе си и работата си. 

Аз се занимавам с любимата дейност. 

Аз много се радвам и съм щастлив, че върша любимата 

си работа. 

На мен ми е приятно да се занимавам с работата си. 

Аз обичам да работя и да върша любимата си работа. 

Работата ми донася море от сили и радост. 

Аз се изпълвам с енергия, когато върша работата си. 

Аз се наслаждавам от работата си. 

Работата ми донася радост и щастие. 

 

Влияние благодарение на дейността ми 

Моята работа помага на много хора. 

Аз безкрайно се радвам и съм щастлив, когато работя. 

 

Моята работа 

Аз работя с любов. 

Аз проявявам творчество, вършейки работата си. 

Притежавам прекрасното качество винаги да постигам 

целите си. 

Аз съм пълен с решимост да работя и да развивам 

общата дейност. 

Хората обичат да работят с мен. 

Аз съм много талантлив и гениален сътрудник. 

Аз работя мъдро. 

Аз съм гъвкав в работата си. 

С всеки ден ставам все по-ефективен. 

www.perspektiva.cloud
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Аз довеждам всичко до край. 

Аз работя превъзходно. 

 

Растеж и развитие 

С всеки ден аз получавам все повече и повече пари 

благодарение на работата си. 

С всеки ден работя все по-добре и по-добре. 

 

Интуиция 

Аз чувствам правилните решения в работата си. 

Аз бързо и правилно вземам решения в работата си. 

 

Енергия и ресурси 

Винаги имам достатъчно знания и ресурси за работата 

ми. 

Аз винаги съм пълен със сили и енергия за растеж и 

развитие. 

Сега имам всички ресурси и всички способности за 

растеж и развитие в работата ми. 

Работата си изпълнявам мъдро с лекота и любов 

 

Лидер 

Аз съм мъдър лидер 

Аз съм грижовен лидер. 

С всеки ден навсякъде и във всичко аз съм лидер. 

Аз съм гениален сътрудник. 

Аз съм мъдър и талантлив ръководител. 

www.perspektiva.cloud
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Аз съм прекрасен лидер и уверено процъфтявам 

Аз обичам да съм лидер и да вземам отговорността 

върху себе си. 

 

Ефективност 

С всеки ден аз работя все по-ефективно. 

С всеки ден качеството на услугите ми расте и расте. 

Аз съм винаги фокусиран върху отдаването. 

Аз действам ясно и уверено и винаги получавам 

превъзходен резултат 

Аз винаги се занимавам само с най-важните и най-

високодоходни дейности. 

Аз умно делегирам задължения на други хора. 

Аз лесно моля за помощ. 

Аз върша само най-ценнтата и високодоходна работа. 

Аз винаги върша работата си по най-добрия начин. 

Аз с радост се обучавам 

С всеки ден върша работата си все по-добре и по-добре 

Аз съм много търсен 

Аз съм открит за новите и най-добрите предложения 

 

Екип 

Аз работя с единомисленици. 

Интересно ми е в работата. 

С мен в екипа има само прекрасни хора, които 

изпълняват работата си по най-добрия начин. 

Аз лесно работя с други хора. 

www.perspektiva.cloud
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Аз работя вдъхновено, ефективно и с удоволствие. 

Аз обичам шефа си и екипа, с който работя. 

В екипа ми има само превъзходни, гениални, 

професионални личности. 

Аз лесно и бързо върша работата си. 

 

Работа и пари 

Работата ми дава изобилие от пари и възможности. 

Работата ми дарява свобода и независимост. 

Работата ми донася море от пари. 

Работата ми донася все повече и повече пари. 

Работата ми дава изобилие. 

Работата ми позволява да осигуря семейството. 

Имам голяма заплата и тя става все по-висока и по-

висока. 

Вселената щедро ме възнаграждава за работата ми. 

Аз обичам работата си. 

 

 

 

БИЗНЕС 

 

Растеж и развитие 

Бизнесът ми ежедневно расте и се развива. 

С всеки ден аз получавам все повече и повече пари 

благодарение на бизнеса си. 

www.perspektiva.cloud
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С всеки ден бизнесът ми се разширява и обхваща нови 

ниши. 

Бизнесът ми постоянно расте и се развива. 

С всеки ден бизнесът ми процъфтява. 

С всеки ден аз водя бизнеса си все по-добре и по-добре. 

Имам страстно желание да изведа бизнеса си на ново 

ниво. 

Бизнесът ми с всеки ден увеличава възможностите ми в 

този свят! 

Аз съм роден за скорост. 

Бизнесът ми бързо расте и се разширява по цял свят. 

 

Любим бизнес 

Аз се гордея със себе си и бизнеса си. 

Аз се занимавам с любимата си дейност. 

Аз много се радвам и съм щастлив, че се занимавам с 

бизнеса си. 

Приятно ми е да се занимавам с бизнеса си. 

Аз се изпълвам с енергия, когато се занимавам с 

бизнеса си. 

Аз се занимавам с любимия си бизнес. 

Аз получавам радост от бинзеса си. 

Аз се наслаждавам от бизнеса си. 

Приятно ми е да се занимавам с бизнеса си, аз се гордея 

с него. 

Бизнесът ми донася вдъхновение и радост в живота. 

 

www.perspektiva.cloud
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Влияние благодарение на бизнеса ми 

Бизнесът ми помага на милиони хора 

Бизнесът ми позитивно влияе върху живота на милиони 

хора.  

 

Моят бизнес 

Аз строя бизнеса си с любов. 

Бизнесът ми е шедьовър. 

Аз водя бизнеса си мъдро с лекота и любов. 

В живота и бинеса ми цари хармония. 

Притежавам прекрасното качество винаги да постигам 

бизнес целите си. 

Аз съм пълен с решителност да водя и развивам бизнеса 

си. 

Аз действам само във формата победа-победа-победа. 

В бизнеса ми винаги цари изобилие. 

Хората обичат да работят с мен. 

Аз съм щастлив, че съм предприемач. 

Аз съм много талантлив и гениален предприемач. 

Аз мъдро водя бизнеса си. 

Аз съм гъвкав в бизнеса си. 

Бизнесът ми с всеки ден става все по-ефективен. 

Конкурентите ми ме вдъхновяват и мотивират да 

разивам бизнеса си. 

Аз довеждам всичко до край. 

В живота и в бизнеса имам хармония. 

Аз превъзходно ръководя бизнеа си. 

www.perspektiva.cloud
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Интуиция 

Аз чувствам новите ниши, които ще са успешни. 

Аз бързо и правилно вземам решения в бизнеса си. 

Аз винаги чувствам новите перспективни възможности. 

Аз строя бизнес, който работи смаостоятелно. 

 

Енергия и ресурси 

Винаги имам достатъчно ресурси и средства за развитие 

на бизнеса си. 

Винаги съм пълен със сили и енергия за развитие на 

бизнеса си. 

Имам всички ресурси и способности за развитие на 

бизнеа ии. 

Бизнеса си водя мъдро, с лекота и любов. 

 

Лидер 

Аз съм лидер. Водя бизнеса и целия си екип след себе 

си. 

Аз съм мъдър лидер. 

Аз съм грижовен лидер. 

Всеки ден, навсякъде и във всичко аз съм лидер. 

Аз съм гениален предприемач. 

Аз съм мъдър и талантлив предприемач. 

Аз съм прекрасен лидер и уверено водя хората си към 

щастие и богатство. 

Аз обичам да бъда лидер и да вземам отговорността.  

www.perspektiva.cloud
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Ефективност 

С всеки ден водя бизнеса все по-ефективно. 

С всеки ден качеството на услугите ми расте и расте. 

Аз винаги съм фокусиран върху отдаването. 

Аз действам ясно и уверено и винаги получавам 

превъзходен резултат. 

Аз винаги се занимавам само с важна и високодоходна 

работа. 

Аз умно предавам задълженията на други хора. 

Аз правя само най-ценната и високодоходна работа. 

Нашата реклама е ефективна и резултативна. 

Рекламата ни работи превъзходно и донася 1000% от 

вложените пари. 

 

Клиенти 

Аз винаги предоставям превъзходни услуги на 

клиентите си. 

Аз постоянно предоставям прекрасни услуги и хората 

идват при мен отново и отново. 

Аз съм отворен за нови клиенти. 

Нови клиенти идват при мен всеки ден. 

Аз обичам клиентите си и клиентите ми обичат мен. 

Клиентите ми купуват услуги и стоки от компанията ми 

още и още. 

Клиентите ми масово препоръчват мен и услугите ми. 

Клиентите ми са мои приятели. 

www.perspektiva.cloud
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Всичките ми клиенти са във възторг от услугите на 

компанията ми. 

В бизнеса ми е прекрасно организирана системата за 

привличане на клиенти. 

С всеки ден имам все повече и повече лоялни и 

постоянни клиенти.  

Клиентите ми постоянно ме препоръчват на приятели и 

познати. 

Стотици клиенти бързат да платят услугите ми. 

 

Продажби 

В бизнеса ми превъзходно работи системата за 

продажби. 

Приходите от бизнеса ми растат с всеки ден. 

В бизнеса ми е превъзходно съставена системата за 

привличане на клиенти. 

 

Екип 

В бизнеса ми до мен има само единомишленици. 

В екипа ми има само прекрасни хора, които изпълняват 

работата си по най-добрия начин. 

Аз лесно предавам работа на хората. 

Сътрудниците ми работят вдъхновено, ефективно и с 

удоволствие. 

Аз обичам екипа си и екипа ми ме обича. 

В моя екип има само превъзходни, гениални, 

професионални хора. 

www.perspektiva.cloud
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Сътрудниците ми работят ефективно и с удоволствие. 

Аз прекрасно мотивирам и вдъхновявам другите хора. 

Аз лесно организирам работата в екипа и 

взаимодействието. 

Аз щедро възнаграждавам персонала си. 

Аз се грижа за хората си. 

Аз съм внимателен към хората си. 

Аз се интересувам от хората си. 

Аз отделям време за хората си. 

Аз обичам хората си. 

Аз поставям цели за себе си и за компанията. 

Аз съм ориентиран само към превъзходни услуги. 

Аз изпълнявам само най-важната работа. 

В мен превъзходно работи интуицията за бизнеса ми. 

Аз казвам думи на благодарност на хората ми. 

 

Бизнес и Пари 

Благодарение на бизнеса ми парите идват лесно при 

мен. 

Бизнесът ми създава изобилие от пари в живота ми. 

С всеки ден все повече и повече пари идват при мен 

благодарение на бизнеса ми. 

Бизнесът ми донася изобилие от пари. 

Изобилие от пари и възможности идват лесно при мен. 

Бизнесът ми дава грамадни приходи! 

Бизнесът ми дарява свобода и независимост. 

Бизнесът ми донася море от пари. 

www.perspektiva.cloud
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Бизнесът ми донася изобилие. 

 

 

ОТНОШЕНИЯ 

 

Моите отношения 

Отношенията ми са пълни с любов и радост! 

Отношенията ми донасят море от пари и щастие! 

Отношенията ми стават по-интересни и наситени с 

всеки ден! 

Отношенията ми са леки и радостни! 

Отношенията ми дават отлично настроение! 

Моите щастливи отношения са източник за 

процъфтяването ми! 

Моите щастливи отношения ме правят ярка личност! 

Отношенията ми кипят от най-вълшебни чувства! 

Отношенията ми са изпълнени с най-ярки мигове! 

Отношенията ми даряват божествено състояние! 

Отношенията ми дават безгранична радост! 

Отношенията ми създават ярко бъдеще! 

Отношенията ми ме правят по-щастлив. 

Отношенията ми донасят море от радост. 

Отношенията ми донасят щастие и любов. 

Отношенията ми ме изпълват. 

Отношенията ми са живот. 

Отношенията ми са ярък празник. 

Отношенията ми са чудо. 

www.perspektiva.cloud
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Отношенията ми са пълни с позитивни ярки емоции. 

Отношенията ми ми помагат да преуспея в живота. 

Отношенията ми са пълни със страст! 

Отношенията ми са пълни с любов! 

Отношенията ми са свобода и развитие! 

Отношенията ми са самореализация. 

Отношенията ми ме изпълват. 

Отношенията ми ме вдъхновяват. 

Отношенията ми са моето прекрасно самочувствие още 

днес. 

Отношенията ми са море от любов и щастие. 

Отношенията ми са пълни с ярки емоции и чувства. 

Отношенията ми донасят радост, удоволствие и щастие. 

Отношенията ми ме изпълват с енергия на щастие и 

радост. 

Отношенията ми дават сила и енергия. 

Отношенията ми ме мотивират и вдъхновяват. 

Отношенията ми постоянно растат и се развиват. 

 

 

Аз в отношенията 

Аз много обичам и уважавам партньора си. 

Аз съм източник на любов и щастие. 

Аз постоянно излъчвам любов и привличам любовта 

към себе си. 

Аз отдавам любов и я получавам с радост. 

Аз свободно изразявам любовта си. 

www.perspektiva.cloud


 

© Любов Миладинова.  Всички права запазени 

    
 
 

 

 
  ИСТИНАТА ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК © Любов Миладинова   

Авторка на портала за постигане на успех в живота www.perspektiva.cloud 

 
 
 

Аз създавам прекрасни отношения основани на любов, 

разбиране и доверие. 

Аз придобивам любов и хармония в душата си. 

Аз се заобикалям с любов и грижа. 

Аз дарявам и приемам любов. 

Аз съм открит за любовта. 

Аз взимам върху себе си 100% отговорност за 

отношенията си. 

Аз винаги съм честен с партньора си. 

Аз лесно строя щастливи и любящи отношения. 

Аз съм пълен с положителна енергия и любов. 

Аз винаги изразявам уважение и любов към  партньора 

си. 

Аз и партньорът ми сме много щастливи заедно. 

Аз съм преизпълнен с любов и благодарност за 

отношенията ми. 

Аз много обичам партньора си. 

Аз напълно вярвам на партньора си. 

Аз си позволявам да бъда себе си в отношенията. 

Аз позволявам на партньора да бъде себе си в 

отношенията. 

Аз обичам и съм любим. 

Аз съм творец на щастливи отношения. 

Аз се наслаждавам на отношенията си. 

Аз чувствам втората си половина. 

Аз получавам море от удоволствие от секса. 

www.perspektiva.cloud
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С всеки ден разбирането между нас е все по-добро и по-

добро. 

Ние се обичаме един друг! 

Ние сме единомишленици! 

Ние заедно растем и се развиваме!  

Ние се разбираме един друг! 

Ние сме щастливи! 

Да бъда в щастливи отношения е естествено за мен. 

Нашите отношения са пълни с топли чувства. 

В отношенията ни царят с любов и пълно 

взаиморазбиране. 

Аз съм достоен за прекрасни отношения. 

Аз се наслаждавам от хармонията в отношенията си! 
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ЛЕГАЛНО  ИЗПОЛЗВАНЕ НА КНИГАТА 

 

Скъпи читатели! 

 

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! 

 

За връзка: miladinovalyubov@gmail.com 
 

www.perspektiva.cloud

