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„Най-важният принцип за успех в живота“ 
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ЗА РЪКОВОДСТВОТО 

 

Скъпи читателю! 

 

Много благодаря за оказаното ми доверие. Аз съм сигурна, че нашата съвместна 

работа ще се окаже много плодотворна.  

Казвам „нашата съвместна работа“ поради причината, че това не е теоретична 

книга, която просто ще прочетете, затворите и ще забравите за всичко. По мяра на 

четенето Вие трябва на практика да изпълнявате прочетения материал. Само 

практиката ще Ви донесе резултати. За това нарекох тази книга практическо 

ръководство.  

Гарантирам, че ако приложите всичко, което прочетете, ще постигнете големи 

успехи в начинанията си. Но аз също гарантирам, че ако Вие не прилагате на 

практика описаните инструкции, това ръководство няма да направи нищо за Вас. 

Честно казано, бях поразена, че има толкова много материали по успех, но 

толкова малко за това, кое стои в началото на всички постижения. Много автори в 

най-добрия случай посвещават само една глава на това, което в действителност е 

крайно важно. А практически ръководства изобщо няма. 

Въпросите: „Какъв е първият и най-важен принцип за успех?“, „Какво е мечта и за 

какво е нужна на човек?“, „Защо е необходимо да мечтая и как да го правя?“, „Как 

да намеря мечтата си?“, „Как да работя с мечтата?“ и други – остават без отговор.  

Хората абсолютно не разбират, какво е мечтата и за какво е нужна на възрастните. 

Те смятат, че мечти имат само децата. На възрастните те не са нужни, нали 

реалността е съвсем различна. Няма време за мечти. Мечтите са нещо от света на 

нереалното. За какво да хабим време за тях? Но нали точно мечтите представляват 

основата за всички постижения. Ако нямате мечта – нямате основа. Колкото по-

голяма къща искате да построите, толкова по-голяма и мощна трябва да е 

основата. Човешкият живот е нещо по-голямо от къща, а хората искат да построят 

успешен живот без тази основа.  

Когато казвах на колеги за това, че мечтая за къща във Флорида на Майами Бийч 
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за 5,245,500 долара, само ми се смяха и ми разказваха вицове и истории за хора, 

които вярват в приказки. Разбрах, че хората не разбират как работи тази мощна 

сила – мечтата. Те асоциират мечтата с нещо приказно и неосъществимо. После 

престанах изобщо да говоря на някого за мечти. 

Сигурна съм , че вие, скъпи читатели, също не съвсем добре разбирате, какво е 

това мечта. И за това цялото ръководство е посветено основно на тази тема. Тя е 

толкова важна, защото една единствена грешка в разбирането, какво е това мечта, 

довежда хората до нещастен живот. Човек без мечта е „мъртъв“ човек. Той не 

живее, а съществува. 

Как човек може да постигне нещо в живота, ако той не знае най-простите правила 

за успех? Ако вашият разум не е запълнен с мечти, той ще бъде запълнен с 

негатив. 

Целта на ръководството е да Ви помръдне от мъртвата точка, когато нямате мечти 

и цели и изобщо не знаете, какво да правите с живота си. После ще сте способни 

да се придвижвате и се ускорявате самостоятелно, но е необходимо „побутване“, 

за да Ви придаде начална скорост. Това ръководство ще Ви послужи като такова 

„побутване“ при условие, че изпълните описаните в него инструкции. 

А за тези, които мечтаят, поставят си цели и работят над постигането им, ще им е 

приятно да разберат, че целите и мечтите им не са предел и има по-високи мечти 

и цели. Има също ефективни методики за постигане на целите, и Вие ще ги 

разберете. А също ще разберете, действително ли мечтите и целите Ви са 

достойни за постигане. Ще можете да проверите, действително ли настоящата Ви 

мечта е истинска. Ще търсим вашата най-голяма и истинска мечта.  

И така, нека започнем, но обещайте на себе си, че ще изпълните инструкциите, 

които намерите в ръководството. Обещавате ли? 

Да започваме и помнете, че това ръководство е минимум за да пъти.  

 

 

Как да четете това ръководство? 

 

За това, ръководството по най-добър начин да Ви послужи, ще изброя 5 съвета за 
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прочитането му:  

 

- Ръководството следва да се чете от началото до  края. Избирателно четене няма 

да Ви донесе резултати. Трябва да четете в спокойна обстновка, за да не Ви 

тревожи никой, защото ще работите със самия себе си и е важно никой да не 

прекъсва този процес. 

 

- По време на първото четене изпълнявайте всички практически действия, които 

се описват в ръководството. Не минавайте нататък докато не изпълните 

упражненията. Това е крайно важно защото точно действията ще променят 

живота Ви, а не теорията 

- Упражненията следва да се изпълняват в писмена форма (ще се наложи много да 

пишете, за това можете да използвате компютър). Вземете си специална тетрадка 

за тази цел. В нея ще изпълнявате всички упражнения, които ще са необходими. 

Когато пишете, Вие много по-добре ще разбирате, и всичко по-силно ще се 

запечата в подсъзнанието Ви. 

 

- По мяра на четенето, правете си бележки, записвайте всички идеи и фрази, които 

Ви харесват, а също всички идеи, които Ви идват на ум по време на четенето. 

Можете да използвате същата тетрадка както за предишните упражнения. 

 

- След като  прочетете ръководството, продължете да работите над себе си. Ако 

нещо не е ясно, връщайте се и го препрочитайте още веднъж и още веднъж. 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
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Знаете ли за това, че сте уникални? Знаете ли за това, че на земята няма друг 

човек като Вас? Всеки човек има свои таланти, с които го е наградила природата, 

и тук, на Земята, наше задължение е да ги реализираме. Спомнете си детството, 

колко много неща сте искали, за какво сте мечтали. За Вас нямаше предели: Вила 

на брега на океана, къщи във всички уютни ъгълчета на света, най-новите коли, 

прекрасно и щастливо семейство, почивка на Хаваите, Канарските острови, 

Малдивите, - изобщо всичко, което само си пожелаете. Върнете се за секунда в 

детството си. Не сте имали ограничения.  

Какво стана после? Как се случи така, че сте загубили всичко това и сега даже не 

си спомняте за него? Само не казвайте, че „животът е сложен“ или „такива бяха 

обстоятелствата“. Животът „стана сложен“ и „обстоятелствата бяха такива“ са 

само заради това, че Вие осъзнато или неосъзнато сте наложили в живота си 

ограничения. Родителите не се избират, и не всички родители са идеални. Може 

би те са Ви внушили тези ограничения, може би е вило вашето най-близко 

обкръжение. Важното е че сте приели тези ограничения и те са станали реални за 

Вас. Тези ограничения са били попити от подсъзнанието Ви, нееднократно са се 

потвърдили от опита Ви, плюс обществото стотици пъти е доказало истинността 

на тези ограничениея и Вие сте повярвали в тях. И точно в този момент Вие сте 

изгубили всичко това, за което сте мечтали в детството. Ограниченията са се 

превърнали в реални. И за това Вие сте повярвали в тях. Точно в този момент Вие 

сте изгубили всичко това, за което сте мечтали в детството. Ограниченията са се 

превърнали в реални, и за това животът започнал да им съответства. Тези 

ограничения са мислите, в които вярвате, и те дълбоко са се закоренили в 

подсъзнанието Ви. Ето примери за такива ограничения: 

- аз не мога да изкарвам повече пари 

- аз никога няма да се измъкна от дълговете 

- как обиновените хора могат да си купят апартамент? Само на кредит 

- аз не мога да си го позволя 

- на всички богати просто им е провървяло и др. 
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Сигурна съм, че в себе си  ще ги намерите достатъчно. 

В това не сте сами. Повечето хора порастват с вече формирани ограничения. И аз 

не бях изключение. Единственото, което Ви кара да махате тези ограничения е 

самообразованието. Успешните хора пишат книги,  и когато ги четох, не можах да 

намеря в тези книги това, което ми казваха другите. Авторите на книгите казваха, 

че ние можем всичко, което поисткаме, можем да имаме толкова пари, колкото са 

нужни, свободни сме да реализираме даже най-смелите си мечти. Казваха, че 

животът им е даден не за да оцеляват, а за да се наслаждават и да получават 

удоволствие. Ние сме родени за да постигнем успех. Имаме неограничени 

способности, а ограниченията ни са само наши илюзии, които са станали реални, 

благодарение на мислите ни.  

А какво ми казваха другите хора? Какво ми показваха със своя пример? Бедност 

на мисленето. На мен ми се наложи да избирам, чия страна да заема. Или да 

гледам повечето и също да оцелявам като тях, или гледам успешните хора и се 

реализирам. Сега настъпи вашият ред да избирате.  

Повярвайте и Вие в това, че сте дошли на тази земя за да бъдете успешни. Ролята 

Ви е да привнесете на Земята нещо ново. Да помогнете на другите хора и да 

направите света по-добър, отколкото е бил преди Вас. 

Главната причина за неуспеха на хората в живота е в това, че те не могат да 

реализират себе си. Никой не им е казал, че в тях е заложен уникален талант, от 

който се нуждае светът. Никой не ги е учил да намират този талант, и за това 

хората живеят в неведение.  

Сега аз утвърждавам, че и във Вас е заложен уникален талант, от който всички 

ние се нуждаем. Единственият проблем е в това, че Вие не знаете, какъв е този 

талант. На Вас никой не Ви е казвал за това, че имате някакъв особен дар, а още 

по-малко някой Ви е учил да търсите таланта си и да го развивате. В детството ни 

учиха само да не се изгубим в живота. „Отивай на училище, учи добре. После ще 

си намериш високоплатена работа и ще можеш да осигуриш себе си и 

семейството“.  

Как да спечелите – трябва да се научите сами. Но за да спечелите, Вие трябва да 

отдадете най-доброто, което има във Вас. В това ръководство аз събрах 
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принципите, които ще Ви помогнат да намерите истинската си мечта. „Как да я 

намерите“ е само част от пътя към успеха. Това, „как да я реализирате“ е 

останалата част от пътя. И ние детайлно ще поговорим за всяка от тези части. 

Само тези, които се решат да намерят и реализират мечтите си ги чака истински 

успех в живота. Светът не изисква много от нас. Той иска само да оставаме верни 

на мечтите си и да ги реализираме в този свят. Тези, които могат да го направят, 

светът щедро ще награди, а тези, които не могат, ги очаква посредствен живот.  

 

ВИЕ СТЕ ОРЕЛ! 

 

Преди да започна ръководството си, аз искам да Ви разкажа история, която 

отлично описва това, което се случва с всеки човек.  

Живял някога един човек, който имал къща на село и имал много кокошки. 

Веднъж, разхождайки се из полето, той намерил ранено орелче. То било съвсем 

малко и безпомощно. Човекът го взел, донесъл го вкъщи, излекувал раната му и го 

сложил в курника с другите кокошки, за да живее там. Орелчето растяло и 

окрепвало. Живеейки с кокошките, то се съмнявало в кокошата си природа и се 

държало като кокошка: клювало зърно, ходило с кокошките. Когато пораснало, то 

казало на майката кокошка: „Погледни, аз изглеждам съвсем различно“. А 

майката кокошка му отговорила: „И такива кокошки има, всичко е наред“. После 

то отново дошло при нея и й казало: „Виж какви крила имам, кокошките нямат 

такива!“ А майката кокошка му отговорила: „и такива кокошки има, всичко е 

наред“. Орелът продължавал да мисли, че е най-обикновена кокошка. Той гледал 

в небето, виждал как другите орли летят във въздушните простори и мислил, 

колко хубаво би било да е с тях, но после се сещал за кокошата си природа и с 

тъга се връщал в курника. 

Така продължавало докато веднъж покрай дома минал един човек. Той забелязал 

големия орел, който се разхожда заедно с кокошките. Човекът много се учудил. 

Той отишъл при орела и го попитал: 

- Какво правиш с кокошките? Ти си орел!  

Орелът му отговорил: 
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- Какъв орел съм? Аз съм кокошка! 

- Ама не! Погледни какви крила имаш! Призванието ти е да летиш! 

- Аз не мога да летя, нали съм кокошка! 

На човека му писнало, той взел орела и го хвърлил нагоре. Орелът веднага паднал 

на земята. 

- Боли ме! Аз не мога да летя, нали съм кокошка! 

Човекът повторил: 

- Ти си орел! Погледни нагоре, ето твоите братя в небесата. Твоето призвание е да 

бъдеш свободен и да летиш като тях. Ти си орел! Когато отново те хвърля, опитай 

се да разпериш криле. 

Той го взел още веднъж и го хвърлил нагоре. Орелът неуверено разперил криле и 

този път не паднал на земята, а бавно се приземил. И тогава орелът разбрал, кой е 

всъщност. Той разперил криле и полетял към свободата си! 

 

Който и да сте, с каквото и да се занимавате, където и да Ви е хвърлил живота, 

въпреки всичко Вие сте Орел! Вие сте призвани да летите свободно. Когато нещо 

искате, знайте, че това желание се е зародило във Вселената. Как може да се 

съмнявате ще се сбъдне ли или не? Нашето общесетво е подобно на майката 

кокошка и пиленцата. Майката кокошка казва, че Вие сте кокошка, защото на 

обществото и на държавата така им е изгодно. На тях не им трябват свободни 

личности, които сами управляват живота си, на тях им трябват работни винтчета, 

с които лесно може да се управлява. А Вие гледате пиленцата и вярвате, че Вие 

сте пиле. Но това не е истина. Вие сте Орел! Просто не знаете това. И цял живот 

божествената си сила използвате само за да бъдете пиле. 

 

Аз Ви казвам: Вие сте Орел! 

Всеки човек се ражда като орел, но бива сложен в курника (нашето общество). На 

някой му върви повече, на някой по-малко: за някой ще се намери човек, който ще 

каже, че е орел, а за друг – не. 

 Поздравявам Ви! Сега Вие също знаете, че сте орел. Но имате право, даже 

бидейки орел да си оставате с кокошките. Изборът е ваш, важното е че сега знаете 
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истинската си природа.  

И в това ръководство ще се учим да летим заедно! 

 

 

НАЙ-ВАЖНИЯТ ПРИНЦИП ЗА УСПЕХ В ЖИВОТА 

 

Искам да започна това ръководство с най-важното, от това, което смятам за най-

важния принцип за успех. Това ще Ви даде разбирането, за какво ще е това 

ръководство и какво можете да очаквате от него. 

 

Намерете в СЕБЕ СИ ИСТИНСКАТА СИ МЕЧТА и РАБОТЕТЕ, РАБОТЕТЕ...... 

докато я реализирате!!! 

 

Просто, нали така? 

Просто, но много трудно. 

Ключовите думи са маркирани с главни букви и подчертани. 

 

Първата част от това практическо ръководство ще е посветена на търсенето на 

мечтата ви.  

Втората част от ръководството ще е посветена на работата, и как да я направим 

по-ефективна. 

Само че Ви моля, много сериозно се замислете над думите от най-важния 

принцип. Всяка дума носи грамадна тежест. 

Ако премахнете даже една подчертана дума, принципът вече няма да работи.  
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ЧАСТ 1. МЕЧТА 

 

Какво е това мечта? 

Мечтата е определено чувство на желание за нещо конкретно, заради което човек 

е готов да действа с цел придобиването му. Мечтите стават възможни 

благодарение на въображението ни, което е способно да рисува в ума всякакви 

образи, независимо от случващите се събития. Нашите мечти са тези образи, 

които при мъсълта за тях ни възбуждат и предизвикват много силни позитивни 

емоции.  Те захващат духа ни и ни отнасят далеч от реалността. Забележете, че за 

различните хора тези образи са различни, за това, ако някой не разбере вашата 

мечта, не се разстройвайте.  

Помните ли как в детството ние с ентусиазъм мечтахме, че някога ще бъдем 

собственици на международен бизнес, ще живеем в огромна къща, някъде на 

брега на океана, ще полетим в космоса. В детсвото нямаше предел за мечтите ни. 

На стените ни висяха картини за бъдещето ни: моторни лодки, яхти, самолети, 

нови коли, къщи, пясъчни плажове с лазурна морска вода. А какво стана после? С 

времето тези картини слязоха от стените. Хората започнаха да разбират 

„реалността“ и да осъзнават, че просто така нищо не се дава. За да постигнеш 

успех в живота, трябва добре да се потрудиш. И хората забравиха за мечтите си. 

Нали така е по-лесно, забравяш  и не трябва да работиш. А светът не изисква 

много. Само да оставаме верни на мечтите си. Ето защо мечтите остават 

преживяване от детството  

Незнайно защо, у възрастните думата „мечти“ се асоциира с детството, и 

когато  чуват, че трябва да мечтаят, за да постигнат успех, те се объркват. 

Възратните абсолютно са се отучили да мечтаят, и това е причината, защо 

толкова много хора са неуспешни в живота. За да постигнат нещо повече, е 

необходимо огромно количество енергия. При това е нужно постоянно да 

поддържат тази енергия на Високо ниво. Без мечти това е невъзможно. Много 

възрастн не мечтаят, защото смятат мечтите за несбъдващи се. А това 

означава, че те абсолютно не разбират, какво означава мечта.  

Мечтите са най-ценното, което има човек. Те запалват в душата му огън, те 
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карат хората да работят по 20 часа на ден и да спят само 4 часа, при това без 

да чувстват умора. Всичките блага на цивилизацията, които виждате, и които 

изпозлвате някога са били нечии мечти. Мечтите карат човек да прави чудеса. 

Някои хора просто казват: „Това е невъзможно“. Но аз Ви казвам, че ако това 

е вашата мечта и Вие сте готови да я осъществите, то за Вас няма нещо 

невъзможно. Ако това, за което мечтаете, още го няма в природата, то ще бъде 

създадено за Вас.  

Всичко, което можете да си въобразите, можете да постигнете. 

За това ни е дадено въображение, за да бъде източник за определяне на 

мечтата ни. Човек, който има мечта, се отличава с жизнен ентусиазъм, очите 

му горят, той ясно вижда, на къде върви, какво трябва да направи, разумът е 

постоянно зает с конструктивни мисли за постигане на мечтата.  

На лицето на такъв човек винаги може да се забележи усмивка и ясна 

осмисленост на живота. Това чувство е много сложно да се обясни с думи, но 

ако на въпроса „Каква е вашата мечта?“ в главата Ви ясно се формира образ, 

който предизвиква силни емоции, значи Вие имате мечта. Пробвайте да 

зададете на хората този въпрос! Най-вероятно те или няма да го разберат или 

много дълго ще мислят. В редки случаи някой ще каже нещо определено, но 

поглеждайки в очите им, Вие няма да Видите нищо, освен скука. Знайте, че 

това не е мечта. Мечтата е абсолютно конкретна. Тя може да бъде както малка 

(от нова перална машина), така и глобална. При всички положения се 

опитайте да мълчите за истинската си мечта пред други хора, тъй като винаги 

ще се намерят недоброжелатели, които могат да използват мечтата Ви, за да 

Ви наранят, а с това да препятстват осъществяването й.  

  

РАЗЛИКА МЕЖДУ МЕЧТАТА И ФАНТАЗИЯТА 

 

Ето че стигнахме до много важно понятие, с което хората бъркат мечтата и за 

това никога не мечтаят. Това е фантазията. Фантазията представлява 

определено чувство за желание на нещо конкретно, заради което човек не е 

готов да действа. Виждате ли, разликата между мечтата и фантазията е само в 
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наличието на една частица „не“.  

С други думи, Вие искате да го имате, но недостатъчно силно, за да действате. 

Сега нека детайлно да разгледаме чувствата, които възникват при истинската 

мечта и при фантазията.  

За мечтата е характерно: 

- Готовност да действате за  постигането на мечтата. 

- Готовност да имате. 

 

Човек изпитва необходимост да постигне мечтата си. 

Вярва в реализацията й. 

Вярва, че той може да я осъществи. 

Има голям прилив на енергия при мисълта за мечтата.  

 

За фантазията е характерно:  

 

1. Неготовност да действате за да я постигнете.  

2. Чувство за пожелание, то ест „бих искал“.  

3. Надежда за  осъществяване. 

4. Не вярвате в реализацията й 

5. Не вярвате,  че може да я осъществите. 

6. Смирение, свикване с текущото положение на нещата. 

7. Тъга и разочарование при мисълта за фантазията. 

 

Истинската мечта е там, където разумът и душата се сливат в единство. От 

една страна, мечтата се изразява под вид на материален обект, а от друга 

страна – това е силно чувство. И това, което обединява душата и разума е 

тъкмо необходимостта да превърнете мечтата в действителност. Един и същи 

материален предмет може да бъде както мечта, така и фантазия.  

И тази тънка граница е Вашето чувство. Изобщо чувствата са много сложна 

тема, а да се разберат е още по-сложно. Но по мяра на това, как ще се учите да 

ги следите, ще започнете да разбирате всичко. Разликата е трудно да се 
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обясни с думи. Но аз ще се опитам да направя това.  

Имате ли някакво желание, при мисълта за което „тръпки Ви побиват“, но не 

работите за постигането на това желание? Това е фантазия. 

Имате ли желание, при мисълта за което „тръпки Ви побиват“, и Вие работите 

за постигането на това желание? Това е мечта! И можете да бъдете сигурни, 

че тя ще се осъществи.  

Сравнете тези две чувства, и ясно ще разберете разликата. Може би Вие 

нямате толкова голяма мечта, тогава вземете нещо по-приземено, например, 

материално да осигурите семейството си, да отгледате децата си и др.  

Съществува някаква граница, престъпвайки през която фантазията се 

превръща в мечта. Аз бих нарекла тази граница – решение. Когато вземете 

непоколебимо решение да осъществите фантазията, тя се превръща в мечта! 

 

А Вие мечтател ли сте или фантазьор? 

 

А сега се разсейте за минута и погледнете  себе си. Погледнете желанията си. 

Те сега повече приличат на фантазии или мечти? Не се разстройвайте, ако те 

повече приличат на фантазии. Поне сега знаете това и разбирате, че те няма да 

се сбъднат. За това можете да предприемете необходимите действия, за да ги 

превърнете в мечти. А другите хора не знаят и продължават да се надяват, че 

те може би ще се сбъднат, и купуват лотарийни билети, играят в казино и в 

резултат харчат това, което вече имат.  

 

Фантазиите трябва или да се отхвърлят, или да се превърнат в мечти  

 

Първо, анализирайте желанията си и честно си отговорете, действително ли 

Ви е нужно и небходимо това, което рисувате във въображението си, или „би 

било добре да го имате“. Ако това всъщност не Ви е толкова нужно, 

изхвърлете го от главата си и забравете. Фантазията взима много енергия и 

взамяна донася само разочарование, тъй като Вие разбирате, че никога няма 

да имате това. 
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Но, забележете, и в двата случая, било то мечта или фантазия, Вие искате да 

го имате! Целият проблем е в разума. Той не е готов да действа, защото не 

вярва! А не вярва, заото не вижда, как може да се реализира това! За да 

превърнете фантазията в мечта, Вие просто трябва да повярвате, че Вселената 

ще се погрижи за Вас и сама ще Ви предостави начин за постигането й. 

Без вяра Вие няма да немерите сили за да започнете да работите. Имайте 

предвид, че има разлика между обикновено желание нещо да имате и 

готовността да получите желаемото. Човек е готов да придобие нещо само в 

този случай, ако той вярва в това, че може да постигне желаемото. Тази вяра и 

убеденост трябва да станат състояние за ума. Не надежда или пожелание, а 

вяра и убеденост.  

 

28 ПРИЧИНИ, ЗА КАКВО Е НУЖНА МЕЧТАТА  

 

Нека да разгледаме въпроса, защо мечтата е толкова важна за постигане на 

успех. 

Ще изброя няколко десетки причини и ще дам краткото им описание. 

 

Мечтата довежда позитивното мислене до действие 

Когато имате мечта, всички Ваши мисли са насочени към това, как да я 

реализирате, в ума си представяте картини, как мечтата Ви е станала 

реалност, и работите в посока найната реализация. С това Вие постигате 

позитивно мислене, но не просто позитивно мислене само по себе си, а още и 

изпълнявате определени действия в посока позитивното мислене. Това а 

много  мощна сила. Точно позитивното мислене в действие променя живота 

Ви към по-добро. Когато хората нямат мечта, те мислят в голяма степен за 

проблемите. Даже ако те знаят за позитивното мислене, на тях им трябва да се 

насилват да мислят позитивно. При наличие на мечта това състояние се 

постига от самосебе си.  

Мечтата Ви дава сила 

Проблемът на посредствените хора е в това, че те нямат сили за нови подвизи. 
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Ако имаха мечта, към която биха се стремили, те биха направили в живота 

много повече и биха постигнали големи успехи.  

Мечтата не Ви дава да хабите време напразно. 

Днес хората се „събуждат“ на тридесет години и разбират, че те не са тези, 

които са мечтали да бъдат. Те започват да съжаляват за напразно изхабеното 

време. Те искат да знаят, защо не са постигнали повече. Това е така 

наричаната „криза на средната възраст“. Те съжаляват за избора си и мислят 

за това, какъв би бил животът им, ако бяха отишли да учат в друг 

университет, избрали друга кариера или друг съпруг. Но всъщност проблема 

им не е в лошия избор, а в това, че те не са се стремили да осъществят мечтата 

си. Наличието на мечта е едно от най-важните тайни за успех. 

Вашите мечти Ви защитават от напразна загуба на живота 

Имам предвид напразно хабене на самия себе си: талантите, способностите и 

творческите възможности. Необходима Ви е мечта, която ще Ви поведе към 

високи постижения. 

Необходимо Ви е да мечтаете, защото Ви е нужно това, което ще Ви тегли 

към постижения 

Когато човек не се стреми да осъществи мечтата си, някаква част от личността 

му умира.  

Изобщо, лично за себе си аз виждам смисъл в живота в осъществяването на 

мечтите си: едни мечти се сбъдват – намирам следващи. Когато постигам 

една, намирам друга и така цял живот в гонене на мечти. Важното е да не си 

позволя да се спирам.  

Всичко около нас е нечия въплътила се мечта. Всяко знание, което Виждате, 

първо е било само представа на някой човек. Тя се е формирала във 

въображението му. Всеки модел на кола е плод на нечие въображение. 

Помислете, всичко, до което се докосваме е резултат от мечти, които са 

станали реалност. Дисни Ленд порасна от визия на Уолт Дисни. След смъртта 

му много хора казваха: „Жалко все пак,  че той не го видя“. Но повярвайте, 

Уолт Дисни е първият, който го е видял. 

А сега погледнете в себе си. Какви мечти имате? 
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Животът придобива много по-голям смисъл. Става по-наситен и ярък. 

Когато имате мечта, и от ден на ден правите някакви стъпки към постигането 

й, Вие чувствате как се променя животът Ви. Сега всеки ваш ден е напълнен 

със смисъл. Аз съм сигурна, че Вие ще почувствате това състояние когато се 

решите да реализирате мечтата си. 

По-добре ще разберете самия себе си, особеностите си, силните си страни, 

желанията си. 

Най-вероятно до сега никога не сте поглеждали толкова дълбоко в себе си и 

не сте се опитвали да разберете, какво искате от живота. Когато определяте 

мечтите си, започвате по-добре да разбирате самия себе си и това, върху което 

лежи душата Ви. 

Спестете много години в живота си за търсене на това, в какво е най-

важната тайна за успех в живота. 

Човек без цел в живота просто го хаби напразно. Колко още време ще сте 

готови да изхабите? Човек се ражда два пъти: първият път физически, защото 

така е измислено от природата, а вторият път – когато разбере, защо е бил 

роден. 

Ще можете да определите талантите си. 

Работейки над реализацията на мечтата си, ще разберете и осъзнаете 

талантите си. За това ще поговорим в края на първата част. 

Разберете към какво клони душата Ви. Това ще Ви помогне да намерите 

такава дейностна област и този вид работа, които ще донасят максимално 

удоволствие. 

Само вашата истинска мечта ще помогне да разкриете душата си. Тя ще 

накара Вселената да намери за Вас тази дейностна област, където мечтата Ви 

се реализира по най-добрият начин. 

Ще придобиете жизнен ентусиазъм 

Ентусиазмът възниква тогава, когато душата Ви твори. А това може да се 

постигне само тогава, когато работите в тази област, която Ви донася 

истинско удоволствие. 

Ще станете много по-позитивен и ще започнете да възприемате света с радост 
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Състоянието Ви пряко зависи от очакванията Ви. Ако очаквате, че вече 

съвсем скоро животът Ви ще се промени, ще сте пълни с ентусиазъм и 

позитив. Ако гледате бъдещето си с надежда, с чувството, че изведнъж нещо 

ще се промени, нищо, освен тъга това няма да предизвика. В това състояние 

не е възможно да бъдете позитивни. 

Ще се повиши жизнената Ви енергия. 

Вашата мечта Ви дава вяра. Мечтата дава позитивни очаквания, мечтата дава 

сили. Когато работитте над осъществяването на мечтата си, Вие хабите много 

енергия, но тази енергия с още по-голям поток ще се стреми назад към Вас. 

Когато Вие живеете обикновен живот, Вие не хабите тази енергия, и тя не 

идва при Вас. Чувството е такова сякаш душата коравее. 

Ще можете по-бързо да постигате желанията си 

Първата стъпка по пътя към реализацията на желанията ви е ясно да знаете 

какво искате. Пътят от хиляда километра започва от първата стъпка.  

Вие ще станете много по-полезен за обществото и за самия себе си 

Истинската мечта позволява да реализирате себе си. А когато сте реализирали 

себе си, целият останал живот ще можете да посветите за да служите на 

другите хора. 

Ще се подобри здравето и самочувствието Ви 

Вие сте пълни с енергия и ентусиазъм, Вие имате набелязани цели и планове, 

позитивно и с голямо очакване гледате към света. Кога ще имате време да 

боледувате? Вие просто превключвате цялото си внимание от болестите към 

целите си и мислите как да ги реализирате. По статистика много повече хора 

боледуват, когато са в лошо настроение. Ентусиазмът не позволява на 

организма да боледува. Известни са много факти, когато човек е бил на 

границата на смъртта, и само защото в живота му е останала нереализирана 

мечта, той е продължил да живее. Лекарите не могат да дадат за това някакво 

обяснение. 

Значително ще се повиши самооценката Ви. Ще започнете да се уважавате 

и цените повече. 

Самооценката в значителна степен е свързана с целите, които си поставяте в 
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живота. Когато започвате да си поставяте големи цели и се захващате за 

реализацията им, самооценката Ви значително се увеличава. Големите цели 

водят към големи постижения, а това е вече значително вложение в 

увеличаването на самооценката.  

Ще можете да поемате върху себе си по-голяма отговорност 

Нивото Ви на отговорност пряко зависи от самооценката Ви. Колкото е по-

голяма самооценката, толкова по-голяма отговорност човек поема върху себе 

си. 

Ще можете по-бързо да вземате правилни решения 

Ако няма значение, къде искаш да стигнеш, то няма значение  накъде ще 

вървиш. За това хората, които нямат мечти и цели, постоянно вземат неверни 

решения. Просто подсъзнанието им е настроено така.  

Хората, които имат цели ги води подсъзнанието им. А то прекрасно знае, 

какво чака човек при всяко решение. За това то подсказва правилните. 

Подобряват се отношенията в семейството 

Отношенията в семейството много зависят от самоуважението и 

способностите да уважавате и приемате другия човек. Когато човек иска да 

промени втората си половина, нищо хубаво не излиза от това. А представете 

си, че и двамата, и мъжът и жената искат да променят един друг. Животът им 

се превръща просто в ад. Мечтата кара човек да поеме отговорност за живота 

си. Мечтата дава на човек вяра в светлото бъдеще и очакването му. Това 

много сплотява  семейството. 

Вие ще промените позицията си от „обстоятелствата контролират живота ми“ 

на „аз контролирам обстоятелстват си“. 

Това е следствие от повишаването на самооценката и способността да вземете 

на себе си голяма отговорност 

Ще станете по-щастлив 

Щастието на човек много силно зависи от това, доколко той се е реализирал. 

Ще станете по-настойчив в работата 

Когато знаете, че определена работа ще Ви донесе всичко, което искате, ще 

бъдете ли по-настойчиви? Рабира се, ще бъдете. 
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Ще можете да предавате основата на успеха на децата си 

Родителите, които сами са постигнали успех, разбират основните принципи на 

успех и още от самото детство залагат здрава основа в децата си. Въпреки че 

успешите родители не са гаранция за успешността на децата, но шансовете, че 

децата ще тръгнат по стъпките на родителите и ще бъдат също толкова 

успешни, много силно се повишават. Децата гледат не това, какво казват 

родителите, а това, какво правят. Бидейки успешен, ще можете цял живот да 

бъдете наставник за децата си.  

Ще можете да изкарвате повече 

Реализацията на себе си води до значително увеличаване на приходите. 

Колкото повече Вие отдавате себе си, толкова повече Вселената Ви дава и, в 

частност, богатство. 

Ще започнете по-разумно да управлявате времето и живота си 

Разумното управление на времето зависи от целите Ви. Отсъствието на цели 

води до изхабяване на живота. Наличието на цели води до такова управление 

на времето, че целите да бъдат постигнати. 

Ще престанете напразно да хабите времето си в гонене на дреболии 

Когато отсъстват големите цели, разумът се стреми към малките цели, а в най-

лошия случай към нищожно малките цели. Малките цели не възбуждат човек 

и не карат душата му да твори шедьоври. 

Другите хора ще се отнасят към Вас с голямо уважение. 

Хората, които винаги знаят, какво искат, които умеят бързо, ясно и правилно 

да вземат решения, винаги са по-уважавани от останалите. Единият поглед, 

една дума вече кара другите да уважават тези хора. 

Удро Уилсън казваше: „Ние станахме велики, благодарение на мечтите“. 

Всички велики хора са мечтатели. Първо тези мечти се появяват само като 

мимолетни пожелания, които порастват с времето в знание, когато започваме 

да вярваме, че ще можем да осъществим. А след дълга и усърдна работа 

мечтите се сбъдват. Повярвайте, че можете, вземете решение да започнете да 

действате. И след това цел след цел се придвижвайте към заветната си мечта. 

Детайлно за това, как да постигнете целите си, ще поговорим във втора част.  
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Повечето хора позволяват мечтите им да „умрат“. Те така са препълнени с 

„всякакъв боклук“ под вид на проблеми, че губят мечтите си от поглед. 

Представете си подсъзнанието си под вид на мазе, където съхранявате разни 

неща. Във всички случаи Вие ще запълните мазето си до предел, въпросът е в 

това, къде ще лежат мечтите Ви. Постарайте се да съхранявате мечтите си  до 

входа, за да можете лесно да ги намерите. 

Тук е много важно позитивното въображение. То е карта за успеха. Никой 

няма да замине на далечно пътуване в непознат град, без предварително да 

види картата. По подобен начин тези, които нямат нито мечти, нито цели, към 

които биха се стремили, пътуват без карта и никога не постигат нещо 

значително. Мечтите са ни дадени от Бога, и те трябва да се развиват.  

За съжаление, много хора позволяват животът  да открадне мечтите им. 

Грабителят идва под вид на много хора и различни обстоятелства. Родителите 

Ви, приятелите, сътрудниците и колегите могат неосъзнато, без да го искат, да 

откраднат мечтите Ви. Те ще кажат: „Защо си мислиш, че ще успееш да го 

направиш?“ или „Нищо няма да излезе“. Това е невъзможно. Откажи се от 

тази идея“. Но ако това е важето виждане, вашата вяра, вашата мечта, то за 

какво толкова лесно да се предавате? Дайте на мечтата си шанс и никога не 

позволявайте някой да взема решение вместо Вас да я унищожи! 

Не мислете, че мисля, че всяка мечта е практична и всяка идея е добра. Също 

не твърдя, че не следва да слушате мнението на другите хора. Само помнете, 

че това е вашата мечта, а не тяхната. Това са вашите чувства и вашия живот. 

Ако мечтата не е добра, Вие скоро ще разберете това, но ако тя е прекрасна, а 

Вие не прилагате никакви усилия, за да се сбъдне, губите подарък от съдбата. 

Убедете се в това, че добре разбирате важността на наличието на мечта. Ако 

нещо не е ясно, върнете се в текста и го препрочетете още веднъж. 

А сега минаваме към търсенето на мечтата. 

Започваме... 

 

В ТЪРСЕНЕ НА МЕЧТАТА 
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До сега говорихме за това, какво е това мечта, аз изброих причините, защо тя 

е толкова важна. Преди да се придвижим напред, Вие трябва ясно да се 

убедите, че поне малко сте започнали да разбирате какво е това. Погледнете в 

себе си още сега и честно кажете, имате ли мечта? Погледнете 28те точки, 

описани в предишната глава, те ще Ви помогнат да определите доколко 

истинска е вашата мечта. Те ще Ви послужат за критерий.  

По-ясно и конкретно ще разберете какво е мечта, когато започнете на 

практика да работите с мечтата си. 

Ето сега ние минаваме точно към практическата част. 

 

И така, нека по-бързо да започнем! 

 

Само още един тест преди началото: 

Тест 1: имате 30 секунди: опишете детайлно 3 неща, които искате най много 

от всичко. 

 

Най-вероятно ще имате затруднения с отговора. А ако сте отговорили, то 

отговорите са били общи: нова къща, нов апартамент, много пари. Това 

означава, че Вие не знаете, какво истински искате (а ако знаете – поздравявам 

Ви, Вие сте крачка пред повечето хора!) 

Но аз съм сигурна, че със сигурност знаете, какво не искате! 

 

Тест 2: Имате 30 секунди: напишете 3 неща, от които искате да се отървете 

повече от всичко. 

Нека да започнем с това. 

 

Внимание: всички 4 стъпки, описани по-долу са практически! 

За това по време на четенето ги изпълнявайте в писмена форма на лист хартия 

или на компютъра. 

 

Стъпка 1. Какво не искам. 
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Отворете тетрадката, вземете химикалка и запишете всичко, кото не искате в 

живота. Приблизително така: 

- Аз не искам да ходя на работа  

- Аз не искам да ставам толкова рано всеки ден 

- Аз не искам децата ми да растат в бедност 

- Аз не искам да карам тази „развалина“ 

- Аз не искам да живея по този начин 

...  

Сега не се грижете за детайлите и точността. Погрижете се за това да 

напишете 50 и повече точки за това, което не искате. Това могат да бъдат 

общи неща, такива като точка 5 в моя списък, а могат да бъдат и по-

продължителни. 

 

Стъпка 2: Какво искам  

Сега нека направим обратната процедура. Изберете точка 1 от списъка „какво 

не искам“ и я препишете в положителна форма: 

-Аз не искам да ходя на работа – Аз искам да изкарвам пари, работейки вкъщи 

След това всички останали: 

-Аз не искам да ставам толкова рано – Аз искам да стана тогава, когато се 

събудя 

- Аз не искам децата ми да растат в бедност –Аз искам да осигуря на децата си 

светло бъдеще 

-Аз не искам да карам тази „развалина“ - Аз искам да карам Mercedes C180 

Compressor. 

-Aз не искам да живея така – Аз искам да живея така, че сама да решавам, как 

да живея. 

 

И допълнете този списък с това, което искате, но което още го няма в този 

списък. Например,  искам да имам собствена яхта.  

 

В крайна сметка трябва да получите 100 точки и повече. 
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Стъпка 3: Конкретизация на желанията Ви. 

(задължително е да го изпълниявате в писмена форма) 

По-натам задачата е по-сложна и ще изисква от Вас определени усилия. 

Всяка точка от списъка „Какво искам“ трябва максимално да конкретизирате 

и колкото по-точно, толкова по-добре. 

Например, точка 1 „Искам да изкарвам пари, работейки вкъщи“ следва да 

препишете така: 

„Искам да построя така прихода си, че парите да идват при мен независимо от 

това, работя или не. Искам да създам свой бизнес в Интернет в областта на 

продажбите на електронни книги. Планирам в сайта си да продавам 

електронни книги, да давам консултации и да помагам на другите хора да 

постигат успех“. 

И така с всяка точка! 

Да, съгласна съм, това е много работа, но в резултат много добре ще 

разбирате желанията си и това, какво истински искате. Не Ви карам да 

правите тази процедура за един ден. Разтеглете изпълняването на тази 

процедура в продължение на седмица, а може и повече. Помислете 

внимателно над всеки въпрос. Ако не знаете каква кола искате, погледнете 

каталозите, разгледайте сайтове, но намерете това, което искате, и 

задължително нужния Ви цвят. Може би после ще промените колата на 

мечтите си, но важното е да има такава кола и мисълта за нея да Ви възбужда. 

Изпълнявайки тази точка, ще влезете в числото на тези 5% от хората, които 

знаят със сигурност какво искат. 

 

Стъпка 4: Визуално представяне на желанията Ви 

Моля Ви, не пропускайте тази стъпка. 

Същността й е в това, да намерите картинки, снимки, рисунки за всяко 

желание. Сега има интернет – напред из просторите! Ще намерите всичко, 

което душата Ви пожелае. 

Умът Ви оперира с картинки. Цялата информация той превежда в картинки. 
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Ако определена информация той не може да си представи като картинка, той 

не може да я разбере.  За това подавайте информация за ума си точно така, 

както му е удобно.  

Как да изобразите абстрактни обекти? 

Само чрез асоциации. 

А с какво асоциирате  абстрактен обект? 

Например, свободата. Намерете рисунка, как лежите на плажа и пиете студен 

коктейл. Представете себе си на яхта с любимата или любимия и намерете 

такава рисунка.  

Аз не искам да ходя на работа: представете си, че на сметката в има 500,000 

долара. Свалете от интернет рисунка с баланса на някой човек и я 

коректирайте във Photoshop.  

После разпечатайте всички тези снимки с размер 10х15 и ги сложте в албум. 

Това ще е вашият албум на желанията. Най-добрите от тях распечатайте в 

голям формат 30х45 или 30х40 и си ги закачете в стаята на стените. Нека те 

Ви напомнят за желанията Ви. Да, съгласна съм, това е необичайно, но ще Ви 

помогне за постигане на желанията.  

Колко пари искате? 

Вземете банкнота от 1 долар и нарисувайте върху нея с флумастер, колко 

искате да изкарвате. И носете тази банкнота със себе си. Когато си слагате 

панталона, вземете тази банкнота, сложете си я в джоба и благодарете за това, 

че вече изкарвате желаната сума. Вечерта, след работа, извадете тази банкнота 

и отново благодарете за това, че вече изкарвате тази сума. Това е много силен 

и мощен принцип.  

Погледнете десктопа си. Каква картинка има там? Това вашата мечта ли е? 

Ако не, незабавно сложете картинка с вашата мечта. 

Колко често отваряте хладилника? Той бял ли е? А какво е закачено на него? 

Нищо? А как това Ви помага да постигнете мечтите си? Сложете там една от 

вашите снимки.  

Сигурна съм, че разбрахте идеята. Разходете се из дома си и помислете, какво 

и къде може да се сложи. 
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Избор на най-важните мечти 

Сега имате 100 много силни образа. Това е, което може да накара човек да 

промени живота си. Но нека сложим всички тези желания по ред от най-

силните до слабите. Вие трябва да определите 10 най-големи и силни за Вас 

желания. 

Как да направите това? 

Трябва да минете през всички желания по двойки и да премахнете по-слабото 

от две. Например: 

- Искам да работя от вкъщи и да бъда сам на себе си шеф 

- Искам да ставам когато поискам 

 

Желание номер едно е по-силно, за това желание номер две отхвърляме 

Взимаме желание 3 и 4 и аналогично едно отхвърляме, другото оставятме.  

И така нататък. 

Когато минете целия списък, започевате отначало. Избирате от останалите 

желания. 

В резултат ще остане едно единствено, което е най-силно. 

Сега това силно желание изваждаме от списъка и започваме да търсим 

второто по същия начин. 

После третото. 

...  

И, на края, десетото. 

Защо си струва да направите точно така? 

Ако след като минете списъка само веднъж Вие просто оставите 10 желания, 

няма гаранция, че второто, третото.... и десетото желание няма да бъдат 

отхвърлени в сравнение с най-силното желание. 

 

Ето че получихте 10те най-големи Ваши желания! 

Заради тяхното осъществяване разумът ще бъде готов да работи. 

Често можете да чуете фрази, че е трудно да се постигне мечта, това е много 
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тежка работа, трябва да се промениш, трябва да се откажеш от ценностите си 

и т.н. 

 

Аз ще Ви зарадвам – всичко това не е истина! 

Пътят към мечтата Ви доставя огромно удоволствие, Вие вървите с радост и 

ентусиазъм. Мислите, как по-бързо да се върнете от работа за да започнете да 

работите над осъществяването на мечтата си. Чакате уикенда не за да си 

починете, а за да поработите над постигането на мечтата си. Вие с лекота ще 

забравите за отпуската. Няма да Ви е нужен отдих, Вие ще мислите, как да 

спечелите време за да поработите повече над осъществяването на мечтата. 

Отпуската ще Ви служи като отлично време за работа над осъществяването й. 

Вие с лекота ще забравите за телевизията и вестниците, които само Ви крадат 

времето, а в замяна нищо не дават. Всичко това е присъщо на истинската Ви 

мечта. 

 

Аз пробвах два пътя: 

- да вървя към мечтите си 

- да вървя към чуждите мечти (чуждата мечта е мечта, която ти е натрапена от 

обществото) 

Първият път е лесен, Вселената Ви помага във всичко. Прегради сякаш няма, 

всички Ви отстъпват път. 

Вторият път е сложен! Ще Ви потрябва дисциплина и сила на волята. Ще Ви 

се наложи да се „пречупвате“. Вие не искате да го правите, а разумът казва: 

„трябва“. Това е много сложно. Ако Ви се случва, значи Вие вървите не към 

своята мечта или не по своя път. 

Ако мечтата не е Ваша, и ако Вие все пак я постигнете, ще разберете чак 

тогава, защото тя вече няма да Ви е нужна. 

Всичко трябва да се прави с лекота, с радост и с въодушевление. Вие сами в 

мислите ще се връщате към мечтата си, ще мислите за нея постоянно. И, което 

е най-важното – няма да се налага да се насилвате да го правите. Всичко ще се 

случва с лекота и непринудено, Вие ще се чувствате като риба във вода. 
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Ако мечтата е ваша, но пътят, по който сте решили да вървите към нея не е 

ваш, ще Ви се наложи да се потрудите за да постигнете мечтата си. Но за да 

вървите не по своя път ще изхабите много енергия. 

Избирайте сами, но аз бих Ви препоръчала да отделите време и да намерите 

мечтата си, а също подходящ начин за реализацията й. 

Още веднъж ще повторя: истинската мечта е чувство! 

 

Търсене на истинската мечта 

Намерихте 10те Ваши най-големи желания, но не винаги само желанията са 

достатъчни за да започнете да работите. 

 

Сега ще търсим вашата истинска мечта. Това е, което ще Ви накара да се 

заемете с работа и да промените живота си. 

Внимателно разгледайте 10те най-големи желания. 

Най-вероятно това са някакви материални неща. 

Нашата главна цел е да постигнем единство на душата и разума.  

Нека да обясня, какво имам предвид под единство на душата и разума. 

Душата отговаря за света на чувствата и емоциите, разумът – за логиката и за 

осъзнатите действия. Та ето, единството на душата и разума е единството на 

емоциите и действията Ви.  

Когато Вие от цялата си душа искате да получите нещо, а разумът казва „това 

е невъзможно“ и нищо не предприема за постигане на мечтата – това 

състояние не е единство. 

Когато разумът намери цел и с всички сили се старае да я постигне, а душата 

не изпитва никаква радост от такава цел, или, обратното, противи й се, защото 

това за нея не е състояние на единство. 

В състоянието на неединство мечтите не се изпълняват. 

Състоянието на единство е когато разумът намери цел и с всички сили се 

старае да я постигне, а душата е съгласна с него в тази цел. Вие ще 

почувствате това състояние. Емоциите тогава са на много високо ниво. 

Да се върнем към нашата тема. За разума сме намерили това, за което е готов 
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да работи. 

Още е нужно съгласие на душата. Но тук има една сложност: душата не 

разбира от материални неща, те не са й нужни. Тя разбира само от чувства. 

А чувствата Ви вече се самират в сърцето Ви. На Вас просто Ви е нужно да 

разберете, какво предзвиква във Вас тези силни чувства. Точно във Вашето 

сърце ще намерите вашата истинска мечта! 

В никакъв случай не си струва да търсите истинската си мечта във външния 

свят. Тя не може да е някакъв материален  обект, въпреки че материалните 

обекти ни помагат да освободим това чувство. 

Нека погледнем как става това. 

Ето това описание, пример за дом. Всичко е много детайлно и предизвиква 

силни положителни емоции. Искаш това или не, се пренасяте в атмосферата 

на този дом. (Направете подобно описание!) 

Утро. Блясъци. 

Въздухът е напълнен с току що събудилата се свежет. Така прекрасно е да се 

събуждаш в дома на мечтите си! 

Аз се надигам от голямото легло, постлано с белоснежно бяло покривало. 

Наоколо е така красиво, уютно, просторно. Стените са с кремов цвят, няколко 

картини със сложни, нежно-лилави линии. Вятърът подухва. Лека 

полупрозрачна завеса закрива голям, в цялата дължина на стената прозорец. И 

тогава се открива познат пейзаж на тюркоазено-синьото море. Толкова 

дълбоко и бездънно. Толкова познато! Всяка сутрин в продължение на много 

години аз виждам това море, всеки път като за първи път се възхищавам. 

Излизам от спалнята. Вкъщи не е много топло. Босите ми стъпала докосват 

прохрадния мраморен под, усещат прохладату му. Без да бързам слизам по 

стълбите, наблюдавайки играта на кристалите на полюлея. А вечерта те 

издават ненатрапчиви звуци. 

Ето, вече съм долу. От хола добре се вижда кабинета на мъжа ми, голямата 

зала, стаята за гости, кухнята. Вратата на кабинета е отворена и не само, че 

виждам дъбовата гарнитура, но чувствам и миризмата  на мебелите. 

Приближавам се и поглеждам. Мъжът ми е забравил на масата празна чаша 
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кафе и сутрешния вестник. Още витае уханието на парфюма му. 

Продължавам да вървя. Ето любимата ми зала, толкова голяма, че веднъж с 

един поглед не мога да обхвана и разгледам всичко. А ето я и кръглата 

семейна маса за обеди и вечери. Тук често се събира голяма и шумна 

компания. Залата е направена в скандинавски стил. Светли кремово-бежови 

стени, претенциозна орехова мебел, минимално количество украшения. На 

рафтовете стоят не просто книги а шедьоври, преобърнали света. На пода 

лежи мек и пухкав килим, удобни кресла и диван. До камината внимателно на 

пода лежат възглавници. Приятна и ненатрапчива обстановка.  

Сега отивам на кухнята да сваря сутрешното си кафе. Колко е приятно, когато 

това ухание се реазнася из цялата къща. Това е мноята така наричата ранна 

Италия. Кухнята е направена в Средиземноморски стил, а това означава 

съчетание от червени, зелени и сини цветове. Голямо количество 

разнообразна посуда и декор. А ето и кошницата с плодове и каната със 

свежоизтискан сок. 

Включвам машината за кафе и след малко кафето ми е готово. 

Сега с чаша в ръце излизам в задната градина и се озовавам в изумруден свят. 

При мен идва любимото ни куче на име Гучи и ми облизва крака. Тук има 

много рози, петунии. Морето шуми, дарява прохлада и свежест. Слънцето 

свети ярко. Обичам те, мой дом! Аз винаги съм мечтала за теб! 

 

Представихте ли се в този дом? 

Как се почувствахте? 

И знаете ли, най-важното не е този красив и шикозен дом, а това, как Вие се 

чувствате в него. Искате да живеете там, защото той Ви придава особено 

чувство! 

А нима наистина Ви е нужна кола само като средство за придвижване? Най-

вероятно, като средство за придвижване на последно място. Искате скъпа 

шикозна кола, защото тя Ви придава чувствтото „аз съм успешен“. И колкото 

по-добра и скъпа е колата, толкова по-добре се чувствате. 

Какво е колата? Това е „купчина“ желязо, което има определена форма, 4 
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гуми, кожа в салона и стъкло. Нали точно това Ви е нужно? 

Не, съвсем не това. На Вас Ви е нужно да чуваствате, как се приближавате 

към колата, изключвате алармата, отваряте вратата, сядате на седалката... 

Чувствате миризмата на кожа, тя е толкова лека, ненатрапчива, натискате 

копчето за включване на акумулатора... Той започва да работи тихо-тихо, едва 

се чува. Включвате любимата си музика, облягате се и усещате, колко Ви е 

хубаво в тази кола.  

И всичко това Ви дава прекрасното усещане на успешен човек, защото имате 

такава кола. Когато карате, хората се оглеждат за да видят още веднъж колата 

Ви, а на Вас Ви е приятно, чувствате значимостта си... Чувствате 

самореализация и благодарност за този живот. 

 

Тези описания дадох като пример. Моля, нарисувайте свои собствени картини 

на тази материални неща, които Ви довеждат до възторг. Тогава ще 

почувствате, за какво говоря.  

Представихте ли си? Почувствахте ли? Ето какво ни е нужно, а не 

материалания предмет. Все едно дали това е кола или рокля, ако добре си го 

представяте, то Вие ще усетите това чувство. Ето защо мъжете купува скъпи 

коли, а жените купуват брилианти - за да се чувстват добре. То ест това е 

главната причина. 

Но аз искам да Ви предупредя, тук има още един капан. Въпреки че външните 

фактори ни помагат да почувстваме успеха си, те не могат да служат като 

основа за успеха ни. Колкото и да чувствате радост от новата си кола, новия 

си дом, яхта, рокля и други материални неща, Вие няма да постигнете такова 

мощно чувство, като чувството за самореализация, чувството за щастие, 

любов. 

Ако не вярвате, представете си, че имате всички материални блага, които 

искате да имате. Но бизнеса Ви се руши, или децата са влязли в лоша 

компания. Тези материални неща в един момент започват да губят смисъл. 

Чувствата, които са предизвикани от външни фактори са мощно допълнение 

към вътрешните чувства.  
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СТРОИМ ОСНОВА ЗА ИСТИНСКАТА МЕЧТА 

И така, ние разбрахме, че външните фактори не могат да служат като основа 

за истинската ни мечта. Най-силните и мощни чувства са свързани с 

вътрешния свят на човек и отношенията с другите хора. 

Ето общ списък от чувства (този списък е даден като пример, Вие трябва да 

съставите свой собствен): 

Чувства, свързани с вътрешния свят на човек: 

- чувство за самореализация 

- чувство за постигат успех 

- чувство за щастие 

- чувство на свобода (както вътрешна, така и външна) 

- чувство на благодарност 

- чувство за комфорт (мога да си позволя всичко, което поискам) 

- чувство за връзка с Висшия разум (Вселената) 

 

Чувства, свързани с отношенията между хората: 

- чувство на любов 

- чувство на полезност за обществото 

- чувство, че децата могат да се гордеят с Вас 

- чувство на приятелство 

- чувство на радост за постиженията на децата 

 

Съставете свои собствени списъци. Чувствата, свързани с вътрешния свят, 

внесете в първия списък. Чувствата, свързани с отношения, внесете във 

втория списък. 

Ако Ви е сложно да го направите веднага, ето Ви жокер: спомнете си моменти 

на огромна радост и си отговорете на въпроса: „Какво ме доведе до тази 

радост?“. 

А след това просто определете, свързана ли е тази радост с вътрешния свят 

или със света на отношенията.  
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След това обединете и двата списъка в един. Трябва да сложите приоритети и 

да подредите списъка от най-силните чувства до най-слабите. По такъв начин 

ще получим списък от ценностите Ви по ред на важност.  

Ето например така:  

- Чувство за самореализация 

- Чувство за постигане на успех 

- Чувство за свобода 

- Чувство за щастие 

- Чувство за връзка с Висшия разум (Вселената) 

- Чувство на любов 

- Чувство за полезност на обществото 

- Чувство за благодарност 

- Чувство за комфорт (мога да си позволя всичко, което поискам) 

- Чувство за радост от постиженията на децата 

- Чувство, че децата могат да се гордеят с мен 

- Чувство за приятелство. 

 

Сега Вие със сигурност ще виждате, какъв тип чувства при Вас са по–силни: 

чувствата, свързани с вътрешния си свят, или чувствата във връзка с 

отношения между хората.  

Ето върху тези чувства Вие трябва да градите основа за истинската си мечта. 

И само след това, като допълнение, включете чувствата от външни 

(материални) обекти. 

А сега нека се върнем към материалните обекти.  

Тези материални предмети са дадени в качеството на пример. 

Вие трябва да направите свой собствен списък. 

- къща 

- кола 

-  яхта 

- бижута 

- мебели 
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- вила 

- въртолет 

- пътувания 

- дрехи 

 

Още сега съставете свой собствен списък от материални обекти. 

Сега по ред вземете всеки материален обект и почувствайте, сякаш вече го 

имате и го използвате. 

Четейки, представяйте си, че всичко това е Ваше, и това, което пиша, са 

вашите собствени мисли. 

Главната Ви задача е да почувствате. 

Къща.. 

Имам голяма двуетажна къща с отворена веранда на втория етаж. Когато 

влизам в огромния хол на първия етаж, украсен с цветя и неголеми палми, 

излгежда, че съм влязла в друг свят, лишен от проблеми и душевни мъчения. 

Попаднах в своя свят, в който царят тишината и покоя, умиротворение и 

душевно спокойствие. Всичко, което тревожи душата, като махване с 

вълшебна пръчица, остава зад затворената врата. Това е моят дом, и всичко в 

него е организирано по мой вкус и желание, домът, в който винаги мога да 

намеря  надеждно убежище за душата си. 

Кола... 

Много обичам колата си. Тя ми помага удобно, лесно, бързо и комфортно да 

стигна до всяко нужно  място. Колко време пестя с нея! 

А ние (аз, мъжа ми и децата ми) обичаме да пътуваме.  Определяме място, 

където ще отидем, опаковаме се и тръгваме. Няма никакви прегради и 

осложнения. Спираме се да хапнем където поискаме. През нощта  спираме в 

мотел, почиваме си и сутринта отново на път. И пътуването е много приятно, 

в купето е леко прохладно, слушаме любимата си музика. Децата с интерес 

наблюдават през прозореца  прекрасната природа. 

Яхта... 

Това е нещо необикновено. Аз се възхищавам от плуването с яхта, това е 
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толкова интересно и увлекателно. В спокойно време в прозрачните морски 

дълбини може да се наблюдава как плуват големи и малки рибки. Величаво 

преплуват медузи с разнообразни цветове и оттенъци с дълги пипала и 

огромни куполи. Като чадърчета, изскачат от бездната любопитни делфини и 

други морски животни. Ласкавите вълни се плискат, леко помръдвайки 

яхтата, като играчка, от вълна на вълна. Силният вятър гони мачтата и къса 

платното. Трябва да бъдеш изкусен капитан за да овладееш стихията. 

А колко са красиви изгревите и залезите на слънцето. Нямам думи за да 

изразя тази величествена красота! 

Бижута... 

Този незаменим атрибут на всяка жена. Красиво колие от брилианти или 

други драгоценни и полудрагоценни камъни, златни обеци, пръстени... С тях 

се чувствате по-уверена, а когато си ги слагате, даже Ви става по-топло. 

Навярно за всяко украшение имате специална рокля, с която те изглеждат 

особено добре. А блясъка на камъните и обеците, отразявайки се в очите Ви, 

прави погледа таинствен и загадъчен, пред който не може да устои нито един 

мъж. 

Мебели... 

Красиви и удобни мебелите винаги създават в дома уют и комфорт. Аз обичам 

да се предавам на възпоменания и мечти в меките кресла, да чета книги и да 

гледам любими филми, да мисля за настоящето и да строя планове за 

бъдещето. Комфортната маса и стол позволяват да седя и работя много часове 

без да ставам. И изобщо, благодарение на това, че в дома ми има мебели по 

мой вкус,  още повече ме влече към него. Просто ми се иска да се намирам в 

него и изобщо не искам да го оставям даже за кратък период. 

Вила... 

Това е чудесно, приказно кътче за почивка! Нашият малък рай, както го 

наричам. Колко е хубаво  със семейството да изкарваме уикенда сред 

природата. Аз идвам тук даже след трудния ден за възстановяване на силите. 

Свеж въздух, напълнен с ухание на свежо изкосена трева, цъфтящи дървета и 

растения, цвърченето на щурците, вечерната прохлада и сутрешната роса 
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свалят умората и ме напълват с енергия. Аз обичам да се къпя в басейна с 

лазурна вода до дома ми, а понякога отивам до езерото с кристалночиста вода.  

Въртолет... 

Да имаш свой собствен въртолет е много удобно. Особено ако трябва 

постоянно да се придвижваш от една държава в друга или изобщо на друг 

континент. 

От друга страна,  толкова е интересно да наблюдавам Земята от височината на 

птичи полет: равните четириъгълници на полетата и горите, сините ленти на 

реките и „петната“ от езера. А колко интересни са планините! С въртолета 

може много низко да летим над тях и да виждаме, как долу преплуват 

върхове, каньони, долини, писти, изгубени в горите селца. А облаците? Нали 

можете да наблюдаваме и облаците от близко, а може да минаваме през тях. И 

важното е, че всичко това мога да правя, когато пожелая.. Нали имам свой 

собствен въртолет.  

Пътувания и почивка... 

Да имам възможност да си почивам на най-добрите плажове в света и да 

пътувам по света е това, за което съм мечтала цял живот! И на края мечтите 

ми се сбъднаха! На нашата огромна планета има толкова забележителни места 

за почивка: и Канарските острови, и Хавайските острови, и плажовете на 

Куба, Еквадор, Виетнам, Хърватия, Мароко, Гърция и много други. 

А новите осем чудеса на света? Кой не би искал да види със собствени очи 

тези грандиозни съоръжения и монументи? А старата Европа, Исландия, 

Гренландия, Австралия, Африка, Америка.... Този списък може да бъде 

безкраен. Най-важното е, че сега всичко това е достъпно и за мен!  

Дрехи... 

Да имам възможност красиво и с вкус да се облека е много важно. В дрехите, 

които ми отиват и които отговарят на модните тенденции, аз се чувствам 

абсолютно друг човек и даже се държа някак по друг начин. Първо, нямам 

скованост в движенията, нали дрехите ми седят идеално. Второ, знам, че те ми 

отиват. Трето, осъзнавам, че съм облечена модерно и ми обръщат внимание. 

И, най-важното е, че на мен самата дрехите ми харесват. А това е много 
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важно! Аз сякаш получавам допълнителна енерггия от дрехите си! 

 

Задачата Ви е да направите същото. Детайлно се опишете, владеещ 

материалните обекти, които са изброени във вашия списък.  

 

КАК СЕ СТРОИ 

В предишната глава Вие съставихте 3 списъка с чувства: 

- Списък на чувствата от вътрешния свят 

- Списък от чувствата по повод отношенията. 

- Списък от чувството за владеене на материални обекти. 

А също ги подредихте по ред от най-силното до най-слабото. 

Нататък ще изброя 3 варианта за търсене на истинската ви мечта. Първият 

вариант е ней-лесният. Третият вариант е най-сложен, и Вие ще можете да 

изберете този, който Ви подхожда най-добре. 

Но преди да започнеме, искам да се убедя, че разбирате, как преднамерено да 

предизвикате определено чувство.  

 

Как да предизвикате чувство? 

Това е много лесно. 

Вие можете да го направите по един от двата начина: 

- да си въобразите определена ситуация, където се проявява това чувство 

- да си спомните ситуация, когато във Вас се е проявило това чувство 

 

Затворете очи и си представете тези картини, които предизвикват такова 

чувство. 

Например, как да предизвикате чувството, че сте богат човек. Въобразете си 

себе си, живеещ в голяма къща в тази част на света, която най-много Ви 

харесва. Нарисувайте колата си, например, Bentley Continental GT. 

Представете си себе си в тази кола. Кажете, как се чувствате сега? Виждате ли 

колко е лесно да се направи? Не знам какви картини Ви възбуждат повече, за 

това си ги нарисувайте сами. Всичко това давам като пример. 
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Как да предизвикате чувството на любов и прекрасни семейни отношения? 

Представете си как мъжа Ви ухажва, как Ви донася закуската в леглото. Или 

си представете вечеря на свещи, тиха музика, Вие сте в най-красивата си 

рокля, а мъжът Ви е в костюм. 

Или си спомнете ситуации от опита си, когато сте изпитвали това чувство на 

любов и преркасни отношения. 

Общо казано, Вие се познавате по-добре, за това ще успеете да си представите 

картини за да предизвикате в себе си всяко от чувствата от вашия списък. 

 

А сега да се заемем с търсене на чувството на вашата истинска мечта. 

Вариант 1. 

- Изберете от подредения списък с чувства най-силното си чувство. Всъщност 

това чувство ще е най-близко до истинската Ви мечта. 

 

Вариант 2. 

- Изберете от подредения списък с чувства 3-4  от своите най-силни чувства  

- Постарайте се едновременно да почувствате тези 3-4 чувства. Например, в 

моя списък това е чувството на самореализация, чувството за постигнат успех, 

чувството на свобода, чувството на щастие. 

Когато почувствате едновременно, че сте реализирали себе си, постигнали сте 

успех, Вие сте свободен човек и сте абсолютно щастливи – това ще е най-

силното Ви чувство. 

- Запомнете това чувство. 

 

Вариант 3. 

- Изберете от подредения списък 6-7 от най-силните си чувства 

- Почувствайте едновременно тези 6-7 свои чувства. 

- Можете да увеличите количеството до максимум 

- Запомнете чувството, което сте получили в резултат. Това ще е вашата 

истинска мечта. 

Честно ще кажа, аз практикувам вариант 3. Аз успявам да се почувствам така, 
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сякаш имам всички тези 7 чувства едновременно. 

 

Няколко съвета за тези, които са избрали вариант 2 или 3.  

- Преди да се стараете едновременно да почувствате 3-4 чувства, детайлно 

почувствайте всяко от тях и запомнете това усещане. 

- Сравнете, с какво се отличава едното от другото чувство. 

- Почувствайте едновременно 2 чувства. Сравнете, какво се е променило, с 

какво новото чувство се различава от всяко по отделност. 

- Добавете още едно чувство и пак сравнявайте какво се е променило.  

 

Защо правим всичко това? 

Вселената реагира само и изключително на вашите чувства. 

Вселената Ви връща вашите чувства обратно, т.е.  ако чувствате, че сте 

богати, Вселената Ви изпраща в отговор богатство. Но тя прави това не 

веднага, а тогава, когато това ваше чувство стане преобладаващо, над всички 

останали. Когато чувството на богатство започне да преобладава над 

чувството за бедностт, Вие ще видите възможности, как да станете богат. Аз 

съветвам да съберете няколко чувства в едно, за да може Вселената да Ви 

покаже този вариант,когато и сте богати, и имате щастливо семейство, и сте 

щастливи.  

Разрешете ми да покажа с пример. 

Да речем, човек иска да е богат. Той е избрал това чувство и транслира във 

Вселената само това единствено чувство за богатство. Вселената го прави 

богат. Този човек може да има много пари, но той може да не е абсолютно 

щастлив, защото ще е самотен и болен. 

А ако този човек чувстваше едновременно и чувството за богатство, 

чувството за прекрасни семейни отношения и здраве, той би получил всичко 

това веднага! 

Помислете, какво трябва да направите, какъв да бъдете, какво да имате, за да 

бъдете „на седмото небе“ от щастие. Почувствайте всичко това едновременно. 

Вие просто обединявате едно чувство в едно, с това създавайки още по-мощно 
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събирателно чувство.  

И ще получите това, което искате.  

Следващата стъпка се състои в това, да създадете зацепка – някакво действие, 

което ще отговаря за предизвикването на чувствата за истинската мечта. Това 

може да е най-обикновено действие, то трябва да служи само за тази една 

единствена цел и за никоя друга. 

Например, аз стискам 3 пръста на дясната ръкаедин към друг, а именно 

големия, показалеца и средния. И когато го правя, аз веднага влизам в 

състояние на мечта. 

Например, почесването на носа не става за зацепка, защото носа можете да си 

чешете, когато Ви сърби. Да носите нещо със себе си като „камък на 

благодарността“ също не е добра идея. Ако този предмет не е с Вас, Вие не 

можете да влезете в състояние на мечта.  

На кратко, измислете си нещо сами или просто използвайте примера за 

притискане на пръстите един към друг. 

След това Ви остава само да практикувате, практикувате, практикувате.  

 

Как да намерите начин да реализирате истинската си мечта 

Навярно сега ще питате: „Добре, да речем съм намерил истинската си мечта, а 

как да намеря начин да я реализирам?“ 

Отговорът ми може да Ви иглежда странен, но това е истина. 

Това не е ваша грижа, как да намерите начин да реализирате мечтата си. 

Начинът за постигане на нещо в този свят е задача на Вселената. Само тя 

притежава пълният набор от информация, и само тя може да Ви доведе до 

мечтите Ви. Това е непосилна задача за човешкия разум, и особено за 

логиката. 

Вселената ще намери най-хармоничният и оптимален вариант, как да Ви 

достави до местоназначението. 

Ролята Ви е да се доверите на Вселената и да следвате всичко, което Ви 

приподнесе. А най-важното е, че трябва внимателно да следите и да търсите, 

какво иска да Ви предостави. Повярвайте, Вселената ще намери оптимален и 
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хармоничен път, как да Ви доведе до това, което искате. Не си струва да 

анализирате и да мислите, как ще се случи това. Просто действайте. Ако 

изведнъж Ви се обади приятел и Ви покани на интервю за работа, казвайки че 

се е освободило място и той се е сетил за Вас. Не мислете, веднага отивайте. 

Вселената е уредила това събитие и ролята Ви е просто да приемете 

предложението. 

Искам особено да обърна вниманието Ви върху най-главната работа, на която 

трябва да обърнете внимание, на най-главната работа, която трябва да 

свършите. 

Вие трябва постоянно да държите в главата си истинската си мечта и да 

чувствате, че вече имате това. 

Смятам за най-важно и главно качество на успешния човек. Те са се научили 

да работят с подсъзнанието си. Те са си внушили успеха сами. В книгата 

„Мисли и богатей“ Напоелон Хил пише за тайната на Енрю Карнеги. За 25 

години изследвания той на края е стигнал до разбирането й. Та ето тази тайна 

е именно самовнушението. 

Това е вашата най-главна работа по пътя към успеха! 

Втората Ви главна работа е това, да реализирате тези идеи, които Ви е 

„подхвърлила“ Вселената. 

Това всичко е ваша работа! 

Ще повторя: 

- Постоянно да държите в главата и да чувствате, че сте осъществили 

истинската си мечта. 

- Да реализирате тези идеи, които Вселената Ви приподнася. 

Нека поговорим за това, защо е толкова важно да чувствате, че сте 

реализирали мечтата си: 

- Изпълнявайки работата и чувствайки, че вече сте реализирали истинската си 

мечта, Вие въвеждате Вселената в режим на търсене. Тя започва да търси за 

Вас най-подходящият начин как да реализира идята. 

- Вие настройвате подсъзнанието си за възприемане на тези варианти на 

развитие на събитията, при които постигате мечтата си. Ако мислите, защо Ви 
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е нужно подсъзнание, нали имате глава на раменете си, то бързам да Ви уверя, 

че логиката тук е безсилна. 

Когато Вселената намери начин за постигане на истинската Ви мечта, тя по 

някакъв начин ще Ви покаже този начин. Това може да е най-необикновеният 

начин. А дали ще възприемете този начин или не, зависи от това, как е 

настроено подсъзнанието Ви. Ако добре изпълнявате работата си в 

„чувстването“ на мечтата си, подсъзнанието Ви ще възприеме този начин и 

ще открие на съзнанието достъп до него. Ако сте изпълнили работата си 

лошо, подсъзнанието Ви при всички случаи ще възприеме този начин, то ще 

сметне тази информация за неважна и ще я филтирира. По този начин 

съзнанието няма да получи достъп до тази информация и ще продължавате да 

не знаете, какво да правите. 

Подсъзнанието е подобно на фитър. То филтрира и пропуска цялата важна за 

съзнанието информация, а цялата неважна отхвърля. Подсъзнанието трябва да 

се убеди, че истинската Ви мечта е важна за Вас. И можете да го убедите, 

само чувствайки, че сте постигнали мечтата си. 

- Още една причина, защо Ви е нужно това състояние – за да работите за 

осъществяването на тази мечта. 

Действията са основани върху емоциите. И когато създавате в себе си 

определени емоции, Вие веднага влизате в състояние на определено действие. 

Това мощно чувство за мечта с огромна сила ще привлича към Вас събития и 

хора, които ще способстват придобиването на това състояние в 

действителност. 

Сега разбирате ли, защо е толкова важна работата Ви по преднамереното 

„чувстване“? 

- Да „накарате“ Вселената да намери начин да осъщетви мечтите си. 

- Да убедите подсъзнанието, че тази информация е много важна за Вас, за да 

може подсъзнанието да я пусне в света на съзнанието. 

- Чувството на мечтата Ви осигурява със силни емоции за да можете да 

работите за осъществяването на мечтата си. 

Нека да изясним и разберем, защо това работи.  
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Вселената реагира на чувствата и емоциите. Точно това, което чувствате сега 

създава вашето бъдеще. Не, не мислите създават реалността Ви, а чувствата, 

въпреки че мислите имат пряко отношение към чувствата. Разсейте се за 

минута от четенето и си спомнете най-добрите си моменти в живота, когато 

сте побеждавали и сте били на висота. 

Вие започнахте да се чусвтвате по-добре, нали така? А кое предшества тези 

чувства? Именно, мислите Ви. 

Във Вселената работи такъв прекрасен закон на привличането. Сигурна съм, 

че Вие вече сте чували за него. Та ето, когато Вие чувствате, че вече имате 

това, което всъщност още го няма, Вие го привличате в живота си. А когато 

изпитвате чувството за истинска мечта, давате на Вселената да разбере, 

изпращайки мощен сигнал под Вид на емоции и чувствата Ви, че вече го 

имате, и всички тези неща ще се привличат към Вас. 

А знаете ли как отговаря на това Вселената? 

Тя започва да преобразува това в реалност! Този процес започва достатъчно 

бавно. Но най-важното е, че започва. Ако продължавате да си внушавате 

занапред, че сте постигнали целите, то с времето процесът ще се ускори. 

Чувствата Ви утвърждават, че имате щастлив брак – значи Вселената трябва 

да привлече в живота Ви идеалната втора половинка. Вашите чувства твърдят, 

че сте много богати, значи, Вселената трябва да привлече към Вас много пари. 

И не просто да ги привлече към Вас, а да Ви покаже, каква е вашата идеална 

област за дейност, където ще изкарате много пари. 

Нали чувстватa Ви твърдят, че сте се самореализирали и се занимавате с 

любимата дейност. 

Разбирате ли, ние трябва да чувстваме това за да привлечем в живота си 

всичко, което усещаме, защото  сме събрали в мечтата всичко най-важно, 

ценно и добро за нас. 

След като сте възприели информацията, която Вселената иска да Ви покаже, 

настъпва време да работите двойно по-усилено. 

Първо, трябва да продължавате да чувствате, че сте постигнали мечтата си. 

Второ, трябва да започнете реализацията на тази идея, която Ви „подхвърля“ 
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Вселената. 

Вселената също ще Ви покаже начин заедно с идеята, как да го направите (Аз 

винаги казвам: „Не жалете пари за самообразование“. Това е най-простият 

начин, как Вселената може да Ви достави някаква потресаваща идея). А Вие 

трябва просто да се заемете с работа.  

Започнете работа и не мислете. 

Това са именно тези участъци, през които ще трябва да минете сами. Там, 

където могат да възнинат осложнения, Вселената ще Ви помогне. По пътя тя 

ще Ви подаже, накъде да вървите, когато стигнете до кръстопът. Вземете я за 

ръка и следвайте, не се съмнявайте. Вселената ще контролира и организира 

събитията, които се намират извън вашия непосредствен контрол. 

Например, Вселената Ви показва начин, как да реализирате себе си. Задачата 

Ви е да започнете да работите за реализиране на идеите, които сте получили. 

А Вие вместо това отивате с приятели на бира или гледате телевизия. Това е 

най-малкото глупаво. Вселената влага във Вас и организира за Вас 95% от 

събитията, а Вие и останалите 5% не можете да направите. Така нищо няма да 

постигнете. 

Искам да Ви предупредя нещо: до момента, когато постигнете мечтата, никога 

не преставайте да чувствате, че вече сте я постигнали. Когато престанете да го 

правите, Вселената може да престане да Ви изпраща инструкции. И тогава 

много бързо ще се изгубите.  

Съзнанието, Подсъзнанието и Вселената трябва да са настроени за мечтата 

Ви. Ако изгубите  синхронността между тях, можете да излезете от правилния 

път и да тръгнете по грешния път.  

 

Реализация на мечтата 

Използвайки техниката, описана по-горе, Вие ще намерите начин как да 

реализирате мечтата си. Сега дойде време да поговорим за това, как да 

разпознаете, осъществява ли се мечтата Ви или не. В тази глава ще разкажа за 

тези знаци, които изпраща Вселената, информирайки Ви, че мечтата се 

намира в процес на реализация. Обикновено хората не виждат тези знаци, 
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защото не знаят за съществуването им. 

Мечтата Ви се реализира в няколко етапа, и всеки от тези етапи се 

съпровождат определени знаци. Точно тези знаци ще Ви помогнат да 

разберете и повярвате, че мечтата се намира в процес на реализация. 

 

Етапите за реализация на мечтите:  

 - α отразяване 

- β отразяване 

α отразяването е обикновено събитие, което се случва в рамките на 72 часа от 

момента на вземане на решението да осъществите мечтата.  α отразяването 

означава, че Вселената е приела намерението Ви и е пристъпила към 

реализацията му. Времето за реализация зависи от силата на решението. α 

отразяването винаги е свързано с вашата мечта. 

Ще дам пример. Да речем, че сте решили да започнете да изкарвате 20 000 

лева на месец. Сега изкарвате 1000 лева на месец. След окончателното Ви 

решение в рамките на 72 часа могат да станат някои необикновени събития, 

като:  

- Случайно намирате пари на улицата. Няма значение колко, въпреки, че 

преди това сте намирали пари много рядко. 

- Ще Ви помоли познат или приятел да предадете на някой голяма сума пари. 

- Случайно ще видите, как някой брои голяма сума пари.  

- Ще получите неочакван приход  

И т.н. 

Общо казано, парите намират начин, как да се изразят във вашия живот. Това 

е действието, с което Вселената Ви дава да разберете: „Аз приемам желанието 

ти и пристъпвам към реализацията му“. 

По-нататъшното развитие на събитията може да става по два сценария: 

- β отразяване 

- затихване на мечтата 

 β отразяването настъпва в периода между 60 до 90 дни след окончателното 

решение в зависимост от съответствието на решението и готовността да 
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получите, но може би и по-късно. 

β отразяването е определено събитие с частична реализация на мечтата Ви. 

То може да се изразява с достатъчно голям приход на пари, например, 

повишаване на заплатата или голям приход от бизнеса. β отразяването говори 

за достатъчно силната интеграция на мечтата Ви в плана на Вселената.  β 

отразяването има устойчиво състояние за разлика от α отразяването, което 

има много слаба устойчивост и може много бързо да затихне. 

Процесът на затихване се случва по следните причини: 

- осъзнато или неосъзнато вземане на противоположно решение 

- осъзнато или неосъзнато превключване към друга цел 

- преставате да съответствате на целта си, т.е. искате да бъдете богат, а 

мислите колко сте бедни и че нямате пари. 

Да разпознаете затихването е много сложно. 

Най-тежкият път за реализация на мечтата е от α отразяването до  β 

отразяването. Свързано е с това, че работите, а резултати още не се виждат. 

През това време се формира базата на мечтата Ви. Но тя се формира на 

енергийно ниво, а промените не са видими за очите. 

След β отразяването ще започнете да виждате частична реализация на мечтата 

си. Вече няма да са Ви нужни никакви знаци, че мечтата се намира в процес 

на осъществяване. Това ще вижда даже и слепец. Но докато мечтата 

окончателно не се осъществи, продължавайте да действате. Но си струва 

предварително да празнувате победа.  

Ще Ви дам няколко съвета, за какво да мислите, а за какво в никакъв случай 

да не мислите в процеса на реализация на намеренията. 

След като се взели окончателно решение и сте получили α отразяване, бъдете 

100% сигурни, че поръчката се намира в процес на реализация. Обикновено 

затихването се случва заради това, че човек се сблъсква с проблеми по пътя и 

ги възприема като неуспех, настроението му става депресивно, в главата 

преобладават лоши мисли, и всичко е свършено. Знайте, проблемите са 

единственият път, как да Ви премести от мястото, където сте сега, до целите. 

Вселената трябва по някакъв начин да Ви накара да оставите стария път и да 
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преминете към нов – този, на който Вашата мечта ще се реализира. 

Проблемите ще Ви принудят да направите това. Не се страхувайте, нали 

Вселената се грижи за Вас. Ако не можете да приемете проблемите или ще се 

стараете с „глава да чупите“ стените, които животът нарочно поставя пред 

Вас, ще Ви бъде много тежко да постигнете мечтите.  

След α отразяването трябва да възприемете всички неуспехи (от ваша гледна 

точка) като успехи (а всъщност това е действително така). Неуспехи не 

съществуват.  Бъдете позитивно настроени. В тежките времена преодолявайте 

сложностите, знаейки, че сте на правилния път. Вселената все пак по-добре, 

от Вас знае, как да Ви достави до целта. Проблемите и неуспехите са нужни, а 

да Ви премести от сегашната Ви реалност в новата.  

 

Какви чувства създават затихването? 

- Съмнения 

- Страх 

- Загуба на вяра 

Ще Ви чакат много капани по пътя. И един от тях е: никога не смятайте, че 

знаете по-добре как да реализирате мечтата си. Вие можете да оперирате само 

с логиката, която има достъп само до много ограничен обем данни. Вселената 

оперира с пълния обем от данни. Съзнателният разум дотолкова се зацикля 

върху варианта за развитието на събитията, че всякакви други събития (често 

по-добри), които Вселената се опитва да Ви поднесе, се възприемат „на 

остро“. И това създава пряко противоположния ефект на вашето желание. 

Вселената се опитва да Ви достави до целта, а Вие изведъж започвате да 

взимате контрола в свои ръце и с това препятствате постигането на целите си. 

Вселената не се съпротивлява, а само прави това, което казвате. Искате да 

реализирате мечтата си – моля. Искате да се спрете и да се придвижвате в 

противоположната посока – моля. Съветът ми е да се откажете от съзнателния 

контрол над събитията. Вселената ще Ви достави сама, и резултатът ще 

надмине всичките Ви очаквания.  

На кратко целият процес може да се формулира така: 
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- Вземете решение да реализирате мечтата си. 

- Доверете се на Вселената 100%, че ще получите мечтата си. 

- Всеки ден усилвайте решението си, мислейки за мечтата си. 

- Каквото и да се случва, знайте, че сте на път към мечтата, и не давайте на 

разума да се намесва в процеса на постигане на мечтата. 

Вие ще придобиете пълен контрол над реалността, когато напълно се отречете 

от самостоятелния контрол. 

 

Защо мечтите не се изпълняват 

 

- Душата и разумът  не са единни в постигането на тази мечта. Най-

разпространената причина. Именно душата създава силата, която е способна 

да „накара“ Вселената да изпълни мечтата. Без душа, разумът ще блуждае в 

тъмницата. Когато душата иска, а разумът казва: „Това е невъзможно“, - той 

отсича всички корени за изпълняване на мечтата. Душата иска, а разумът 

казва: „Няма пари“. 

- Разумът се опитва да превземе контрола в свои ръце и да накара Вселената 

да осъществи мечтата. Това е най-коварната преграда по пътя към мечтата, 

ако единството на душата и разума е постигната. Разберете, че разумът трябва 

само да изпълнява работата, не е негова грижа да знае, как ще се осъществи 

мечтата. Когато се опитва да вземе контрола върху себе си, той премества 

душата на втори план. Но нали тя Ви води към постигането на целта. Това е 

същото, все едно шофьор в непознат град да изключи GPSа и да каже: „Аз по-

добре знам, как да стигна до мястото“. Вие разбирате, че това е смешно.  

- Отсътствие на действия. Мисля, че тази точка няма нужда от бяснения, тъй 

като разбирате, че само действията Ви довеждат всичко до движение. 

Вселената изпълнява ролята си, Вие – своята роля. Ако отказвате да 

изпълните ролята си, не сте достойни да получите мечтата си. 

- Ниска самооценка. Човек, който не вярва в себе си, който смята, че не е 

достоен, не може да осъществи мечтата си. Той просто не е готов да приеме.  

- Страх и съмнения. Страхът е една от най-силните негативни емоции. А 
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добавете и това, че негативните емоции са по-мощни от позитивните, и ще 

получите силно препятствие по пътя към мечтата ви. 

- Отстътствие на цели. Много разпространена причина. На хората никой не им 

е казал, че те могат да имат всичко, което поискат, че са дошли на тази Земя за 

да победят. А няма ли цели – няма движение, и изобщо обърканост в живота. 

Даже, ако имате мечта, но не си поставяте цели, тази мечта ще изглежда 

толкова далечна и непостижима, като звезда  в небето. 

- Непоследователност. Непоследователността в осъществяването на мечтата 

довежда до това, че човек не успявайки да се увлече от постигането на една 

мечта, веднага се превключва на друга. На Вселената й е нужно време, за да 

започне реализацията на мечтата Ви. А ако постоянно прескачате от една 

мечта на друга, то на Вселената ще й е много сложно да Ви достави нещо в 

пълна мяра. 

Също непоследователноста се изразява в постоянната промяна на начина за 

постигане на мечтата. Човек се заема с една работа, след месец се превключва 

на друга, после на трета, после отново се връща към първата.  

Трябва да избереш мечта и единствен начин за реализацията й и да се 

придържаш към него до край. 

- Лошо обкръжение. Вашите познати, приятели, колеги много силно влияят 

върху Вас. За това избирайте обкръжението си умно. Много е важно да 

мълчите за целите и мечтите си. По-скоро приятелите Ви няма да могат да Ви 

помогнат за реализацията на мечтата Ви, но много добре могат да Ви 

попречат.  

- Нерешителност. За да започнете да правите нещо, трябва твърдо решение. 

Нерешителността блокира потока от енергия. Работата, която не  е пусната за 

реализация, а просто се намира във висящо състояние, Ви взима енергията.  

 

Образ на идеалния живот 

 

Сега, когато списъкът с мечтите Ви е готов, намерили сте Вашата истинска 

мечта, е време да съберете всичко заедно и да създадете образ на идеалния си 
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живот. 

Ще стане пределно ясно, на къде вървите, за какво вървите и как ще можете 

да го постигнете. Образът на идеалния живот е виждането за най-добрия си 

вариант за това, как искате да живеете. Ако Ви бяха помолили да опишете 

живота си така, както бихте искали да живеете след 10-15 години. Само че 

има едно условие. По-добро и повече от това, което опишете няма да 

получите. То ест, ако кажете, че ще имате две деца, значи три няма да имате, 

ако кажете, че ще изкарвате милион лева на година, два милиона няма да 

имате и така във всички отношения. 

Да създавате образа на идеалния живот за Вас няма да е трудно, ако 

качествено сте изпълнили упражненията за  търсене на мечтите и намирането 

на истинската си мечта.  

Нали знаете за пъзелите? Това е картинка, разбита на много малки късчета, и 

задачата се състои в това да направите картина от тези късчета. Тук е същото. 

Ако имате мечтите си, знаете, какво искате по отделност, а сега трябва да 

съберете всичко в едно. Вие просто трябва да си представите, че всички ваши 

мечти и желания съществуват и вече се намират до Вас.  

 

В какво е силата на образа на идеалния живот? 

 

Вие придобивате ясно разбиране, на къде вървите в живота. Имайки образа на 

идеалния си живот, Вие лесно ще можете да вземате решения. Например, сега 

ходите на работа.  Може ли мечтата Ви да осигури такъв живот. Не? Много 

ми е неприятно да Ви кажа истината в лицето, но ако действително искате да 

живеете идеален живот, Вие трябва да оставите работата си и да се заемете с 

нещо друго. 

Ще Ви предложат нова работа. Погледнете как живеят другите хора, които са 

работили на тази работа вече 20 години, и оценете, живеят ли живот, подобен 

на вашия идеален живот. Ако не, значи няма какво да правите на тази работа. 

Аз съм сигурна, че разбрахте идеята – просто оценете, може ли определен път 

да Ви доведе до местоназначението.  
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Разбирам, че Ви е тежко да осъзнаете, че светът, в който сте живяли до сега се 

руши. Убежденията Ви и привичните стереотипи се рушат след осъзнаването. 

Но разберете, преди да създадете нещо грандиозно, трябва да разрушите 

старото, за да освободите място за грандиозното.  

Второ, силата на образа на идеалния живот ще попие от подсъзнанието Ви, и 

неосъздато ще действате, за да стигнете до набелязаната цел. Вие ще получите 

предложения, които ще Ви помогнат да се приближите до целта Ви, и в 

живота Ви ще започнат да влизат хора, които ще Ви помогнат. 

Ще Ви разкажа, какво ще се случва с Вас, ако мислите за образа на идеалния 

живот, но продължавате да правите това, което не  Ви приближава до този 

живот. Може би това се случва сега.  

В човешкия мозък има такъв механизъм за регулация като ретикуларната 

система. Задачата на тази система е в това, да отсейва цялата неважна за нас 

информация и да взима важната. За неважна се смята информацията, която не 

Ви приближава до целта. Знаете, че нашето подсъзнание възприема всичко, а 

на нашето съзнание му подхожда само малка част от тази информация. Та 

това, което, достига до съзнанието, определя тази ретикуларна система.  

И вижте какво се случва: понеже работата Ви по никакъв начин не Ви 

придвижва до целта, ретикуларната Ви система ще се старае да я филтрира. 

По-просто казано, мозъкът просто ще Ви „изхвърля“ от работа. И ще имате 

огромно желание нищо да не правите в работата и трябва много силно да се 

накарате да се заемете с нея. Ако продължавате да работите, ще започнете да 

изпитвате стрес, и колкото по-продължително работите, толкова по-силен ще 

е този стрес. Ще Ви останат три варианта за изход от тази ситуация: или се 

отказвате от мечтите и идеалния живот, или напускате работа и търсите това, 

което ще Ви помогне да реализирате набелязаното. 

Вариантът за отказа от мечтите е най-лошият. Той е пряк път към нещастието. 

Вие ще знаете, че сте се отказали от идеалния живот, и това чувство ще Ви 

убива. 

И третият вариант е да продължите да мислите за идеалния живот, да 

работите на работата си, и тогава стресът ще премине в депресия. Изобщо, 
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честно казано, стресът е много добро средство за промяна. Той възниква 

тогава, кото се случват резки промени на убежденията Ви и това, в което 

вярвате. Ако контролирате стреса си, ще можете много бързо да промените 

живота си. Колкото и да е тъжно, но повечето хора отхвърлят варианта за 

напускане на работа и по всички възможни и невъзможни начини се отказват 

от промяната на ситуацията, която се случва сега. Те предпочитат да 

престанат да мечтаят или просто да строят фантазии без да предприемат 

никакви действия в реалността. 

От друга страна, просто така да оставите живота, който живеете сега няма да е 

лесно, защото отново мозъкът ще препятства на това. Мозъкът се страхува от 

всякакви промени. Задачата му е да Ви държи в зоната на комфорт. И сега, 

колкото и да Ви е зле, зоната на комфорта е това, което имате. Ето тук 

възниква страхът от промени. Когато казват, че успешните хора се страхуват, 

но все пак го правят, това се отнася иманно за тази ситуация.  

Вашата задача е да действате. 

Изобщо мозъкът е удивителен механизъм. Една от частите му препятства 

придвижването към целите ни, а втората, обратното, способства това.  

Вие избирате, на къде да се движите, и аз съм сигурна, че ще направите 

правилния избор! 

В петте следващи глави ще съставим образ на идеалната Ви мечта. Аз ще Ви 

задам редица въпроси, които ще Ви помогнат за описването, а също ще дам 

реален пример. И тогава ще решите, да се откажете ли от това или все пак да 

започнете да променяте живота си.  

А сега да видим, какво е визията и за какво е нужна.  

 

Какво е визията 

Всеки от нас има потенциал и възможност да постигне успех. Необходими са 

толкова усилия за да живееш в бедност, колкото и да живееш успешен и богат 

във всички отношения живот. Нашият разум е подобен на двустранен меч. 

Вие можете да го използвате както за собствено благо, така и за вреда. 

Милиони хора живеят безполезен живот в затвора на собствените си мисли 
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просто защото те до сега не са решили какво искат от собствения си живот. 

Визията е всестранен образ за бъдещето. То представлява съвкупност от 

всички мечтания и формира пълната картина на бъдещето.  

Визията е единственото ни ограничение. Всъщност всички останали 

ограничения са илюзорни, те са създадени само от нашето въображение. Вие и 

само Вие си поставяте ограничения в живота. „Ето това мога, а това не мога“. 

После неспособността ни да правим каквото и да е се потвърждава от 

обществото. Познати, приятели казват, че няма да можете да  направите това, 

дават Ви за пример истории за провала на приятелите им, и постепенно 

нормалният човек започва да вярва, че това е действително невъзможно, и 

ограничението става реално за него.  

Перспективната визия е като основа за къща. Най-важната част. Мощната 

основа дава мощна сграда, слабата основа може да разруши цялата къща. Така 

и животът на човек се разрушава без визия. Човек е творческа същност, и без 

визия и въплъщение на тази визия в реалността душата на човек изсъхва. Това 

не е отсътствие на нещо, което прави човек неуспешен и нещастен е 

отсътствието на визия. 

„Отсътствието на зрение не е толкова страшна трагедия, колкото отсътствието 

на визия!“ Хелен Келър. 

Справедливо твърдение: „Слабото зрение ограничава способността на човек 

да вижда, слабото визия за перспективата ограничава възможностите на  

човек“. 

Вашата визия предопределя бъдещето Ви. Тя е подобна на карта за съкровища 

с означение „Х“. Преди да се придвижвате към съкровищата, Вие трябва да 

разберете, нужни ли са Ви те. Ако да, трябва да набележите път, как да 

стигнете до тях и да решите какво ще правите с тях след като ги намерите. От 

тук следва по-пълното разбиране, какво е визия за перспективата. Визията за 

перспективата е всестранното разбиране на това, къде се намирате, на къде се 

движите, как възнамерявате да постигнете целите и какво възнамерявате да 

предприемете след това. Ако не сте способни да видите положението на 

нещата такова, каквото може да бъде в бъдеще, как възнамерявате да 
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получите нещо по-добро в бъдеще? Вие не предпиемате нито една стъпка, за 

да постигнете това. Хората, които не виждат проблема, не могат да го 

разрешат.  

Всички успени хора имат голяма визия на перспективата. Те винаги виждат с 

вътрешния си поглед, на къде отиват, и живеят с това виждане за успех. Без 

визия на бъдещето е много тежко да се работи в настоящето. Хората, които 

нямат визия на перспективата е много лесно да се познаят: те са тъжни, 

работата не им донася радост, и при това душевният потенциал е много нисък. 

Те живеят само за днешния си ден. А виждали ли сте хора, които са заети с 

постигането на мечтата си? Те са възхитени, пълни с ентусиазъм, и всичко 

това благодарение на това, че имат много цветна визия за бъдещето си. Тя не 

се ограничава само с надежди, а се подкрепя с работа и вяра в постигането на 

мечтата си.  

Вашата зизия трябва да е по-голяма от Вас. Учете се да се чувствате 

комфортно с голяма визия. Докато не вземете върху себе си повече, отколкото 

можете да направите Вие никога няма да можете да направите всичко, което е 

в силите Ви. За да създадете голяма визия, използвайте въображението 

максимално. Ако построите голяма представа за живота си, то всичко 

останало ще последва.  

Постарайте се вашата перспективна визия да бъде максимално ясна и пълна, 

въпреки че това не е задължително. Използвайте въображението си. Вашата 

визия трябва да е част от Вас, тя трябва здраво да се закорени в 

подсъзнанието. Според това, как ще се попива във Вас, тя ще се реализира в 

действителността. Помнете, че първо вашият свят се формира във 

въображението Ви и само след това се отразява в реалността. 

Вашата задача е в това: 

- ясно да виждате, какво искате 

- да разпознаете идеята, която Вселената ще Ви подхвърли за реализация на 

желанието.  

Визията ще придаде на живота Ви смисъл. Помнете, че само голямата визия 

мотивира човек. Ако карате сега „Лада“, не се притеснявайте, мечтайте за 
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“Mercedes”, “Lexus”, “BMW’ (само че не казвайте на никого за това. Нали не 

искате да станете за смях в очите на „приятелите си“?) Когато придобиете 

съответната визия, ще разберете тайната на тези, които работят по 15-18 часа 

на ден и не се изморява, за разлика от тези, които работят само 8, и изглеждат 

като мъртъвци. Може би, понякога ще сте физически изморени, но морално 

ще се чувствате превъзходно. Понякога и аз самата се учудвам от това, че съм 

способна да решавам сериозни проблеми и после да се чувствам нормално. 

Причината е визията за перспективата.  

Само че тук има капан (аз самата паднах в него): не мислете, че само визията 

ще промени живота Ви. Живота Ви ще променият само и изключително 

вашите действия. Визията за успеха ще Ви помогне да разпознаете идеята, 

която Вселената се опитва да Ви приподнесе, и после да действате в 

правилната посока. Имайки визия и седейки на място, Вие само ще се 

разочаровате и ще изгубите сили и вяра нещо да предприемате в бъдеще. 

Визията за перспективата ще пусне закона за привличане и ще Ви помогне да 

намерите идея, работейки в посока, в която ще придобиете желаното. Ако се 

откажете да виждате тези идеи и си мислите, че само Визията ще реши всички 

проблеми, Вие грешите. Аз самата така мислех, и паднах в капана. Не губете 

напразно време. След като формирате визията за успех, „отворете очи“ и 

погледнете внимателно, търсете, какво иска да Ви поднесе Вселената. 

Грешете, но правете нещо! В резултат ще карате на скорост и ще постигнете 

мечтите.  

 

Защо визията е толкова важна 

- Действията Ви са винаги насочени в посока визията. 

- Визията определя бъдещето Ви. 

- Визията Ви дава огромен поток от енергия и сили за осъществяване на 

желаемото. 

- Придава смисъл на живота Ви. 

- Визията е много тясно свързана с мечтите и целите. За това, имайки визия за 

бъдещето, Вие няма да имате проблеми с определянето на мечтите и 
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поставянето на целите. 

- Вие никога няма да имате проблеми с изпълняването на определена работа 

за осъществяването на визията Ви. 

- Имайки визия, Вие ясно казвате на Вселената какво искате 

 

Защо визията може да не Ви помага 

 

Причина 1: Визията е прекалено дребна 

Дребната визия не мотивира човек. Какъв смисъл от визия, при която Вие и за 

напред оставате посредствен? Също така дребната визия не дава на човек 

достатъчно енергия за да започне да я реализира. Следствието от отсътствие 

на мотивация и енергия е отстътствието на действия. А без действие от страна 

на човек нищо няма да се случи. 

Причина 2: не вярвате във визията си.  

Това може да бъде в случай, когато човек си е построил до толкова голяма 

визия, че самият не вярва, че това може да се случи. После не вярва в себе си, 

и отново резултатът от отсътствие на действия. Прекалено голямата визия ще 

предизвика различен род страхове. Тук е и страхът от неуспех, и страхът от 

критика. Човек се страхува, че започвайки да постига целите си, той ще падне 

и всички ще му се смеят, че е неудачник. Прекалено голямата визия изисква 

значителни промени. Може би човек не е готов да ги направи. И довършва 

картината страхът от неизвестност. Човек няма ни най-малка представа, как да 

постигне целите, за това му е по-лесно да отстъпи. 

Аз съветвам да построите достатъчно голяма визия за живота си, но такава, в 

която ще вярвате. 

 

СТРОИМ ПЕРСПЕКТИВНА ВИЗИЯ  

 

Условия за построяване на визията 

 

По ред на важност: 
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- Вашата визия трябва да отразява реалните и истинските Ви желания 

- Вие трябва да допускате възможността за реализация на такава визия 

- Визията трябва да е максимално ясна. 

- Визията трябва да съдържа колкото може повече детайли 

- Визията трябва да описва всички области от живота Ви 

 

Човек възприема всичко посредством органите на чувствата. Постарайте се да 

описвате всеки аспект на визията си от гледна точка на всяко чувство. 

Ще Ви помогна да разберете, как да построите визия за живота си. Нека 

помислим за това, как бихте искали да изглежда вашият живот след 10 години 

в следните области:  

 

10 въпроса, които ще Ви помогнат да построите визия 

- Каква е визията за отношенията в семейството Ви? 

- Колко искате да изкарвате? Постарайте се да определите максималната сума, 

която искате да изкарвате след 10 години. Повярвайте, Вселената ще намери 

начин как да Ви достави всякаква сума, за това не бъдете скромни. 

- Как искате да изкарвате? Отговорете на този въпрос само в случай, ако 

действително чувствате силно влечение към нещо и разбирате, че това е 

Вашето. Ако още не сте намерили – не отговаряйте, Вселената сама ще Ви 

насочи. Задачата Ви е само да имате намерение и да намерите област, най-

подходяща за Вас. 

- Каква е визията Ви за самия себе си? 

- Каква е визията  за дома, в който ще живеете? 

- Каква кола ще карате? 

- Как и къде виждате почивката си? 

- С какви хора ще общувате? 

- Какво ще е здравето Ви? 

- Как ще изглежда денят Ви? 

За всеки въпрос напишете минимум 10 изречения. Отговорите трябва да бъдат 

с описателен характер. Даже ако отговорът може да се формулира с една 
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дума, все едно съставете разширен отговор. Също така може да отговорите на 

въпросите: Защо? За какво? И други, които ще Ви помогнат по-детайлно да 

опишете отговора си. Не се страхувайте да излезете от рамките на дадения 

въпрос. На въпроса „Каква кола ще карате?“, не се страхувайте  да изброите, 

колко коли ще имате, какъв цвят ще са. Опишете гаража за всяка кола. И така 

нататък. Общо казано, пишете всичко, което Ви дойде наум. Помнете ли в 

училище, когато трябваше да пишеме съчинение? Ние писахме всичко, което 

ни дойде наум, без особено да се замисляме, дали се отнася към темата или 

не. Така и тук, пишете, пишете, пишете. Искам особено да отбележа, че това 

упражнение е необходимо да се изпълнява в писмена форма! 

Ето защо е толкова важно: 

- Вие ще постигнете много повече яснота в описанията 

- Това, което напишете, вече няма да забравите. Най-късият молив е много по-

добър от най-дългата памет. 

- Това, което напишете много по-силно се попива от подсъзнанието Ви, 

отколкото това, за което мислите и говорите.  

 

Няколко съвета за повишаване на ефективността на визията Ви 

- Всеки ден (поне веднъж на ден) прегледайте визията във въображението си 

- Когато гледате визията си, изпитвайте силни чувства на радост и щастие 

- Постигнете максимална яснота на визията си 

- Колкото по-часто в продължение на деня преглеждате визията си, толкова 

по-бързо ще се осъществи 

 

Най-важното в този процес е повтарянето, повтарянето, повтарянето..! 

Не трябва да Ви е сложно да строите перспективната си визия, нали вече сте 

намерили мечтите си. 

 

Пример за голяма визия 

- Каква е визията за отношенията в семейството Ви? 

Имам прекрасно семейство. Живеем четиримата: аз, мъжа ми и двата ни сина. 
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В семейството ми цари любов и уважение един към друг. Ние с мъжа ми сме 

абсолютно различни. Не знам, защо така се получи, че Вселената събра заедно 

двама души с противоположен характер. Но учудващото е, че с мъжа ми 

винаги живеем мирно и се отнасяме един към друг с разбиране и уважение. 

Той е много избухлив, аз съм по-спокойна и уравновесена. Ние с него много 

добре се разбираме и нормално се отнасяме към различието на характерите 

ни. Ние се научихме да се допълваме един друг. По отделност сме много 

уязвими, защото имаме своите слабости, но когато сме заедно, ние сме просто 

превъзходни. За това работим заедно. В семейството мъжът е по-изразен 

лидер, но има моменти на спад, и тогава аз взимам лидерството в свои ръце. 

Много е учудващо, как се усещаме един друг. Имам чувството, че ние сме две 

половини, които са се намерили един друг. Когато сме заедно, ние сме просто 

лишени то недостатъци.  

 

- Колко пари искате да изкарвате? 

Кратък отговор – 1 млн долара на месец, при това аз се стремя към остатъчен 

(пасивен) приход. 

А като цяло искам да изкарвам толкова, че да забравя за парите. Искам да 

забравя за проблема с недостига на пари. Парите дават свобода на избор. Вече 

не ми минава нито една мисъл за това, ще ми стигне ли за „това“ или „онова“. 

Коли, къщи, дрехи, ресторанти, почивки във всяка част на света – всичко, без 

една мисъл за парите. Важен е само въпроса, искам ли това или не. Много се 

учудвам, колко мислена енергия започнах да пестя, когато престанах да мисля 

за парите. И цялата тази енергия мога да вложа в творчеството си. Разбира се, 

не мога да кажа, че никога не мисля за пари. Често се  налага да ги 

контролирам. Парите имат нужда от контрол и сметка. 

 

- Как искате да изкарвате? 

Виждам се като авторка на бестселъри. Когато пиша, изразявам себе си и 

чувствам, че пиша от душа. Харесва ми да пиша. За това съм сигурна, че това 

е моята област. Може би не е единствената, но за този момент е приоритетна. 
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Много ме интересува областта на личностното развитие. Много чета на тази 

тема и с удоволствие пиша. За сега не знам, как да предам информацията на 

публиката, но казват, че това е лесно да се направи имайки собствен сайт. Аз 

ще получавам отзиви от читателите си и ще се съвършенствам. Виждам се 

като човек, който е помогнал на стотици хиляди, а може би милиони хора да 

разберат себе си и да станат по-добри хора. Аз получавам хиляди 

положителни отзиви в мой адрес.  

Виждам себе си на сцената, как водя лекции и обучавам хората. Цялата зала е 

пълна и се усеща мощна положителна енергия. Тази енергия ми дава сили да 

се справя с вълнението пред толкова голяма аудитория. Тези хора ми помагат 

морално със своите аплодисменти. Ето излизам на сцената, звучи гръм от 

аплодисменти, всички ме приветстват прави. Цялата зала е залята с мощна 

светлина от лампи и прожектори. Виждам как светят очите на хората. Това е 

невъзможно да се опише с думи. Хиляди хора са се събрали в тази зала за да 

ме изслушат. Виждам, че тези хора чакат от мен информация, която ще им 

помогне да променят себе си и живота си. Сърцето ми силно бие в гърдите, 

още малко и ще изскочи. Но аплотисментите утихват, хората сядат, и аз 

започвам приветствието си. Чувствам как се успокоявам и ме обхваща 

ентусиазъм. Ето сега мога да говоря.... 

 

- Каква е Вашата визия за самия себе си? 

Виждам се като човек, който прави света по-добър. Аз наистина съм 

щастлива. Сега разбирам, колко прекрасен е този свят. В него има толкова 

много и за всички.  Благодарна съм на самата себе си за тази настойчивост, 

която прояВих, защото без нея аз не бих могла да Виждам всичко това. 

Въпреки, че съм много настойчива, но не съм лишена от способността да 

слушам душата си. Проявягвам настойчивост, но само там, където е нужно. В 

другото вярва, че Вселената ще се погриже за мен. Аз разВих много силна 

вяра в тази Вселена и в силата й. И сега вярвам в нея и Визията за 

перспективата се увеличава все повече. Нали ако Вселената можа да 

реализира сегашните ми мечти, значи тя може още повече.  
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Аз съм благодарна на Бог, че съм смирена. С всички хора общувам наравно. 

Аз не гледам хората от Високо. Честно казано, това е сложно. Постоянно ми 

се искаше да покажа себе си. Но благодарение на месеци тренировки, аз се 

промених. Аз не съм самоуверена, но съм уверена в себе си. Аз мога 

праВилно да реагирам на критиката и негативните изказвания на другите 

хора.  

Общувайки с успешни хора, започнах да разбирам, че те са такива хора, като 

другите, просто живеят по други принципи. И главният им принцип е 

умението да дават. Те ме научиха на това. Сега аз повече не мисля за пари и за 

себе си. Аз съм концентрирана на това, което мога да дам на другите хора, 

които се намират в търсене. Преди се опитвах всичко да получа изключително 

за себе си. Сега аз се опитвам да давам, давам, давам. Да, съгласна съм, че 

започнах да пиша, за да изкарам повече пари, но когато пиша, мисля само за 

другите хора. 

 

- Какво е Виждането ти за дома, където ще живееш? 

Винаги съм мечтала за океана. Много ме вълнува силата и мощта му. И аз се 

виждам, живееща на брега на океана в шикозна къща. Много ми харесва 

Австралия. Виждам дома си точно в тази част на света, защото тук има 

постоянни вълни и всяка сутрин излизам с дъската за сърф и влизам в океана. 

Това е прекрасна къща, моят дом. Всяка сутрин посрещам слънцето на 

балкона си с чаша кафе. Превъзходно чувство. 

Имам и други къщи: една във Чехия, една недалеч от Лондон, във Флорида, в 

Русия.  

 

- Каква кола ще карате 

BMW Серия 1 тъмно син цвят. 

Седя зад волана на колата си, слушам Armin Van Buuren “In and out of love”. 

Карам със скорост 100 км/час. Свети ярко слънце, въздухът е топъл, но не 

горещ, много приятен. Карам по шосето, което от двете страни е заобиколенао 

с гора. Сега е пролет, всичко тъкмо разцъфва. Птиците пеят. Прекрасният 
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мирис на гора ме заобикаля. Шосето е много равно и гладко. Ето настигам 

друга кола, която върви много по-бавно. Аз гледам в огледалото за задно 

виждане – няма никой от лявата страна, може да се изпревари. Включвам 

левия мигач с дясната ръка, превключвам на 5та скорост, по-силно натискам 

газта, обръщам волана много по-ляво и колата изпреварва. Виждам на панела, 

как стрелката се придвижва от 100 км/час до 110, 120, 130 км/ч. Аз 

изравнявам колата, изключвам  и бавно зобикалям от страни. Изпреварвайки, 

аз обръщам волана и колата влиза от дясната страна бавно и плавно. Аз 

продължавам пътуването си. 

Виждам се също и в Volvo S90 и Skoda Superb. 

 

- Как виждате почивката си? 

Аз мечтая да карам ски. Също като сърфинга, карането на ски оживява душата 

ми. За това именно в планината се чувствам превъзходно. Това е най-добрата 

ми почивка. Въпреки, че е тежко да кажа, къде повече обичам да почивам, на 

брега на океана или в планината.  

Ето как виждам себе си. Стоя на върха на планината на 1700 м. Времето е 

ясно. Свети слънце, но аз чувствам студ – 10 градуса. Всичко така красиво 

блести, снегът лежи под вид на кристали-брилианти. Гледам далеч пред себе 

си, там има върхове на планини, покрити със сняг. Аз прехвърлям погледа от 

върха на планината към подножието й, и там се разстила прекрасна равна 

долина. Отдалеч гледам и не разбирам: сняг ли има там или облаци са 

покрили долините, а поглеждам на горе – няма нито един облак. Отгоре свети 

слънце. Слънцето ослеяпва. Време е да се спускам, вече съм гладна. Слагам си 

очилата и видимостта се прояснява. Всичко е затъмнено, има сивкав оттенък. 

Стискам щеките по-силно... 

Напред! Скачам и стоя на склона. Виждат се само няколко следи от ски. Аз 

увеличавам скоростта и обръщам надясно, после наляво, скоростта се 

увеличава. Правя извод, че зигзази трябва да правя по-често, за да задържа 

скоростта. Така и правя, но скоростта се увеличава и чувствам че дъхът ми 

спира. Краката още не треперят, стоя уверено. Чувам свистенето на вятъра, 
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той сякаш удря лицето ми. Вятърът ми помага да спирам, но спискането се 

оказва още по стръмно и чувствам че още малко и ще изгубя контрол. 

Максимално зачастявам зигзазите и наклона и скоростта  намалява – отново 

взимам ситуацията под контрол. Виждам, че пистата след 100 метра завива 

надясно. Опитвам се да пресметна, за да вляза завоя с левия зигзаг. Хайде! Аз 

леко взимам завоя. Скоростта успя да прасне за този продължителен ляв 

зигзаг. И идеално влизам на пистата. Спускането става по-малко стръмно. 

Мога да се отпусна, зигзазите намаляват амплитудата и скоростта се запазва. 

Пред мен се открива прекрасен изглед, и дългоочакваната долина е вече 

близко. Снегът влиза в очите ми, Видимостта става по-лоша. За това 

умишлено започвам да увеличавам скоростта. Малко сгъвам краката – 

скоростта за миг се увеличава. Коленете започват да треперят и аз разбирам, 

че трябва да спра. Напред и наляво, зигзаг на ляво, надясно, наляво, 

надясно.... вече е по-спокойно. Спускането става по-леко, намалявам 

амплитудата на зигзазите и... отпред виждам долина и най-накрая хижа. 

Последни зигзази, и аз излитам на равно. Завивам надясно, спирам, наляво, 

приближавам се към хижата ии-ии стоп.... Поставям ските на страна. И падам 

от радост. Край на спускането.  

 

- С какви хора ще общувате? 

Аз се виждам, общуваща с три категории хора 

- Хора, които са постигнали в живота повече отколкото аз 

- Хора, които са приблизително равни на мен 

- Хора, които мечтаят да имат това, което имам аз 

За хората, които се отнасят към категории 1 и 2 отделям 80% от времето си. За 

хората от категория 3, отделям само 20% от времето си. Това съотношение е 

съставено по този начин защото аз се стремя да се развивам и за напред. А 

мога да се развивам, само стремейки се към нови върехове. И тези хора, 

особено от категория 1, ми показват нови върхове. Аз се стремя към развитие, 

за да мога да помагам на по-голямо количество хора. Към категория 1 се 

отнасят основно автори на бестселъри, а също интернет предприемачи. Аз 
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планирам да построя бизнеса си главно в интернет, за това умението да 

продавам електронни книги през интернет е крайно важно за мен. Аз се уча от 

гурута по маркетинг. Ние постоянно се срещаме на различни семинари, ту аз 

при тях, ту те при мен. Постоянно обменяме опит. Също често посещавам 

семинари по личностен растеж, които се провеждат в Европа, в Щатите. 

Особено ми харесва авторът Джо Витале. Той е автор на много книги по 

личностен растеж и копирайтинг.  

 

- Какво ще е здравето Ви? 

Прекрасно се чувствам. Аз съм в отлична форма. Иначе не може да бъде. Аз 

живея на брега на океана, постоянно дишам свеж въздух. Всяка сутрин 

плувам в басейна, което ми помага да се чувствам отлично. Аз се храня добре. 

Мъжът ми готви прекрасно. Понякога ми се струва, че по-добре от него никой 

не може да го прави. Когато ходя някъде винаги избирам добри ресторанти, 

където  готвят само от свежи продукти. Аз не пуша, пия много рядко и в 

малки количества, за това винаги се чувствам прекрасно. Мога да кажа само 

това, че здравето не ме безпокои и мога свободно да творя и да се 

наслаждавам на живота.  

 

- Как ще изглежда обичайният Ви ден? 

Ставам 15 минути преди изгрева на слънцето. Бързо си правя кафе и сядам на 

балкона. Слушам шума на океана, пия кафе и чакам изгрева. През това време 

благодаря на Бог, на Вселената за това, което съм постигнала в живота. Аз 

разбирам, че всичко това е станало благодарение на помощта й. 10 минути 

всяка сутрин отделям за благодарност. Когато изгрее слънцето, аз се 

настройвам за прекрасен ден, използвайки различни афирмации, и после 15 

минути отделям за визуализация на голямата ми цел. Представям се 

постигнала целта си. Когато става вече светло, излизам на плажа. Правя малко 

гимнастика и влизам в океана. След това се обличам и 16 минути в бързо 

темпо тичам покрай брега. Завършвам с 15 минути плуване в басейна. Ако 

вълните са слаби, увеличавам тичането до 30 минути и плуването в басейна 
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също до 30 минути.  

След спорта се връщам вкъщи, където ме чака мъжът ми, който е станал 

преди мен и е направил няколко обиолки в басейна, и вече готовата закуска. 

Заедно закусваме на балкона. Много обичам балкона ни, той е толкова 

огромен, и това, което ми харесва най-много е, че има чудесен изглед към 

океана. 

Забелязах, че сутрешното време е най-добро за творчество. Аз напълно се 

събудих, закусих, и сега съм готова за работа над книгата си. Отивам в офиса 

си и започвам работа. В моя офис до мен не достига никакъв шум, абсолютно 

спокойствие. Преди да започна 5-10 минути отделям за визуализация на 

целите си, включвам музика и започвам работа. Да, аз работя основно с 

музика. Тя ми придава енергия и ме успокоява. За работа над книгата си 

отделям 2-3 часа в зависимост от полета на мислите ми. 

След това час отделям за четене на писма и отговорите им. През това време 

правя индивидуални консултации през скайп.  

Много е приятно да седя вкъщи и да бъда в контакт с хора от различни части 

на света. Често се случва да организираме скайп конференции, и аз давам 

консултации не само на един, а на множество хора.  

После идва периода на самообразование, и 1-2 часа работя над книгите на 

други автори, уча се и се съвършенствам. Всичко това записвам и използвам 

за консултациите. Четенето на материали на други хора е също работа за мен, 

както и писането на собствени статии и книги. Всички идеи събирам и 

организирам в компютъра си.  

След това идва време за обяд. Имаме добър готвач, който готви толкова 

вкусно, че след обяд единственото, което мога да правя е да спя. Разрешавам 

си половин час да дремна за да събера сили. 

След обедния сън, творчеството е отново на максимум и мога да се заема с 

книгата си. 2-3 часа работя над книгата си. За това обичам книгите си, защото 

те ми позволяват да предам опита и знанията си на милиони хора. Книгите ми 

работят без мен и помагат на стотици хиляди други хора, аз само отделям за 

тях 3-6 часа всеки ден. Между 16.00 и 18.00 мога да проверя как вървят 
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другите ми проекти: интернет-проекти, имоти и т.н. През това време се 

занимавам с това, което не се отнася към книгите и творчеството. 

Вечерта, след 18, с мъжа ми и децата отиваме на ресторант за вечеря. По 

време на вечерята  с  мъжа ми обсъждаме някои моменти от съвместния ни 

живот и работата. След вечеря отиваме да разглеждаме къщи, яхти, коли. С 

една дума, развиваме мечтата си. Понякога, когато имаме свободна вечер, 

взимаме яхта под наем или влизаме в океана със своята. Мъжът ми много 

обича да гледа имоти. Понякога интериора на видяното въплъщаваме вкъщи. 

Изобщо има много какво да се види. Собствениците на автосалони вече ни 

познават и без проблеми ни дават възможност да погледнем колите, даже, 

когато салоните са вече затворени. Даже може да направим тест-драйв 

вечерта. Много е приятно да се повозим из вечерна Флорида с кабриолет 

BMW Z5.  

Вечерта в 21 часа обикновено давам лекции в една от залите ни. Лекцията 

продължава час, и може да я посети всеки желаещ. Понякога правя 

специализирани лекции в определена област, ориентирани само за 

професионалисти. Това, например, могат да са лекции по личностен растеж. 

Обикновено за лекции не се подготвям, говоря от собствен опит. След лекции 

обикновено с неголяма група хора отиваме вкъщи и обсъждаме някои теми, 

остовно свързани със сътрудничество. Понякога се заседяваме до късно. През 

за това време успяваме да планираме цялата ни дейност. В кръга от 

приятелите ми има успешни предприемачи в областта на разработката на 

уебсайтове, които ми помагат със сайта ми. Има успешни инвеститори, които 

Винаги ще ме посъветват, къде си струва да си вложа парите, а къде – не, има 

един друг, който се занимава с недвижими имоти, той е специалист в 

областта.  

Когато гостите се разотиват, ние, изморени, лягаме да спим. 

 

Това е само пример. Аз го написах само с целта да ви покажа как да направите 

същото. Не се опитвайте да копирате или повторите описаното от мен. 

Доверете се на своето въображение и пишете. Всеки човек е уникален и това, 
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което се харесва на мен, на Вас може да не Ви е нужно. Визията трябва да е 

именно Ваша. Сега може би не сте готови, но мислете над това, и ще успеете. 

Ако не можете, пишете в общи линии. 

Това не е лесно упражнение, но Ви е необходимо! Направете го, колкото и да 

е сложно. 

 

В търсене на самия себе си 

 

Направихте ли упражнението за търсене на истинската си мечта? Направихте 

ли упражнението за съставяне на собствена перспективна визия? ДА? 

Ако не, простете за въпроса, но защо четете това ръководство? Малко Ви е 

информацията?  Сигурна съм, че сте препълнени с нея. Успехът не се състои в 

притежаване на информация. Ако беше така, то най-успешните хора в света 

биха били професори и библиотекари. Успешните хора са хора на действието. 

Често те действат даже без да знаят какво да правят. Аз Ви дадох детайлни 

инструкции и упражнения какво трябва да  правите, как да правите. Какво 

чакате? Ако мислите да дочетете ръководството до край, а после да се върнете 

към упражненията, страхувам се да Ви разочаровам, но това няма да се случи. 

Пред очите Ви ще възникне нова книга и Вие ще отложите това ръководство. 

Сега е най-последния шанс да се върнете към упражненията по търсене на 

мечтите си и съставянето на виждане за живота Ви. Сега или никога! Тези 

упражнения са съставени за да Ви помогнат да определите какво искате от 

живота, как искате да живеете. Ако не знаете, какво искате, Вие нямате нито 

един шанс да преуспеете в живота. Много ми е жал, че Ви карам да 

погледнете истината в очите, но без това не може. Аз искам да осъзнаете 

важността на тези упражнения.  

По-натам ще говорим за намирането на план за действия, как да реализирате 

това, което искате. Още веднъж ще повторя, ако не знаете, какво искате, по-

нататъшното четене на ръководството няма смисъл! 

В следващата глава ще намерим вашите силни страни, слабите страни, 

уникалните способности, талантите. След това ще определим ценностите Ви – 
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това, което за Вас е най-важно в живота, и това, което кара душата да трепти и 

да се радва, а мозъка Ви кара да работите на максимална скорост за да 

реализирате по-бързо набелязаното. И в главата „Метод на автоматичното 

писане“ ще намерите предназначението си. Това е просто, но съвсем не лесно 

упражнение. То ще изисква от Вас упорство и посвещение, дисциплина и сила 

на волята, настойчивост и смелост, но то си струва, нали в резултат ще 

намерите предназначението си! 

А сега, ако не сте изпълнили упражненията по намиране на мечтите, 

истинската мечта и построяването на визия, връщайте се назад и ги направете. 

Ако сте ги направили, придвижваме се напред.  

 

Определяме силните и слабите страни 

 

Скъпи читателю! 

Сега ще продължим упражненията ни по изследване на самите себе си. Да се 

познаваш е много важно. Ако сте изпълнили всички упражнения, които Ви 

давах до сега, разбрали сте желанията си, в детайли сте описали какво искате 

в живота, къде искате да живеете, как искате да живеете, то сега е време да 

определите, какво да правите за да постигнете това ниво на живота, което сте 

си нарисували. И аз искам да Ви помогна да го направите. 

Вярвам в това, че всеки човек има своето предназначение. Вярвам, че душата 

ни е дошла на този свят с някаква цел, а не просто така. И главната ни задача е 

да определим, каква е тази цел. И второ, да започнем да действаме, за да 

реализираме предназначението си. Сега ще дам 3 най-силни упражнения, 

които Ви позволяват да намерите и разберете себе си, в какво се състои 

вешето предназначение. 

- Напишете списък със слабостите си 

- Напишете списък с всичко това, което не обичате да правите 

- Напишете списък със всички неща, които правите зле 

- Напишете списък със силните си страни 

- Напишете списък с всичко, което обичате да правите 
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- Напишете списък с всичко, което правите добре 

- Напишете списък с уникалните си способности 

- Напишете списък с талантите си 

За всяка от горепосочените задачи напишете поне 10 точки. 

Ако не намирате 10, мислете още! 

Отговорите на въпросите 1-3 са нещата, които трябва да избягвате в живота 

или да предавате тази работа за изпълнение на други хора. В никакъв случай 

не се опитвайте да правите слабите си страни силни. Ще изхабите време и 

енергия и все едно няма да преуспеете. Предназначението Ви със сигурност 

не лежи в тези области. 

Отговорите на въпроси 4-7 са това, което ще Ви помогне в постигането на 

успех и реализацията на себе си в живота. Използвайте силните си страни и ги 

развивайте. Станете най-добър от добрите в това. 

Отговорите на въпроси 8,9 ще Ви покажат, в коя област лежи 

предназначението Ви. Точно върху уникалните способности и таланти ще 

построите успешен живот. Вместо да се опитвате да усилите слабите си 

страни, по-добре правете по-силни способностите и талантите си.  

 

Ето какво ще Ви кажа: колкото и време да отделяте за развитието на слабите 

си страни, Вие винаги ще губите пред човек, за когото това е вродена силна 

страна. Колкото и да се учите да продавате, колкото книги да прочетете, 

човек, за когото продажбите са силна страна винаги ще продава по-добре от 

Вас.  

Сега живеем в свят на твърда конкуренция. И за да бъдете първи и най-добри, 

трябва да построите дейността си само и изключително само върху 

уникалните си способности и таланти. Запомнете това! 

Сигурна съм, че вече написахте 9 списъка. Ако не, моля Ви, върнете се и ги 

напишете. Много е важно първо сами да го направите, а после да се 

възползвате от примерите.  

 

Примери (силни страни) 
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По-долу са изложени силните страни, моля, напишете тези, които са Ви 

присъщи. Първо напишете тези, в които сте сигурно 100%. После тези, които 

са Ви присъщи, но не 100%. 

- Сила на волята 

- Храброст 

- Власт 

- Устойчивост 

- Силна енергия 

- Целеустременост 

- Безстрашие 

- Стремеж към управление 

-  Лидерство 

- Инициативност 

- Независимост 

- Еднонасоченост 

- Чувствителност 

- Свобода 

- Организираност 

- Спокойствие 

- Мъдрост 

- Магнетизъм 

- Привлекателност 

- Разбиране 

- Търпение 

- Издържливост 

- Правдолюбие 

- Вярност 

- Съчувствие 

- Съпричастност 

- Състрадание 

- Интуиция 
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- Впечатлителност 

- Безметежност 

- Възприимчивост 

- Ясност на ума 

- Стремеж към обучение 

- Тактичност 

- Дипломатичност 

- Толерантност 

- Лечебната власт на любовта 

- Духовност 

- Интелектуалност 

- Способност към абстрактно мислене 

- Аналитика 

- Способност към езици 

- Търпение 

- Предупредителност 

- Манипулативност 

- Планиране и организация  

- Приспособимост 

- Финансова грамотност 

- Способност към бизнес 

- Умение да правите сложните неща прости 

- Стремеж към хармония 

- Майсторство 

- Стремеж към красота 

- Творчески способности 

- Въображение 

- Чувство за хумор 

- Умени да правите компромис 

- Способност да внасяте хармония 

- Силна привързаност 
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- Съчувствие 

- Последователност 

- Великодушие 

- Възприимчивост 

- Преданост 

- Спонтанност 

- Способност да внасяте мир 

- Възприимчив към причината и създаването на отношения 

- Специализация 

- Пунктуалност 

- Точност 

- Аналитичен ум 

- Отделно наблюдение (наблюдателност) 

- Остър интелект 

- Правдивост 

- Строга точност на твърденията 

- Настойчивост 

- Здрав смисъл 

- Правосъдие – често без милосърдие 

- Силно развито логично мислене 

- Дискриминация 

- Ориентираност към детайлите 

- Способност към разследване и изследване 

- Механически и технически способности 

- Изобретателност 

- Любов 

- Нежност 

- Лоялност 

- Почтителност 

- Идеализъм 

- Способност към ясновидство 
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- Посвещение 

- Религиозност 

- Самопожертване 

- Силна вяра 

- Оптимизъм 

- Искреност 

- Смирение 

- Откритост към духовно ръководство 

- Постоянство 

- Стремеж към пробуждане, вдъхновение и убеждение 

- Сила 

- Опиране на собствените сили 

- Любезност 

- Организаторски способности 

- Способност да поддържате ред 

- Бизнес ориентираност 

- Групова работа 

- Практичност 

- Способност към ритмична работа  

- Ритуал 

- Способност към синтезиране 

- Поведение в рамките на приличието 

- Стремеж към ръководство и превъзходство 

- Магична сила 

- Чувство за време  

 

В следващата глава ще отговорим на 14 въпроса, които изявяват истинските 

Ви ценности в живота. Ако качествено изпълните следващото упражнение, ще 

намерите предназначението си. 

 

14 въпроса за намиране на себе си 
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Инструкции за изпълняване на упражненията 

- Отговаряйте на всички въпроси максимално детайлно. Пишете колкото може 

повече. Постарайте се да запълните цялата страница, отделно за този въпрос.  

- Веднага искам да предупредя, че може би, на някои много важни въпроси 

(например, въпросите 3, 6, 11). Вие няма да поискате да давате отговор, 

мотивирайки с това, че не искате да мислите за такава ситуация. Знайте, че по 

този начин вашият мозък избягва намирането на предназначението си в 

живота. Не му позволявайте да го направи. Към всеки въпрос се отнасяйте 

така, сякаш  от отговора му зависи животът Ви.  

- Дайте си време. Отговаряйки на въпросите, мислете, размишлявайте, 

предтсавяйте си. Постарайте се да погнеднете дълбоко в себе си. 

- Минималното време, което си струва да отделите за отговора на един въпрос 

е 10 минути. 

- Минималното време за изпълняване на упражненията: 160 минути 

- След като отговорите на всички въпроси, в края погледнете коментарите за 

всеки въпрос, какво означават отговорите на този или онзи въпрос 

- В самия край има още една инструкция. Задължително я изпълнете 

 

14 въпроса 

 

- Към какво изпитвате натурален интерес? 

- Какво бихте променили света? 

- Какво бихте искали да направите преди да умрете? 

- Какво бихте осъществили, ако бяхте 100% сигурни, че не можете да 

претърпите поражение? 

- Какво бихте правили, ако не бихте били ограничени в парите? 

- Какво бихте искали да чуете за себе си на погребението си? 

- Какво сега много обичате да правите? 

- С какво се занимавахте, когато се чувствахте много вдъхновени и пълни с 

енергия? 
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- За какво бихте искали да бъдете признати повече от всичко в живота? 

- Ако имахте само едно желание, какво би било то? 

- Животът на кой човек бихте искали да изживеете? 

- Какви идеи Ви въодушевяват най-много? 

- С какви хора бихте искали да се заобиколите? 

- Взимате ли 100% отговорност за всичко, което се случва с Вас? 

 

Коментари към въпросите 

 

Въпрос 1: 

Отговорът на този въпрос Ви дава разбиране, в какви области може да лежи 

страстта Ви. Можете да разберете, в коя област си струва да работите, и каква 

професия за Вас е най-подходящата. Често получаваме удоволствие от 

работата, която правим естествено и непринудено. 

Въпрос 2: 

Това, което най-много Ви ядосва и довежда до ярост, показва, за какво се 

безпокоите повече от всичко, кое е близко до сърцето Ви. Много малко 

вероятно е да възникват силни емоции по отношение на това, към което 

нямате ни най-малка страст 

Въпрос 3: 

Това, което сте изброили, не само дава разбиране за това, какви цели имате, 

но също и вашите ценности – това, което е важно за Вас и как бихте искали да 

изживеете живота си. Погледнете списъка с дейностите, посочени ли са също 

и там 

Въпрос 4: 

Този въпрос Ви позволява да мислите без ограничения. Много е голяма 

верояността, че тук ще напишете неща, с който действително искате да се 

занимавате 

Въпрос 5: 

Както и предишният въпрос, този отстранява бариерите на мисленето Ви и 

проявява вътрешните желания. Помнете, че ще можете да изкарвате пари, 
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следвайки страстта си. 

Въпрос 6: 

Този въпрос ще Ви покаже, какво цените и как искате да изживеете живота 

Ви, а също, какво се явява много важно за Вас. 

Въпрос 7: 

Страстта Ви може да лежи върху една от следните дейности. 

Въпрос 8: 

Когато изпитвате страст към някой проект или работа, Вие се чувствате много 

енергичен. Вие не се спирате и усещате силно вдъхновение. Дремещите сили, 

способности и таланти оживяват, и Вие се намирате много по-величествен и 

ценен, отколкото бихте могли някога да помислите за себе си. Ако чувствате 

нещо подобно, когато вършите дейностите, които сте изброили, това може да 

бъде то, или поне много близо до истината. 

Въпрос 9: 

Можете да се гордеете само с нещата, които са истински важни за Вас. 

Въпрос 10: 

А сега помислете за минимум 5 човека, включително непознати, за  които 

бихте пожелани същото. А сега проследете тенденцията, която виждате. Това 

ще е много близо до предназначението Ви.  

Въпрос 11: 

 Ако сте посочили някого, защо избрахте точно този човек? Свързано ли е 

това с постиженията, стила на живот или други аспекти в живота, които 

смятате за привлекателни? Това е намек. 

Въпрос 12: 

Ако имате идея, която истински Ви въодушевява, вероятността това да бъде 

вашето предназначение е много голяма. 

Въпрос 13: 

Вие ставате такива, като тези, с когото прекарвате най-много време. Хората, с 

които искате да се заобиколите говорят за това, какви искате да станете. 

Въпрос 14: 

Само Вие можете да промените бъдещето си и да създадете живота на 
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мечтите си. Никой друг. Ако обвинявате другите и отказвате да вземете 

отговорността, търсите отговорите не на правилното място. 

 

Ако сте отговорили „Да“, поздравления. 

 

Последна инструкция: 

Сега, след като сте завършили това упражнение, отговорили сте на всички 

въпроси, прочетете още веднъж отговорите. Виждате ли в това някакъв 

шаблон? 

Анализирайте внимателно отговорите, определете, кои  основни моменти се 

срещат в отговорите, и ще намерите страстта си и предназначението си в 

живота.  

 

Метод за автоматичното писане 

Колко често Ви се налага да решавате проблеми? 

Колко често Ви се налага да намирате нестандартни, но много ефективни 

решения? 

Как да излезете от рамките на съзнанието и да получите достъп до 

подсъзнанието си? 

А може би просто искате да намерите предназначението или мията си в 

живота? 

 

Методът за автоматично писане е един от най-ефективните начини за търсене 

на отговори на въпросите си. Този метод се използва за да излезете от рамките 

на съзнанието си и да получите достъп до подсъзнанието си. В този случай 

давам този метод за да Ви помогна да намерите себе си, но Вие ще можете да 

го използвате във всички ситуации, когато Ви е нужно да измислите нещо, да 

получите отговор на някакъв въпрос или просто да намерите решение на 

определен проблем. 

Светът ни е много непредсказуем. Колко често се случва така, че планираме 

едно, а се случва съвсем различно нещо, и ние се чувстваме безсилни да 
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предскажем развитието на събитията. На нас ни се налага да вземаме решения 

в условия на недостатък на информация и неопределеност. Как в такива 

случаи да вземаме верни решения, когато изглежда логичното мислене не е 

способно да ни помогне? 

Подсъзнанието! 

Методът на автоматичното писане отключва логичния Ви ум и освобождава 

силите на подсъзнанието. Освоявайки този метод, Вие ще получите 

инструмент за постоянно общуване с подсъзнанието си. Медодът е много 

прост и Ви дава потресаващи резултати. От Вас ще се иска търпение, 

настойчивост и време. 

В този случай давам това упражнение като едно от най-ефективните начини за 

търсене на предназначението си. 

Долу е посочен списък с това, което трябва да се направи: 

- Вземете чист лист хартия или отворете Microsoft Word, в зависимост от това, 

как пишете по-бързо.  

- Напишете отговре въпрос, отговора на който искате да получите (Например,  

„Кое е истинското ми предназначение в живота?“) 

- Пишете отговори (всякакви отговори), които Ви идват наум. Допуска се, че 

това може да бъде незавършено изречение, а само кратка фраза. В процеса на 

записване на отговорите, в главата Ви могат да идват идеи, които ще са пълна 

глупост. Продължавайте да пишете. Не обръщайте внимание на отговорите. 

- Повтаряйте стъпка 3 докато не напишете отговора, който ще Ви накара да 

плачете. Това ще е вашето предназначение 

 

Правила за изпълняване на упражнението 

- Пишете без да спирате. Пишете толкова бързо, колкото можете. 

- Не мислете и не анализирайте това, за което пишете. Ръководствайте се само 

от чувствата. Нека чувствата Ви покажат правилния отговор, а не логиката. 

- Подчертайте тези отговори, които са предизвикали във Вас силни чувства, и 

пишете по-натам. 

- Времето за изпълнение трябва да е минимум 30 минути, въпреки че 



 

 

 © Любов Миладинова. Всички права запазени. 

 

 

 

 

© Любов Миладинова. Всички права запазени. 

 

 

препоръчвам час. 

- Изпълнявайте точки 1-3 докато заплачете. 

 

Това е много ефективно упражнение, въпреки че за някои то може да 

изглежда глупаво, неясно и изобщо лишено от смисъл. Аз използвам това 

упражнение винаги, когато трябва да измисля нещо ново, нещо, което излиза 

от рамките на обикновеното. Постоянно го използвам, за да получа отговор на 

въпрос, който много ме интересува. Този метод е не друго, а „мозъчна атака“ 

за самия себе си, когато просто казвате всички идеи, които Ви идват наум. И, 

което е учудващото, този метод работи винаги работи за хората, които вярват, 

че това ще работи за тях.  

Аз препоръчвам да изпълнявате това упражнение поне 1 час, или до момента, 

когато получите отговора и със сигурност ще сте убедени, че това е 

правилният отговор. 

Защо препоръчвам 1 час? 

Обикновено са нужни 15-20 минути, за да почистите ума си от всички 

смущения и мнения за това, какво мислите по повод въпроса, отговора на 

който искате да получите. За някои това заема 40-50 минути, за да очистят 

ума, защото те не вярват в този метод, имат много различни ограничаващи 

убеждения. Задължително почувствайте, когато окончателно намерите 

истинския отговор. Ще имате чувството, че отговорът е дошъл при Вас от 

абсолютно различен източник. Това ще е отговора, който ще предизвика 

прилив на емоции, море от ентусиазъм и радост.  

По мяра на минаването през този процес, някои от отговорите много ще си 

приличат. Можете даже да повтаряте предишните отговори. След това можете 

да ги погледнтете под друг ъгъл и да измислите още 10-20 отговора на друга 

тема. И това е прекрасно. Вие можете да съставяте списък от отговори, които 

възникват в главата Ви, докато продължавате да пишете. 

В един момент в продължение на този процес (обикновено след 50-100 

отговора), може би ще поискате да завършите това занимание, просто няма да 

виждате смисъл в продължаването му. Вие, може би, ще почувствате подбуда 
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да станете и ще оправдаете това с необохдимостта да направите нещо друго. 

Това е нормално. Преодолейте това съпротивление и продължавайте да 

пишете. Чувството за съпротивление в този случай ще мине.  

Вие, може би, ще забележите няколко отговора, които ще Ви дават мини-

вълна от емоции, но те няма да Ви принуждават да плачете – няма да са 

много. Подчертайте тези въпроси и продължавайте да пишете. А към тези 

въпроси още ще се върнете. Всеки такъв отговор ще отразява част от целта 

Ви, но сами по себе си тези отговори няма да са пълни. Когато започнете да 

получавате такъв род отговори, това ще означава, че вече сте близко до целта. 

Продължавайте да пишете.  

Много е важно да изпълнявате това упражнение, когато сте сами, за да не Ви 

разсейва никой и нищо. 

Когато намерите уникалния отговор на въпроса, Вие ще чувствате, че това 

дълбоко резонира във Вас. Ще излежда, че думите носят за Вас особена 

енергия, и ще чувствате тази енергия всеки път, когато ги четете.  

Ако сте склонни да питате, защо този прост метод работи, просто отложете 

въпроса на страна докато успешно завършите процеса.  

Когато го направите, Вие вероятно ще имате собствен отговор за това, как той 

работи. Ако питате 10  човека, които успешно са завършили това упражение, 

защо то работи, ще получите 10 различни отговора, които ще са пуснати през 

индивидуалните системи за възприятие на тези хора, и всеки отговор ще 

съдържа собственото отражение на истината. 

Очевидно, този процес няма да работи, ако приключите точно преди 

приближаването към отговора. Опитът показва, че 80-90% от хората постигат 

приближаване до отговора някъде след 40-50 минути. 

Ако вярвате в този метод и сте настойчиви в изпълнението му, Вие ще 

намерите отговор. Може би той ще Ви заеме 5 сесии и 3 часа, но отговор ще 

получите. В това можете да бъдете сигурни. Хората, за които това 

упражнение не работи, просто рано се предават (аз подозирам, че това става в 

предела на първите 15-30 минути) или просто не го започват.  

Ако ме бяхте помолили да нарека най-силния и действен начин за търсене на 
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предназначението, аз бих посочила точно този метод.  

 

Обобщение 

 

Скъпи читателю! 

Моля Ви, вземете лист хартия и химикалка. 

Искам сега с Вас да напишем обобщение за тази глава. Всичко е много по-

лесно, отколкото мислите. Вие трябва да поставите само „+“ или „-“ против 

всяка от точките. „+“ означава „ДА“, „-“ означава „Не“. Сега ще изброя, какво 

трябва да направите, какво да придобиете и на какво да се научите в резултат 

от прочитането на тази част. А Вие ще сложите „+“, ако твърдението е вярно, 

и „-“, ако не е вярно.  

- Написах поне 20 неща, от които искам да се отърва в живота 

- Написах поне 40 неща, които искам да имам в живота 

- Детайлно описах минимум 20 мои желания 

- Събрах минимум 20 образа за списъка от 100 желания 

- Определих 10 мои най-силни желания 

- Направих 3 списъка с чувства (вътрешен свят, свят на отношенията, 

материален свят) 

- Определих ценностите си 

- Намерих истинската си мечта 

- Построих перспективна визия за живота си 

- Определих силните си страни и способности 

- Определих уникалните си способности 

- Определих талантите си 

- Определих нещата, с които ми харесва да се занимавам и които правя добре 

- Определих слабите си страни 

- Определих нещата, с които не обичам да се занимавам и които правя лошо 

- Намерих предназначението си 

 

Добре, а сега ще Ви сложим оценка 
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Оценката, която си сложите сега, ще Ви покаже как в този момент се справяте 

с живота си. 

Сметнете количеството „+“, които сте си сложили. 

Ако сте сложили „+“ на точки 8, 9, 16 и имате 14 плюса или повече, 

поздравявам Ви, Вие сте отличник! 

Ако сте сложили 10-13 плюса, това е добре, но още Ви предстои много 

работа. 

Ако сте сложили 6-9 плюса, е, какво, това е удовлетворително, въпреки, че 

резултатът можеше да е много по-добър. 

А за тези, които са сложили по-малко от 6 плюса, имам въпрос към Вас: „Вие 

чакате вълшебното хапче или супер тайна информация, която за момент ще 

промени живота Ви?“ Всеки успешен човек ще Ви каже, че първо е работата, 

а после успеха. Успехът без работа не е възможен.  

 Най-важните, от горепосочените твърдения са: 

- Аз намерих истинската си мечта 

- Построих перспективната си визия 

- Намерих предназначението си. 

Ако поне за тези твърдения сте сложили „+“, Вие не напразно сте купили това 

ръководство. За тези, които са получили оценката „добър“, 

„удовлетворителен“ или „лошо“, моля да се върнете и да изпълните всички 

упражнения. 

А ако сте отличник, движим се напред. 
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ЧАСТ 2. ЦЕЛИ 

 

Целта е обект на стремеж. Целта е това, което искате да постигнете, или 

мястото, на което искате да се озовете в живота. Ще разглеждаме цели като 

стъпала към мечтата. Целите Ви помагат да действате. Мечтите са това, 

заради което действате. 

В предходната част детайлно обсъдихме въпроса за търсенето на мечти. Сега 

настъпи време да се заемем с работа. 

Нищо не се случва докато не е поставена целта. Даже ако намерите мечтата и 

с цялата си душа искате и сте готови да я получите, без цели разумът е 

безпомощен. Той вижда пред себе си огромна мечта и като че ли се страхува, 

или не знае как да се приближи, но резултатът е такъв, че мечтата така и 

остава да фантазия. Наличието на редица цели, водещи до осъществяването на 

мечтата е една от разликите между мечтата и фантазията. Разумът не вижда 

целия път до мястото, където се намерате сега, до мястото, където Вашата 

мечта. Той е способен да вижда само на определено разстояние. Подобно на 

това, когато пътувате с кола през нощта от София до Пловдив, и фаровете 

освещават само следващите 30-50 метра, но това е напълно достатъчно, за да 

стигнете безопасно от един град до друг. Целите Ви са област от видимостта 

на разума. Той вижда целта, вижда пътя за постигане на целта, следователно, 

той е готов да действа. Когато постигнете тази цел, Вие ще сте в състояние да 

видите пътя напред. На различни участъци от пътя разумът ще вижда пред 

Вас на различни разстояния. Тук е по-далеч, там е по-близо, но при всички 

случаи Вие уверено ще се придвижвате към местоназначението. 

Целта е „нещо“, което кара разумът да се придвижва към постигането на това 

„нещо“. Човешкият мозък прилича на устройство, което постоянно търси 

пътища за постигане на целите. Но това устройство не работи ако няма цел. 

Важен атрибут на целта е датата за постигане. Колкото е по-кратък пътя, 

толкова по-упорито работи умът Ви в търсене на пътя за постигане на целта. 

За това е по-добре да поставяш не съвсем реални цели и да не постигаш целта 

в срок, отколкото да поставяш реални дати (т.е. много дълъг срок) и да ги 
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постигаш в срок. Именно датата на постигане различава целта от мечтата. 

Умът се включва в търсене на пътя за постигане на целта, когато поставяте 

дата за постигането й. В следващите глави ще разберете как да си поставяте 

цели. 

 

Необходимост от целите 

 

Как мислите, какви действия дават абсолютна гаранция за неуспех, който 

постига хората в живота? 

Трагедията е в това, че повечето хора действително мислят, че вървят към 

успех, но всъщност вървят към поражение. Едва ли не всеки е убеден, че той 

наистина ще постигне успех, но реално той има малко шансове, ако не го 

прави. 

Отговорът на поставения въпрос е в поставянето на цели. Ако не ги поставяте, 

Вие ние отивате никъде. 

Представете си, че вашата цел е мишена. Ако уцелите ябълката – събирате 100 

точки. Това е окончателното осъществяване на мечтата Ви. Влизате ли в 

цветните кръгчета около ябълката – получавате 80, 60, 40 и 20 точки. Вие се 

прицелвате на 100 и може би ще ги уцелите, но даже ако не, най-вероятно ще 

имате повече точки от този, който изобщо не се цели никъде. 

А сега си представете, че някой Ви взима мишената и казва: „А пробвайте 

сега да поразите целта“. Какво се случва? Целта изчезва. Вие не знаете къде 

трябва да стигнете и забележете, даже няма да се опитате да я поразите. Така 

и в живота. Ако нямате цел, животът губи смисъл.. 

Сега си представете кораб, който излиза от порта без капитан, без екип, без 

някакво ясно местоназначение. Къде ще стигне този кораб? Обикновено 

хората със смях отговарят на този въпрос: „Е, никъде няма да стигне. В най-

добрия случай ще заседне някъде“. А когато човек върви по живота без цел, 

това се възприема нормално. Говоря за големите цели. Тези хора имат цел да 

отидат на работа. За какво? За да живеят някак. Вечерта да погледат телевизия 

и да пийнат бира. Те трябва много да почиват при 40-часова работна седмица. 
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Умът им много бързо се изморява, тъй като не знае, с какво да се заеме. 

Поставете си в живота цел да улучите 100. Разбира се, може да не улучите 

100, но поне 80 или 60 със сигурност ще улучите. 

Забележете, че никой никога не отива на почивка без конкретен план. Избират 

се курорти, резервират се хотели, самолетни билети, опакова се багажа. То ест 

прави се всичко както трябва. Всичко е планирано. И когато отпуската 

свърши, вървят из живота без цел. Защо така става? Нима тези хора, които не 

постигат успех, действително предварително планират да претърпят неуспех в 

живота? Не мисля. Проблемът е в това, че те изобщо нищо не планират. За 

това имат няколко основни причини, за които ще поговорим. 

Необходимоста от цели е невъзможно да се преоцени. Целите са жизнено 

необходими за човек, като въздуха. Никой никога не е постигал успех без да 

си постави цели, също така никой никога не е живял без въздух. Важното е не 

това, къде сте били или къде сте сега, а това, къде искате да стигнете. Не може 

да оставяте бъдещето си на волята на случайността. Ако не си поставяте цели, 

това вместо Вас ще направи някой друг. 

Позволявайки на желанието да запълни разума Ви и отдавайки се на 

постигането на целите, ще получите прилив на необходимитеа физически 

сили, енергия и ентусиазъм. Но това още не е всичко. Ще получите нещо не 

по-малко ценно, а именно „автопилот“, необходим за прякото придвижване 

към целта. Целта, дълбоко закоренила се в разума, има способността да държи 

човек на верния път към постигането й. Ще обясня какво се случва при това. 

Когато позволявате на целта си да запълни разума Ви и започвате да я 

следвате, тя прониква в подсъзнанието и започва да му въздейства. 

Подсъзнанието винаги се намира в равновесие, а съзнанието – не, с 

изключение на тези случаи, когато то действа в унисон с подсъзнанието. Ако 

няма пълно съгласие между съзнанието и подсъзнанието, човек се съмнява, 

смущава, чувства се нерешително. Но когато целта се интегрира в 

подсъзнанието, Вие автоматично започвате да действате правилно. 

Съзнанието Ви в този случай е способно на ясно, пряко мислене. 

Една от тайните за успех е в това да позволите на целта си да запълни разума 
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Ви. Нека тя Ви овладее и Ви даде „автопилот“, който ще ве поведе към 

постигането на целта.  

Разберете, защо целите са толкова важни – целите програмират разума ни. Те 

го концентрират за постигане на определен резултат и събитията сами по себе 

си започват да се организират благоприятно за Вас. Вие започвате неосъзнато 

да постъпвате правилно и да вземате правилни решения. Постъпва друга 

информация. Защо така се случва? Просто защото целите са програмирали 

вашето подсъзнание. То работи като филтър позволявайки на съзнанието да 

възприема само това, което минава през филтъра, а всичко които не минава – 

не се възприема. И всичко, което способства постигането на вашата цел се 

възприема, а всичко, което не способства се отхвърля.  

Много добър пример: поставяте си за цел да си купите колата BMW X5 черен 

цвят. От този момент започвате да забелязвате всяко BMW на улицата. Очите 

Ви неосъзнато ще се натъкват на BMW навсякъде. Защо преди не сте ги 

виждали? Нямало ги е на улиците? Не, имало ги е винаги, просто 

подсъзнанието Ви ги е филтрирало, понеже е ги е смятало за ненужна 

информация, с сега BMW стана важна за Вас информация. 

Аналогично паричните цели. Когато си поставяте цел „Следващата година да 

изкарам 100 000 лева“ и поне малко вярвате в постигането  й, информацията 

за различните възможности, проекти започва да постъпва към Вас от различни 

источници. Тази информация винаги е била около Вас, но Вие сте я 

филтрирали. Забележете, че ако си поставите за цел 200 000 лв, подсъзнанието 

Ви ще намира за Вас идеи за 200 000 лв. Проблемът е само във вярата Ви. Ако 

повярвате, че можете да изкарвате милион, то за Вас ще се намери идея за 

милион, но аз много се съмнявам, че човек, който изкарва 20 000 годишно ще 

повярва веднага в милион. За това поставяйте цели, в които поне малко 

вярвате, и тогава подсъзнанието ще може по-бързо да Ви пусне подходяща 

идея.  

Когато мозъкът не е зает с конструктивни действия, той се занимава с 

деструктивни. 

Когато имате цел, разумът е цялостно концентриран върху постигането й. 
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Размишленията за постигането на целта са позитивно мислене. И изилиза, че 

Вие винаги мислите позитивно. Когато целта отсъства, и разумът няма с какво 

да се заеме, той започва да мисли неизвестно за какво, което със сигурност не 

може да се нарече позитивно мислене.  

Целите помагат да реализирате заложения във Вас потенциал. 

Много трудна е задачата да се стигне до местоназназначение, което не 

съществува. Ако отсъстват абсолютно определени, точни, ясно поставени 

цели, то Вие няма да успеете максимално да реализирате този потенциал, 

който е заложен във Вас. Вие трябва да сте осмислено конкретни.  

Човек в функционален план е подобен на колело. Ако той не се движи напред 

в посока към целта, то, навярно, ще изгуби равновесие и ще падне. Ако 

страстно искате нещо, трябва да го направите ваша конкретна и ясно 

определена цел. И понеже занапред ще започнете да действате така, сякаш 

вече сте постигнали целта си, ще се случат много различни събития, които ще 

Ви помогнат наистина да одържите победи. Единственият метод да се озовете 

на върха е да си поставите за цел да покорите този връх. 

Целите предотвратяват загубата на време 

Забелязали ли сте, че има такива дни, когато се събуждате без всякакви 

планове в главата, без всякаква ясна картина за това, къде да отидете днес и 

какво трябва да напраВите. В такива дни нищо не успявате да направите. 

Денят минава безцелно и даже се радвате, когато той, най-сетне завършва. Но 

когато денят Ви е планиран, Вие успявате да направите това, което сте 

искали. За да направите нещо, трябва първо да го планирате. Поставете цели, 

ако искате да получите резултати. Ако се стремите към успех, установете 

цели, пределни срокове, конкретни дати и обеми. Вие ще постигнете резултат 

само тогава, когато имате план. 

Ако човек няма цели, няма да има за какво да живее и той бързо угасва. Това 

обяснява, защо хората, които цели, живеят по-дълго, и стареят по-бавно. 

Целите и само целите могат да задържат човек в този живот там, където са 

безсилни лекарите. Пламенното желание има такава мощ, че е способно да 

отложи неизбежна смърт с години. Нека целите Ви помогнат да живеете по-
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дълго. Нито едно лекарство в света не може да върне човек към живота така, 

както това прави пламенната мечта и твърдата цел. 

Сега разбирате ли ролята на целите в процеса на постигане на успех? 

 

Цели е необходимо да поставяте, защото: 

- Целите програмират разума Ви 

- Само посредством целите ще можете да постигнете мечтата си 

- Целите придават смисъл на живота Ви 

- Целите Ви карат да мислите позитивно и конструктивно 

- Целите Ви дават енергия и вдигат тонуса 

- Целите помагат да реализирате заложения във Вас потенциал 

- Целите предотвратяват напразното хабене на времето и живота като цяло 

- Целите Ви правят по-добър човек 

 

Защо хората не си поставят цели? 

А сега нека погледнем защо хората не си поставят цели. Искам да намерите 

причината, защо Вие не си поставяте цели, да я осъзнаете и да я отстраните. 

 

Ето ги причините: 

Причина 1. На хората никой не им е обяснил, че целите са жизнено 

необходими 

В училищата учат, че вместо Вас целите ще поставя шефа. Ако родителите 

също са били наемни работници, то и тях са ги учили на това. Но разберете, 

шефът си поставя цели, изгодни за себе си. За Вас никой няма да се погрижи, 

освен Вие самите. И само Вие сте в състояние да поставите цели за себе си. За 

съжаление, истината е в това, че ако не го направите, вместо Вас ще постави 

цели някой друг, но тогава ще постигате не своите цели, а чуждите, например, 

на шефа, държавата и останалите, то ест на всички, освен вашите собствени. 

Нима за Вас семейството на шефа е по-важно, отколкото вашето собствено? 

Навярно не. 
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Причина 2. Хората не знаят как да си поставят цели. 

Поставянето на цели е лидерско качество. А на лидерство може да се научите 

единствено самостоятелно. Никой не е заинтересован да Ви обучи на това 

безплатно. За какво му е на някой, освен на родителите, да Ви обучи да си 

поставяте цели. 

За поставянето на цели ще говорим още. 

 

Причина 3. Хората се страхуват, че няма да постигнат целите си. 

Да, поставянето на цели е съпроводено с определена опасност, но рискът е 

безкрайно по-голям, когато не поставяте пред себе си никакви цели. Ако се 

страхувате, че няма да постигнете целите си, не казвайте на никого, че сте си 

поставили цели. Изобщо никога не следва да споделяте целите си с някого, 

освен ако сте убедени, че тези хора не само вярват, че ще постигнете тези 

цели, но и искат да ги постигнете. А за себе си знайте, че ако не си поставите 

цел, Вие я изпълнявате на 0%, а ако си поставяте и даже не я изпълнявате, все 

едно ще е повече от 0%.  

 

Причина 4. Хората имат дотолкова ниска самооценка, че смятат себе си за 

недостойни да получат това, което искат повече от всичко. 

Понеже хората не вярват, че могат да постигнат мечтата си, те не я постигнат. 

Невярата им блокира действията им! Как можете да не вярвате? Нали Вие сте 

дошли на тази Земя за да победите. Отивайте и взимайте. Посредством 

известните на днешен ден методи за внушение, Вие можтете да промените 

това, как виждате себе си. Мисленно представяйки себе си такъв човек, 

какъвто бихте искали да бъдете, Вие създавате образ, който постепенно ще 

започне да се попива от подсъзнанието и ще започне да въздейства на 

поведението Ви.  

Разбира се, има категория мързеливи хора, които просто не искат. Те са 

свикнали с това, което имат, те са го обикнали. И как те сега могат да 

променят нещо? Ако предложите на такива хора някаква възможност, те ще 

Ви се надсмеят. Може би, ако просто така им донесете куфар с пари, те биха 
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ги взели. Но съм сигурна, че Вие не се отнасяте към тези хора.  

 

Характеристика на целите 

 

- Целите трябва да са големи 

Целите могат да са ефективни само когато са големи. Изисква се голяма цел, 

за да се зароди ентусиазъм и въодушевление, които са необходими за 

истински постижения. Въодушевлението идва само тогава, когато действате 

максимално, а това може да бъде само при наличието на надлежащи цели. 

Малките цели не съдържат това величие, за да накарат човек да започне да 

действа и да продължи пътя, минавайки препятствията. Човек е готов да се 

бори за това, което по коренен начин ще промени живота му към по-добро, 

въпреки, че това ще заеме достатъчно много време. 

Нека погледнем, какво става с човек, когато на пътя към целта среща 

проблем.  

Да речем, човек си поставя малка цел. 

- Малката цел изчезва от полезрението. И какво се случва: проблемът се 

оказва прекалено голям, а наградата малка. Човек започва да концентрира 

вниманието повече на проблемите и да се отказва от целта си. Наградата е 

достатъчно малка. Тогава за какво да се мъчи? По-лесно е да отстъпи. 

Целта трябва да е много по-голяма от проблема. Ако целта е малко по-голяма 

от проблема, позитивните емоции може да не са достатъчни за продължение 

на движението към тази цел. 

 

Сега да разгледаме ситуация, когато човек си поставя голяма цел и постоянно 

я държи в полезрението.  

- Голямата цел продължава да остава в полезрението 

Появява се проблем, но човек продължава да вижда целта си, защото 

наградата си струва усилията. Той ще реши проблема и ще продължи напред. 

Ако по пътя срещне проблем от по-голям мащаб, който ще закрие целта, 

тогава човек ще престане да я постига. 
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За това си поставяйте големи цели, за да не може нито един проблем да закрие 

целта Ви и да я скрие от полезрението Ви. Всеки път, когато по пътя се 

появява проблем, човек неосъзнато оценява размерите на наградата, която ще 

получи в резултат, и размерите на проблема. Това се случва с мисленото 

пренасяне в ситуацията, когато целта е постигната. Ако наградата е по-

голяма, човек преодолява проблема и продължава напред. Ако наградата не е 

достатъчна, тогава проблема ще вземе връх. И забележете, че това решение се 

взема чисто емоционално, логиката не е в състояние да помогне. Големите 

цели предизвикват много повече емоции, които дават сила да вървите напред.  

Поставете дотолкова голяма цел пред себе си, в която сте готови да повярвате, 

защото вярата определя реализацията й. Ако целта е прекалено голяма и 

нереалистична, и не сте в състояние да повярвате в нея, ще се предадете 

веднага, може би даже без да започвате да действате. 

Вярата е много мощна сила, а ако към нея добавите още по-голяма цел, то 

няма да се намери такъв проблем, който ще е в състояние да Ви спре. Помнете 

това, когато си поставяте цели – голямата цел по-лесно се вижда, по-лесно й е, 

отколкото на малката, да запълни разума Ви. Тя съдържа в себе си много 

енергия, което Ви дава сили да се борите с проблемите. Проблемите сами по 

себе си са нищо докато не им обръщате внимание. 

Когато реализирате своята мечта, тя винаги е грамадна, а проблемите са много 

малки, и на своя жизнен път Вие винаги ще виждате минимум препятствия.  

 

Коя цел смятате за малка и коя за голяма? 

Свойства на голямата цел: 

- дългосрочна (време за постижение - 1 година и повече) 

- плаши с размерите си 

- когато си поставяте тази цел, не знаете как ще я постигнете 

- за да постигнете такава цел, ще Ви се наложи значително да се промените 

като личност (преднамерено да се откажете от някои навици, да придобиете 

други навици, да придобиете определени навици) 

- когато разказвате на приятели и познати за тази цел, те обикновено казват 
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„ти се побърка“, „няма да успееш“. За това е по-добре да мълчите за големите 

цели 

- много силно мотивира, добавя ентусиазъм 

- изисква излизане от зоната на комфорта 

- не може да се каже, че лесно вярвате в постигането й 

- изисква високо ниво на творчество за постигането й 

 

Свойства на малката цел: 

- краткосрочна (времето за постигането й е по малко от година) 

- не изисква да се променяте като личност 

- не изисква излизане от зоната на комфорт 

- лесно вярвате, че можете да я постигнете 

- не мотивира силно 

- веднага е готов плана за постигането на целта 

- не изисква голямо творчетсво, а даже изобщо никакво 

 

И излиза, че и малки цели хората не си поставят, защото те не ги мотивират, и 

големи не си поставят, защото се страхуват и не вярват. Ако вашата цел има 

свойствата както на малка, така и на голяма, значи това е средна цел. 

Искам да разберете, че разделянето на големи и малки цели е много условно. 

За всеки човек големите и малките цели са различни.  

 

Например, ситуацията: 

Човек изкарва 1500 лв на месец. Той иска да си купи апартамент (с налични 

пари) за 100 000 лв. Ясно е, че такава сума няма да може да отдели (докато ги 

събере, цената на апартаментите ще се качи). Това е голяма цел! 

Ако този човек иска да отиде на починвка със семейството, например в 

Египет, тогава това е малка цел. И ето защо: да речем, че пътуването ще 

струва 1200 лв на човек. Но той нищо не трябва да променя, просто трябва да 

пести по 200 лв в продължение на 6 месеца. 

Обикновено хората си поставят точно такива цели. И това е много лошо, 
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защото такива цели и такъв начин на постигане не изискват творчество. Чвек 

не се развива, постигайки такива цели. 

 

Целите трябва да са ясни и конкретни 

Независимо от това, с какви ресурси на мощ, талант или енергия разполагате, 

Вие никога няма да постигнете всичко това, което гарантира способностите 

Ви, ако не ги накарате да работят и не фокусирате на конкретна цел, през 

цялото време оставайки насочени към постигането на тази цел. Мозъкът 

мисли с образи, и ако вашата цел е размазана, то той няма да може да си я 

представи под Вид на конкретен образ, и в резултат няма да възникнат 

никакви емоции. Няма ли емоции – няма действия. Само ясни картини могат 

да предизвикат емоции. За това не е достатъчно да кажете: „Искам да имам 

много пари“. Мозъкът не знае, колко е това „много“. А сега кажете: „Искам да 

изкарвам 200 000 лв на година“. Той не само ще нарисува тази сума във 

въображението, но още ще нарисува предметите, които можете да 

притежавайте, изкарвайки такива пари. Тези предмети ще предизвикат в 

мозъка конкретни образи, и ще възникнат емоции. 

Погледнете как се устроени животните. Някога виждали ли сте как ловуват 

хищниците? Те от цяло стадо животни (да речем 100 и повече) избират само 

едно и концентрират вниманието си върху него. Те не виждат другите, те 

сякаш не съществуват. Има ги само хищника и целте. Той избира, изучава 

поведението му, избира подходящ момент и се хвърля с всички сили. Цялото 

стадо започва да бяга. Може би пред носа му ще минат друг зебри, но той ще 

вижда само тази единствена, която гони. Даже ако всички останали се спрат и 

не бягат, той все едно ще тича след тази единствена, която е избрал. Така е 

устроена природата. Животните нямат избор, те трябва да ядат, а ние имаме 

избор: да тичаме или да не тичаме. Може би, хищникът няма да хване 

жертвата, която е избрал, но това няма значение. Целта остава – да пробва. 

Той избира следваща – и напред. В резултат той постига целите. Така и ние 

трябва да си избираме голяма цел, да затворим очи пред всичко, което се 

случва, и напред. Може би в началото ще изберем не съвсем подходящ начин 
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за постигането й, но главното е целта да не се изгуби от погледа. Рано или 

късно ще я реализирате. Ясността на целта концентрира вниманието на разума 

и не му дава да блуждае сред проблемите, които застават на пътя Ви.  

 

Целите трябва да са оформени позитивно 

Всяка цел трябва да бъде оформена в позитивен ключ. Негативно оформяне не 

се допуска, защото то се възприема от подсъзнанието наопаки, съвсем не така 

както мислим. 

Например: 

Аз не се провалих на презентацията си – неправилно 

Аз отлично се справих с презентацията си – правилно 

Аз не изгубих в това сражение – неправилно 

Аз победих в това сражение – правилно 

На подсъзнателно ниво „да не изгубиш“ означава „да изгубиш“, „да не 

закъснееш“ означава „да закъснееш“. Подсъзнанието възприема обекта на 

мисълта, но игнорира насочеността й. Главната дума в изречението е да 

„изгубиш“, следователно подсъзнанието я реализира. Частицата „не“ няма 

никакво значение, подсъзнанието я отхвърля, и предложението съхранява 

негативен оттенък. Да си поставиш цел да „не изгубиш“ и да „изгубиш“ е 

едно и също за подсъзнанието. 

Ако искате да не изгубите, значи, Вие искате да изгубите! Така че поставяйте 

целите си точно по този начин. „Аз победих“. 

Ако не вярвате – проверете. Много добре това се вижда при малки деца. Ако 

им казват „не прави бели“, те започват да ги правят още повече. 

 

Целите трябва да имат временни рамки 

Една от разликите между целта и мечтата са временните рамки, т.е. за всяка 

цел има дата за осъществяването й. Датата има чисто психологически 

характер. Когато имате среща в 12:00, Вие ще стигнете до местоназначението 

между 11:50 и 12:30. Да, може би ще закъснеете, но въпреки това, ще стигнете 

до местоназначението. А ако срещата не е ясно назначена, Вие 100% няма да 
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отидете. Така е и с целта. Може би ще закъснеете, но това няма значение, 

нали ще стигнете до целта! В никакъв случай не мислете да се разочаровате от 

това, че няма да успеете на време. Вие просто пренасяте датата за изпълнение 

за по-късно и продължавате пътя. Това е много важен психологически 

момент. Хората се страхуват да си поставят цели, защото се страхуват да не ги 

реализират навреме. Това е най-голямата грешка. Вие винаги на време 

реализирате целта, ако си я поставите и препоставяте достатъчно количество 

пъти. Няма нереални цели, има нереални дати. За това смело си поставяйте 

цели. Просто на никой не говорете за тях, и няма да Ви е страх  да 

непостигнете целите навреме. 

 

Целите трябва да са ежедневни 

След като сте определили мечтата, разбили сте я на постижими части, идва 

време да започнете да действате. И трябва да действате всеки ден. Ако нямате 

ежедневни цели, Вие съответствате на определението фантазьор. Сами по 

себе си целите нищо не струват. Целите без вяра са нищо. Само с действие 

може да поддържате вярата на ниво, достатъчно за да стане мечтата реалност. 

Именно ежедневните цели ще Ви накарат да работитите, работата ще 

поддържа вярата, а с помощта на вярата мечтите Ви ще се реализират. Без 

ежедневни цели нищо няма да стане. 

Големите цели са дългосрочни, и времето за постигането им се коебае от 1 

година до 15 години. 15 години са много голям срок и ако Вие мислите за 

това, колко препятствия ще трябва да преодолеете за това време, най-вероятно 

няма да стигнете. Тук са необоходими ежедневни цели. Как да минете 100 км? 

Стъпка по стъпка. Така и тук, в ума си държите голямата си цел, а се 

концентрирате върху изпълняването на целите „за днес“. Те са малки, за 

постижението им са нужни много сили и време. Така ден след ден, седмица 

след седмица, месец след месец, и ще постигнете целта си. Даже няма да 

забележите, как ще стане това. Принципът за постигане на целта „стъпка по 

стъпка“ е много мощно средство. 
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Как да си поставяте цели 

 

Ето че стигнахме до поредната практическа стъпка. Сега ще се учим да си 

поставяме цели.  

До този момент трябва да имате готови: 

- Детайлно описание на 100 ваши желания 

- 10 най-важни желания 

- Вашата истинска мечта 

 

Ще си поставяме цели за истинската мечта (ако още не сте намерили, изберете 

една своя голяма мечта). 

 

Етап 1: Необоходимо е да имате мечта 

Целта задължително е приложима към някакъв желаем обект. Целта сама по 

себе си няма смисъл. За това задължително се убедете, че имате мечта, при 

това такава, която решително сте настроени да постигнете. Независимо 

голяма ли е мечтата или малка, важното е да я има. И ако сте изпълнили 

инструкциите по намирането на мечтата от предишните глави, Вие 

задължително имате някаква мечта.  

Разбира се, важно е душата и разумът да са в съгласие относно постигането на 

тази мечта, но ако това за сега не е така, все едно следвайте тази мечта. По-

добре да следвате чужда мечта, отколкото изобщо да не следвате никаква 

мечта. Но ако чувствате, че мечтата не е ваша, търсете своята, продължавайки 

да работите над тази, която имате сега. Между другото, много рядко се случва 

човек от първия път намира своята мечта. Обикновено така се получава, че 

намира мечтата си вече в процеса  на постигнаето на някаква друга мечта. 

Главното е да развиете навик да следвате мечтата си и тя няма да Ви остави 

дълго да търсите. Както вече казах, „не вашата“ мечта се определя с чувството 

за душевен дискомфорт. 

 

Етап 2: Превръщаме мечтата в цел 
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За да превърнете мечтата в цел трябва да направите само едно действие, а 

именно да поставите дата за реализация на мечтата. 

Тази стъпка е най-проста, но крайно важна. Не се страхувайте да поставите 

дата (това ще Ви накара да започнете да работите над реализацията на 

мечтата). Помислете за реална дата за постигане на мечтата. Когато сте 

определили реална дата, намалете срока на половина и пишете точно тази 

дата. Ще кажете „Аз и в тази реалната не вярвам особено, а Вие казвате да 

намаля срока наполовина“. В отговор ще Ви кажа ето какво: „А кой е казал, че 

Вие непременно към този срок трябва да постигнете целта?“ ако не я 

постигнете до тогава, пренесете датата на по-късен етап, а може би, по пътя 

ще намерите друга мечта, която ще Ви захване още повече, и ще се откажете 

от настоящата си мечта. Не се знае какво ще стане, но е известно, че кратката 

дата ще накара разума Ви да работи по-бързо и ефективно. 

В никакъв случай не си поставяйте дата за реализация на мечтата в 

зависимост от това знаете или не как да постигнете тази цел. Абсолютно 

неправилен подход: ако не знам как да постигна, значи не си поставям цел. 

Всичко трябва да е обратното: Вселената ще Ви подскаже план за действия в 

зависимост от целите Ви. Ако целите са малки, ще получите план за действие 

за реализация именно на такива цели, ако целите са високи – ще получите 

план за действия за реализация на високи цели. И, което е много  важно: на 

Вселената й е еднакво лесно да Ви достави лесна и трудна (според вас) цел. 

Разумът ни се съпротивлява, казвайки: „Това е лесна цел, за това ще ми трябва 

седмица“, „това е много тежка цел, за това ще ми трябва половин живот“. 

Вселената не се затруднява, доставяйки нещо, така както не се затруднява при 

растежа на тревата и дърветата. Поставяйте си големи цели.  

Разбира се, ако не искате да реализирате мечтата си, можете да си поставите 

дата за реализация и 20 години от настоящия ден.  

 

Етап 3: Намерете план за действия 

Най-важната точка в намирането на плана за действия е датата за реализация 

на мечтата, точно това, което направихме в предишния етап. Колкото и 
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странно да звучи, но това действително е така. Датата за реализация, която сте 

определили казва много на Вселената за готовността Ви да постигнете целта. 

Вие ще получите мечтатата си точно тогава, когато сте готови да я получите. 

И за Вас ще се намери съответния път, който ще Ви доведе до мечтата точно 

тогава, когато придобиете готовност. За това аз Ви призовавам да си слагате 

максимално малки срокове. Не казвайте на никого за това, и ако не постигнете 

целта до този срок, нищо страшно – поставете нова дата. 

И така, сега да поговорим по-детайлно за намирането на самия план за 

действия. Забележете, казвам, не да измислите, а да намерите, защото не 

можем нищо да измислим. Нашата роля е да направим поръчка на това, което 

искаме, и внимателно да следим, кога тази възможност ще се появи. Ако 

нямате план за действия (а по-скоро нямате, ако това е голяма цел), то след 

като сте изпратили вашата поръчка на Вселената, бъдете много внимателни. 

Вселената започва да замисля как да Ви го достави, при това по най-добър и 

хармоничен начин. Тя Ви познава, вашите силни и слаби страни, и знае, 

реализацията на какво ще Ви донесе удоволствие. Вашата задача е да се 

концентрирате върху целта и да следите, кога ще почука на вратата 

възможност. Времето за очакване може да се колебае от 1 ден до 3 месеца в 

зависимост от решимостта Ви да постигнете целта. Възможността може да 

дойде незабелязано, за това бъдете внимателни и не я пропускайте. Може да 

получите някаква нова задача в работата. Може да Ви се обади непознат човек 

с предложение за някаква работа. То ест може да се случи всичко, каквото и 

да е. Вие можете да намерите книги в интернет. 

Когато Ви идва вдъхновяваща идея, Вие трябва да повярвате в нея и да 

започнете да работите над осъществяванет й. 

Обикновено се случва така, че мечтата Ви се реализира посредством много 

идеи, които ще идват при Вас по мяра на придвижването към нея. Първата 

идея Ви води към първото кръстовище, след това по пътя ще видите знак, на 

къде да тръгнете, и намирате втора идея. Тя Ви води нататък по пътя към 

целта до следващото кръстовище. После срещате трета идея, която Ви води по 

обиколен път към целта, после, може би, следваща идея, която Ви води към 
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завоя към втората и третата идеи и т.н. Но така работи. Търпеливо следвайте 

всички дошли идеи, и, колкото и да блуждаят, в резултат те ще Ви изведат 

към крайната цел, и обикновено ще получите много повече от това, за което 

сте молили. Вие трябва да съберете търпение и настойчивост да следвате 

идващите идеи. 

 

Но има едно условие за постигане на мечтата: подсъзнанието Ви трябва да 

е настроено за постигане на целите.  

Включете въображението си за търсене на идеи за Вас. Представяйте се вече 

постигнали целта си. Бъдете радостни, скачайте от щастие, почувствайте, че 

Вие вече сте постигнали това, което сте искали. Два пъти на ден, сутрин и 

вечер, си представяйте как се сбъдва мечтата Ви. Благодарете на Вселената за 

това, че вече сте я постигнали. Вие ще се настроите на честотата на успеха, 

което ще Ви помогне по-бързо да привлечете нужните събития във Вашия 

живот. Също така ще настроите подсъзнанието си за вземане на вярното 

решение по пътя към целта.  

И така, на този етап първата Ви цел е да намерите план за действие за 

постигане на истинската мечта, която сте намерили в първата част. Времето за 

постигане на тази цел е един месец.  

Доверете се на Вселената и следвайте идеите, които ще идват при Вас. Вие не 

сте застраховани от начални неуспехи. Но тях ще ги има, докато 

подсъзнанието Ви се пренастройва за успешна линия на събитията. 

 

Етап 4: Поставяне на целите 

В зависимост от размера и дългосрочността на мечтата Ви и решимостта Ви 

да постигнете целта, Вие ще получите  идея, как да постигнете мечтата. На 

този етап ще смятаме, че вече сте получили идеята. Може би, Вие ще видите 

пълен план за действия, за постигането на мечтата. Може би това ще е само 

началния план за действия. При всички положения Вие трябва да започнете да 

действате. По мяра на движението напред, Вие ще видите пътя по-натам.  

- Вие имате идея как да започнете 
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- Оценете срока, до кога ще можете да осъществите идеята 

- В зависимост от идеята поставете цели за: 1 седмица, 1 месец, 3 месеца, 6 

месеца 

Ако идеята, която сте намерили, е прекалено голяма и изисква повече време, 

поставете цели за още: 1 година, 2 години, 5 години, 10 години. 

Трябва да си поставяте цели от големи срокове до малки. Това ще Ви осигури 

пълна картина на плана за постигане на идеята. Например: ако за 

осъществяване на идеята, която сте намерили в т. 2 е необходима 1 година, 

поставете си цели първо за 6 месеца, после за 3 месеца, 1 месец и накрая за 1 

седмица. 

Ако срокът за реализация на идеите е 2 месеца, тогава си поставете цели за 1 

месец, 1 седмица.  

 

Планиране 

 

Етап 5: Всекидневно планиране 

И така, Вие си поставихте всички краткосрочни цели, необходими за 

реализация на идеите. Сега, за да превърнете мечтата си в истинска цел е 

нужна още една-единствена стъпка, а именно, да си поставите ежедневни 

цели. Вземете си за правило днес да си поставяте цели за утре. Вие имате цел 

за седмица. Какво можете да направите днес за да се приближите към тази 

цел? Утре си поставете цел, какво можете да направите другиден и така 

нататък. 

Сега детайлно ще Ви обясня, за какво да си поставяте ежедневни цели, а 

после детайлно ще обясня, как да си поставяте ежедневните вели. Още от 

вечерта Вие трябва да знаете, какво ще правите утре. Когато сте забравили да 

си поставите цел и не си представяте какво трябва да правите утре, мечтата 

Ви минава в режим на очакване. И може да се намира в този режим много 

дълго. Не допускайте това.  

 

Защо ежедневното планиране е необходимо за реализация на мечтата? 
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- Планирането на дейността служи като карта на деня 

Защо е толкова важно да планирате работата за следващия ден от вечерта? За 

да спечелите минимум 1 час продуктивно време. Първо трябва да планирате 

времето за ставане. Второ, планирате всеки час свободно време на следващия 

ден. Какво прави обикновеният човек, който не планира деня, когато се появи 

свободно време? Той в продължение на 3-5 минути, а може и по-малко, 

решава какво да прави. А как мислите, може ли за 3-5 минути напълно да 

оцените приоритетите си, да подредите целите, да организирате карта на 

дейността си, при това всичко да направите в главата си? В самото начало за 

това отива до 1 час време. За това, като следствие, човек взема решение да се 

заеме с не толкова важна дейност. Той мисли, че тази дейност е действително 

важна, но тя е по-скоро спешна и върху бъдещето му ще има слабо влияние. 

Всяка минута, отделена за планиране на дейността, пести 10 минути 

изпълнение, т.е. дава 1000% отдаване на вложената умствена, емоционална и 

физическа енергия. 

За да планирате работата за следващия ден, ще Ви потрябват 10-12 минути. 

Това ще Ви спести 100-120 минути изпълнение, но ще Ви осигури 

увеличаване на продуктивното време с два часа на ден, т.е. с 25% ще повиши 

всекидневната производителност от този ден, когато започнете да планирате 

работния си ден предварително. За месец излизат 2000-2400 минути, което са 

4-5 пълни работни дни! 

- Планиране на дейността установява приоритетите 

Преди всичко приоритетите помагат да стигнете до най-важните места. Те не 

позволяват да отидете на по-малко важните точки, докато не стигнете до по-

важните. Често хабим време за това, което ни харесва, а не за това, което 

трябва да направим, и в резултат не постигаме целите си. Списъкът с 

приоритети помага да организираме времето така, че да ги постигнем. 

- И най-важното: процесът на планиране на работата програмира ума ни 

Забелязвали ли сте, че когато ясно формулирате желанията си, те се сбъдват? 

Та ето, процесът за планиране ни помага да изясним ясно за самите себе си, 

какво искаме и към какво се стремим. Което довежда до това, че Вселената 
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по-бързо ще реализира нашите желания. 

Най-поразителното в този метод на планиране е в това, че някои точки от 

списъка задължително ще се повтарят много пъти, от ден на ден, докато на 

края не изчезнат от него. С други думи, понякога смятаме, че трябва да 

правим нещо, въпреки че можем да се разминем и без това. Това е работа с 

нисък приоритет, и с времето изчезва от списъка от самосебе си.  

Добре, с важността на планиране вече е ясно. Сега да преминем към 

техниката. 

 

Как да планираме деня си? 

- Да напишем пълен списък с работата за следващия ден 

Вземете лист хартия и напишете всички задачи, които трябва да направите 

утре. Включете  всички задачи, от най-малките до най-големите. Напишете ги 

в произволна последователност, независимо от важността. 

- Определяме важността на всяка задача 

Срещу всяка задача поставете една от буквите А, В, С. 

Буквата определя важността на изпълнението на работата. 

А -  най-важната работа. Това е работата, която дава резулати за вашето 

бъдеще. Към А се отнасят ежедневните цели, насочени към реализацията на 

дългосрочната перспектива. Забележете, към А не може да се отнася работата, 

свързана с чужди цели. Ако Вие сте наемен работник, то вашите задачи в 

работата са на първо място целите на шефа. Всяка работа за „някого“ е 

насочена за поддържане на сегашното Ви състояние. Всичко, което правите от 

9 до 18 часа, е насочено към поддържането на съществуването Ви. Това, което 

правите след 18:00 е насочено за създаване на богатството Ви. Нито една 

спешна дейност не може да се отнася към А. Капанът е в това, че спешността 

на дейност А се определя само то Вас. Много хора не са способни да съберат 

смелост и да се научат да решават на първо място своята работа, а после да 

решават задачите за някой друг.  

В – това е спешната работа, насочена към поддържане на съществуването 

Ви днес.  Към В се отнасят дейноститите в работата, семейството и друг. 
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Дейностите В изискват бързо изпълнение. В противен случай могат да 

повлекат след себе си проблеми или някой ще е недоволен. Например, към 

дейност В може да се отнесе съставянето на отчет за шефа за изпълнената 

работа на отдела. Задачите В крадат най-много време от задачите А.  

Към задачите С се отнася работата, която „би било добре да се свърши“. 

Тя може да се направи или да не се прави без ниакви последствия. Например, 

задача С може да бъде чаша кафе с приятел през уикенда, обаждане на 

приятел за да поговорите за това, как върви работата. Също така към С може 

да се отнесат задачи от А  и В, които поръчвате на други хора. Но можете да 

поръчваете само това, което им е по силите. 

 

- Поставяме приоритетите във всяка група 

Навярно ще се намерят по няколко дейности във всяка група. Особено е 

важно да се направи това за група А. Погледнете всички дейности и по ред на 

важност поставете на най-важната точка от група А – 1, на втората по важност 

– 2, на третата  - 3 и т.н. Вие ще получите А-1, А-2, А-3 и т.н. Минавайте към 

дейностите от група В. Аналогично давайте приоритети на всяка от задачите 

В. 

В свободното от работа време, започнете да изпълнявате задачите от група А 

във възрастващ ред: А-1, А-2, А-3 и така нататък.  

Този начин на планиране на деня ще Ви позволи винаги да успявате да 

свършите най-важната работа. Ако не успеете да направите няколко задачи В, 

няма страшно, С – още по-малко. Важното е за ден да се справяте с всички 

задачи А, нали именно задачите А водят към свободата Ви. 

Задължително използвайте всекидневник. Вземете  за правило: да не 

започвате следващия ден докато не завършите планирането му. Желателно е 

да планирате всички задачи по време. Време за начало, време за край. Това ще 

Ви помогне да бъдете винаги концентрирани и да не се разсейвате за различни 

дреболии. След като изпълните работата, зачертавайте я от списъка със 

задачи. 

Вземете за правило да записвате работата си. С това ще програмирате разума 
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си за изпълнение на задачата.  

 

Постигане на целите: метод „стъпка по стъпка“ 

 

Етап 6: Действие. Метод „стъпка по стъпка“ 

Целите са поставени, плановете са определени, сега остава да се заемете с 

работа и да изпълните набелязаното. Най-простият начин е да действате 

последователно и постепенно, да вървите стъпка по стъпка. 

Същността на този начин е в това, последователно и постоянно да извършвате 

малки стъпки към целта. Всяка следваща стъпка изглежда достатъчно проста, 

за това не изпитвате особени проблеми в това, да я направите. Когато я 

свършите, правете следващата, а после следващата и така нататък. За това той 

така се и нарича „Стъпка по стъпка“. Просто стъпки към целта трябва да се 

направят много. Дистанцията от 100 км се състои приблизително от 165 

хиляди стъпки (с дължина 60 см). Но нали една стъпка е много лесно да се 

направи. Практически не се изискват усилия. Ако погледнем  цялата 

дистанция, това ще изглежда много, но ако погледнем колко усилия са  

нужни, за да направите една стъпка, всичко става много по-лесно. Този метод 

ще Ви помогне да не мислите за пътя, който трябва да изминете. Вие трябва 

да виждате само вашата мечта и следващата стъпка. Крайната цел ще Ви даде 

сила да преодолявате преградите, а следващата стъпка е поредното действие 

по пътя към мечтата. Вие няма да забележите, как сте минали цялата 

дистанция. Един от най-ефективните начини да оставите пушенето е да 

отлагате следващата цигара неголям период от време. Например 30 минути. 

Това не е толкова сложно. След като минат – още за 30 минути. После, когато 

вече не можете, може да изпушите една цигара, а после отново да отлагате. И 

така ще настъпи момент, когато няма 

да искате повече да пушите. Организма, поради това, че Вие постоянно сте 

отлагали пушенето, сам се е приспособил и е започнал да изработва нужните 

вещества в нужните количества.  

Успехът се строи също както прекрасна сграда, от тухли, всяка от които сама 
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по себе си изглежда незначителна и нищо не представляваща сама по себе си. 

Но тухла след тухла, камък след камък, и се получава огромна сграда. Книгата 

се пише буква след буква. До успех не може да се стигине с един голям скок, 

успехът се постига само стъпка по стъпка. Вие сами определяте дължината на 

тази стъпка. Ако сте избрали прекалено голяма стъпка, ще можете да я 

разбиете на две. Ако стъпките, които правите продължават да представляват 

за Вас сложност, разбийте ги още веднъж. И така докато забележите, че 

получената стъпка  е лесна. И можете да го направите. Човек, желаещ да 

постигне максимален успех, трябва ясно да разбере, че този процес върви 

стъпка по стъпка. Всяко голямо постижение е сума от малки постижения. 

 

Защо методът „Стъпка по стъпка“ е толова ефективен в процеса на 

постигане на целите: 

- Кара Ви да разбивате мечтата на цели. 

За това, че мечтата трябва да се разбива на цели, вече знаете. Но даже след 

разбиване, някои цели продължават да остават прекалено големи и сложни. 

Големите и сложни цели, ако ги оценявате от позицията на днешния ден и 

това, колко трябва да работите и влагате сили, за да ги постигнете, само Ви 

демотивират. Те просто Ви взимат цялата енергия. Мечтата, която не е 

разбита на цели, винаги ще остане фантазия. Големите цели са нужни за да 

знаете, накъде да се стремите, но вниманието трябва да бъде концентрирано 

върху малките периоди от пътя към голямата цел. Медотът „Стъпка по 

стъпка“ Ви препоръчва да разбивате целите на по-малки докато последните 

станат за Вас абсолютно ясни и лесно постижими. Вие просто структурирате 

целите си. 

- Променя точката на фокуса 

Под точка на фокуса разбирам това, на което се концентрирате. Обикновеният 

човек е концентриран върху проблемите. Даже този, който си е поставил цели, 

и за напред вижда проблемите (пътят от мястото, където се намира сега, и до 

целта). Ако целите са лесни, човек бързо ги постига, защото пътят е кратък и 

лесен, и, даже въпреки пътя, човек не вижда трудностите. Но проблемите 
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започват тогава, когато целта е голяма, пътят е дълъг и сложен. Човек вижда 

пътя, оценява, колко време и сили ще отнеме, за да мине целия път, и вече 

неосъзнато се предава. Методът „Стъпка по стъпка“ ще Ви накара да разбиете 

всяка, даже най-сложната цел, на по-дребни парчета. Вие с лекота ще 

постигнете голямата цел, тъй като няма да сте обременени със сложен път към 

нея. Нали всъщност ще постигате малки цели, които са съвсем прости. А тези 

малки цели в резулат ще се съберат във Вашата осъществила се мечта. 

Методът „Стъпка по стъпка“ Ви настройва на позитив и създава 

впечатлението, че целта е лесно постижима. Това Ви напълня с вътрешна 

радост и Ви кара без проблем да се придвижвате към неголямата цел.  

- Визуализация на процеса 

За да ускорите постигането на краткосрочната цел, може да използвате метода 

визуализация. Понеже Вие ясно знаете пътя към дадената цел, Вие просто ще 

си представяте, че вече сте я постигнали. Визуализацията създава събития, 

които влияят върху бързото придвижване към целта. После, когато постигнете 

тази цел, Вие визуализирате постигането на следващата цел.  

Има няколко правила, към които трябва да се придържате в процеса на 

планирането: 

- не започвайте годината докато не завършите планирането й 

- не започвайте месеца, докато не завършите планирането му 

- не започвайте седмицата, докато не завършите планирането й 

- не започвайте ден, докато не завършите планирането му 

 

Упорита работа 

 

А сега да поговорим за работата. 

По-добър начин да закрепите самооценката си е да правите това, което 

смятате за нужно. 

Идеите са интересни явления, те не донасят никакъв резултат, докато не се 

подкрепят от действия, насочени към реализацията им. Няма никакво 

значение, какво знаете. Вие може да знаете най-много от всички на света, но 
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това няма да донесе никаква полза докато не запретнете ръкави и не започнете 

да действате. Да знаете и нищо да не правите е същото, като да копаете и 

после нищо да не сеете. Амбициите ни до нищо не довеждат, докато не се 

подкрепят с действия.  

Придвижването е основано върху работа, усърдна постоянна работа. Вие 

трябва да сте дотолкова посветени на дейността си, че да сте готови да 

реализирате желанията си. Запомнете една тайна за успех: нищо в живота за 

Вас няма да работи, докато не го накарате да работи. А можете да го накарате 

само с усърдна работа и пълна посветеност в дейността си. Светът така е 

организиран, че ние сами трябва да постигаме успех във всичко. И можем да 

разчитаме на труда си. Вашата съдба е Вашият избор. Ние не можем да 

контролираме всичко в живота, но можем да контролираме работата, която 

контролира нашите резултати. Работете, отхвърляйки всички шансове за 

загуба, и Вие ще имате успех, независимо от нечии убеждения. Не 

ограничавайте бъдещето си.  

Внимавайте да не бъдете човек, който живее на принципа „искам да имам, но 

не работя, за да го получа“. Във всяко желание влагате жизнената си енергия, 

но ако това желание не се подкрепя от вяра (а вярата 100% зависи от 

действията), то Вие напразно губите енергията си. Сега се огледайте около 

себе си. Колко хора виждате и познавате, които живеят без големи цели в 

живота? Да, за съжаление 80% са такива. И по-скоро на лицата на такива хора 

ще видите умора, безсмисленост. Цялата им енергия се изразходва за всякакви 

дреболии, и за това, като река – се излива от тях, тъй като желанията им не се 

подкрепят с действия. Всички хора имат желания, но ако тези желания не са 

подкрепени от действия, те са вредни. От едната мисъл за това, какво искате, 

но не можете да постигнете, Вие се чувствате ужасно! Вие или ще започнете 

да работите над осъществяването на желанията си, или забравете за тях. Аз Ви 

предлагам първото. Това, което ще забележите щом започнете действията,  е 

огромния приток на енергия и ентусиазъм при условие, че целта е достойна 

(голяма). Точно работата над осъществяването на желаемото дава сили, 

работата активизира визията. Упоритата работа е един от най-важните закони 
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на успеха. Ако Вие не сте готови за постоянна работа, просто приемете факта, 

че няма да постигнете успех. Живейте спокойно с това, което имате. Никога 

не съм чувала, някой случайно да е постигнал нещо значително, просто 

седейки на място. Малкото действие Винаги е по-добро от голямото 

намерение. 

Виждали ли сте някога, с каква настойчивост животните си намират храна? 

Чайката може десетки пъти да се потапя за риба докато не я  намери. 

Леопардът може дълго да гони сърна докато я хване. А човек – един два 

неуспехи и това е, краят. Защо така става? Човек е толкова умен, че притежава 

свобода на избора. Животните не. Те знаят, че ако не уловят жертва и не ядат 

ден-два, сами ще станат жертва. Човека не е заплашен от това той избира най-

лесното. Но вижте как е създадена природата. Ако на животните им се налага 

много пъти да се стараят, да грешат, след това отново да започват от начало, 

да хабят много сили и чак тогава да постигат целите, то защо си мислите, че 

при човека ще е иначе? Човек е по-умен за това ще му бъдат предоставени по-

тежки прегради. И единственото, което можете да направите в тази насока, е 

да приложите всички усилия и да постигнете желаемото с усърден труд. 

Погледнете мравките и обмислете действията им. Погледнете как без всякакъв 

ръководител или управляващ през лятото приготвят плодови  си събират 

храна за зимата.  

Вие печелите уважение само с действие, с бездействие печелите неуважение. 

Нищо не се случва просто така – Вие го карате да се случи. Вие сте създадени 

да действате. 

За да постигнете успех, е нужна просто добра идея и работата за реализацията 

му. Ето това са двата важни аспекта: 

- Идея 

- Работа 

Навярно познавате хора, които работят по 10-12 часа на работа, където имат 

шеф. Да, те изпълняват точка 2, но идеята да работят за някой друг сама по 

себе си е лоша. И колкото и усилия да влагаш в лошата идея, нищо няма да 

промените. Същото е с идеята, която не се подкрепя с действия. Тя без работа 
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е просто неосъществима, докато се намери някой, който да измисли тази идея, 

и ще му стигне смелостта да я реализира. 

Процъфтяването е това, което Вселената подарява на хората след като те 

усърдно работят, преодолеят много препятствия по пътя си, с което ще 

докажат твърдостта на намеренията си и ще станат достатъчно силни за да са 

готови да получат това, за което се борят. За да бъдете достойни да летите с 

орлите, Вие първо трябва да покажете, че се отличавате от гъските. Гъските 

създават много шум, а не могат да излетят. Мисля, че познавате такива хора, 

които създават само проблеми, но мисля, че познавате също и такива хора, 

които са способни да взимат отговорността върху себе си и да решават тези 

проблеми. Аз ще Ви кажа едно със сигурност: ако не сте успешни до толкова, 

колкото Ви се иска, трябва да се научите да работите по-упорито, а след това 

да се научите да работите по-умно. И ако не сте работили упорито, то не 

можете да разберете, как да работите по-умно. Понеже трябва достатъчно 

много пъти да грешите, за да станете и да кажете „Трябва да поправя това, за 

да не греша толкова често“. Да се стараете да постигнете успех без упорита 

работа –също така, както да пробвате да съберете реколтата там, където нищо 

не сте посяли. Това, в което вярвате, няма голямо значение докато не се 

заемете с работа. Единственото, в което имат успех мързеливите, е, когато 

пробват да не правят нищо. Ако действително сте мързеливи, започнете да 

работите по малко, отделяйки само 30 минути на ден. След това, когато 

свикнете да работите 30 минути, увеличавайте постепенно времето за работа 

до 1 час на ден, после 2 и така докато създадете навика на усърдния човек и 

мързелът Ви остави. 

Много хора ми казват, че прекалено много, усърдно и увлечено работя. Аз се 

оглеждам и не мога да разбера как се случва така, че въпреки че работя 

повече, отколкото познатите ми, аз съм по-малко изморена, по-

жизнерадостна, и тонусът ми е много по-Висок. Аз забелязвам един прост 

факт – колкото повече работя, толкова по-добре се чувствам. Това е тайната 

на усърдния труд: колкото повече се трудите в областта, която обичате, 

толкова по-добре ще се чувствате. Настройте ума си за това, което 
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възнамерявате да правите по-усърдно. Поставете си цели, а после работете 

така, сякаш е изобщо невъзможно да претърпите неуспех. Не работете с 

мисълта, че да постигнете успех е невъзможно. Работете, сякаш не можете да 

изгубите.  

Когато работите, Вие се чувствате добре. Решете да започнете да действате, 

въпреки препятствията, които срещате по пътя.  

Нищо струващо си не се отдава лесно. Половин усилия не дават половината 

резултат. Половин усилия не донасят изобщо никакъв резултат. 

Работа, непрекъсната и упорита, е единственият начин да постигнете 

резултати. 

 

Етап 7: Самовнушение 

Самовнушението е процес на осъзнато или неосъзнато въздиействие върху 

подсъзнанието посредством чувства и емоции. 

Помните ли, в първата част говорих за това, коя е вашата най-важна работа в 

процеса на постигане на мечтата? 

Това е не друго, а самовнушението. С негова помощ Вие се настройвате на 

този живот, който си представяте. Вие трябва да култивирате в себе си нови 

чувства и Вселената ще се промени по такъв начин, че да съответства на 

чувствата Ви. 

Трябва да се научите да се занимавате със самовнушение спонтанно и 

постоянно. Това не трябва да бъде принуждение. Главната цел е да се научите 

така да чувствате постоянно. И тогава неосъзнато ще транслирате във 

Вселената положителни чувства.  

Някои хора се карат да се занимават със самовнушение. Ако успяват да го 

направят, то в това няма нищо лошо, но и хубавото е малко. Да се насилвате 

ще се наложи само в случай, че емоциите са против, а разумът казва, че трябва 

да се направи.  

Запомнете, главната Ви цел е да се научите постоянно да се чувствате така, 

сякаш вече сте постигнали мечтата си. Това е най-добрият вариант за 

самовнушение. 
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Никакви психологични техники няма да заменят това.  

  

Обобщение 

 

Има само 7 стъпки за реализиране на мечтите: 

- да имате мечта 

- да поставите дата за реализацията й 

- да намерите идея, как да започнете да действате 

- да си поставяте междинни цели 

- ежедневно планиране 

- действие 

- самовнушение (за самовнушението ще поговорим в следващата част) 

И в завършек на главата за целите, искам да поговоря с Вас за това, какво 

означава да постигате целите си. Това ново разбиране ще Ви помогне по-

дълбоко да разберете ситуацията и това, защо се намирате там, където се 

намирате. 

Как мислите, защо още сега нямате колата на мечтите си, не можете да си 

позволите да купувате дрехи в скъпи бутици, най-изисканите бижута, да 

живеете там, където искате и в къщата, в която искате? 

Всичко е защото нивото на мисленето Ви още не е постигнало нивото на 

мислене на този човек, който може да си позволи всичко горепосочено.  

Целите се постигат по мяра на това, как нашето мислене става все по-близко 

до мисленето на човек, който живее такъв живот, какъвто искате да живеете 

точно Вие. С други думи, целите са просто показател или мерило за 

развитието на нашето мислене и не повече. В действителност светът в нас е 

единственият реален свят, който съществува. Външната реалност е просто 

отражение на този вътрешен свят. Ако във вашия вътрешен свят цари уют и 

спокойствие, заобикалят Ви хора, които ще Ви донасят радост и 

умиротворение. Тези хора ще Ви способстват да постигнете целите си. Ако в 

света Ви цари любов и уважение, същото ще получите от хората, които ще Ви 

заобикалят. Хората ще Ви обичат и уважават и ще искат просто да бъдат и да 
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общуват с Вас. Ако, обратното, във вашия вътрешен свят цари хаос, вашият 

външен свят ще съответства на това, и всички събития във външната реалност 

ще излгеждат случайни и неконтролируеми. 

Външният свят е отражение на вътрешния свят! 

Когато си поставяте цел да купите нещо или да получите нещо в живота си, 

всъщност Вие искате да излезете на ново ниво на развитие. И за това ново 

ниво на развитие тази вещ или това положение, което искате да придобиете 

автоматично се материализира във Вашия свят. 

Нека, например, да вземем ситуацията: Вие искате да започнете собствен 

бизнес и си поставяте цел – след 3 месеца да започнете свой бизнес. Това 

означава, че Вие си поставяте цел – да развиете мисленето си и да започнете 

да мислите като предприемач. Когато започнете да мислите като 

предприемач, Вие веднага ще намерите с какво да се занимавате и повече 

няма да можете да останете на работата си. Вашата ретикуларна система в 

пряк смисъл ще Ви „изхвърля“ от работата. Няма да Ви се иска да работите. 

Разумът ще казва трябва, а чувствата ще казват – това е глупост, за какво да 

ходите на работа, тя не ти е нужна.  

Аз мога ясно да проследя, как стана това, когато се освобождавах от работата 

си. Мисленето винаги върви преди материалната реалност. Първо се променя 

то, а после материалната реалност. Аз започнах да забелязва, как расте 

съпротивлението ми към работата, как ми се налага все повече и повече да се 

карам да я изпълнявам. Когато се появява възможност  да се освободя от 

работата, аз веднага го правех. Аз все по-малко и по-малко време работих и 

все повече и повече се занимавах с дейността, която ме движеше по пътя ми.  

Да постигаш целите означава да преминаваш на ново ниво на мислене! 

И ако се концентрирате не върху това, как да постигнете целите във 

физическата реалност, а върху това, как по-бързо да излезете на ново ниво 

мислене, което съответства на тази цел, Вие ще започнете да постигате целите 

си по-бързо и с по-малки усилия.  

Когато работите над промяната на физическата реалност, вътрешната 

реалност се променя автоматично. Но когато работите над промяната на 
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вътрешната реалност, външната също се променя автоматично, но в този 

случай промените стават много по-бързо. 

Същността на всеки бизнес е да изкарате пари. Вие не можете да си 

преставите, колко често предприемачите имат негативни убеждения по повод 

парите. Тази вътрешна реалност спира цялата външна реалност. Ето 2 много 

силни ограничаващи убеждения: 

- парите са зло (или разновидност на това убеждение)  

- парите не са важни за мен 

Тези убеждения ще спрат всеки бизнес. 

Колкото и да работите над бизнеса си, даже наемайки най-добрите експерти, 

бизнесът Ви няма да провърви, защото имате тези две убеждения. Ако се 

концентрирате върху вътрешната реалност и премахнете тези 2 убеждения, 

бизнесът ще потръгне автоматично. Когато се премахнат тези блокажи, 

веднага ще Ви дойдат идеи, как да изведете бизнеса Ви на ново ниво.  

А върху какво се нонцентрирате Вие: на външната реалност или на 

вътрешната? 
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ЧАСТ 3. СЪЗНАНИЕ И ПОДСЪЗНАНИЕ 

 

В тази част ще поговорим за съзнанието и подсъзнанието – за двата ваши 

свята,  взаимодействието между които зависи реализацията на всички цели. 

Много е важно да ги разбирате, за да можете по-бързо да постигате целите си 

и да живеете щастлив и пълноценен живот. 

 

Готови ли сте да започнете? 

Разумът ни се състои от два свята: свят на съзнателното и свят на 

подсъзнателното. Също така могат да се нарекат „съзнателен разум“ и 

„подсъзнателен разум“. Съзнанието е част от разума, която е напълно 

достъпна за човек. Всички ваши мисли, идеи се случват на ниво съзнателен 

разум. 

Вашето съзнание отговаря за: 

- вашите мисли 

- вашите решения 

- вашите действия 

- вашето логично мислене 

- осъзнаването на себе си и другите хора и т.н. 

Съзнанието е част от разума, с която Вие мислите. Ето Вие сега четете този 

текст, анализирате го, съпоставяте с друга информация, нещо предприемате, а 

друго не – всичко това прави вашето съзнание. 

Съзнанието е Вашият работен инструмент за взаимодействие с този свят. Вие 

нямате достъп до подсъзнанието си, а още по-малко до душата или до самата 

Вселена. Но посредством съзнанието Вие можете да им влияете. Ще питате, 

как мога да влияя върху подсъзнанието и Вселената? Вие сами избирате, за 

какво да мислите! Ако една и съща мисъл постоянно присъства в съзнанието, 

управлението й предава на подсъзнанието. Фактически, съзнанието е област 

на разума, която обработва новата за нас информация или променената стара 

информация. 

Нашето подсъзнание е подобно на склад, който съхранява всичко, което се е 
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случвало с нас в  живота. Вие нищо не забравяте, всичко се отлага в 

подсъзнанието. Много често не можете да си спомните нещо поради това, че 

не умеете да изваждате необходимата информация от подсъзнанието. Ще Ви 

дам пример. Да речем, живеете в собствена къща. Вашата къща е много 

голяма и просторна. Също така имате огромно мазе под къщата. В къщата Ви 

държите всички необходими вещи, които ползвате постоянно. Например, 

компютъра си държите в къщата, защото всеки ден четете статии в интернет. 

Хладилника също държите вкъщи, защото постоянно съхранявате там храна. 

И т.н. 

Но нещата, които не използвате постоянно, Вие сваляте в мазето, за да не 

затрупвате дома си. Например, шейната на децата им е нужна само през 

зимата. Ските – също само през зимата. Стария телевизор Ви е жал да 

изхвърлите, а вкъщи не Ви е нужен. И т.н. В този пример домът е вашето 

съзнание. Мазето е подсъзнанието. Разликата е само в това, че мазето Ви е 

ограничено в площта си, а подсъзнанието – не. Какво ще стане ако всичко 

ненужно държите в къщата? С времето то ще е толкова много, че Вие повече 

няма да можете да живеете в къщата. Аналогично е със съзнанието, всичко, 

което не се използва, се сваля в „мазето“. Но вашето мазе (подсъзнанието) е 

толкова огромно, че много често Вие не можете да намерите това, което 

търсите. 

Нашето подсъзнание също отговаря на привичните ни постоянни действия. 

Когато определено действие се изпълнява често: било то мисъл или действие 

– то се предава на подсъзнанието за управление. Например, умението да 

карате кола, умението да готвите, умението да говорите и т.н. По време на 

обучението съзнанието е напълно натоварено с процеса за запомняне. 

Помните ли как сте изучавали чужд език? Вие учихте и запомняхте всички 

думи, учихте правилата и друго. Постепенно, управлението на знанията Ви се 

предава на подсъзнанието, и настъпва такъв момент, когато вече не можете да 

обясните, как го правите, какво правите, Вие просто можете да го правите. 

Ако искате да обясните на човек, който не може да кара колело, как да го 

прави, какво ще му кажете? Най-вероятно Вие ще кажете: „Просто седни и 
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карай“. Когато този човек седне, той ще падне. 

Мисля, че за фукцията на склада се разбрахме. Нека сега минем към много 

важната функция на подсъзнанието. Подсъзнанието отговаря за нашите 

убеждения и вярвания. 

Убеждението е обикновена мисъл, която в миналото се е повтаряла толкова 

често, че сега я смятате за безусловно правилна и нито капка не се съмнявате 

в правдивостта й. Подсъзнанието съхранява хиляди подобни убеждения по 

повод различни области в живота Ви. Убежденията много често силно влияят 

върху нашия живот. 

Подсъзнанието пряко общува с Вселената. Именно то изпраща на Вселената, 

какво искаме, а какво не искаме. Подсъзнанието изпраща на Вселената 

изключително нашите убеждения.  

Представете си, че на ден през съзнанието минават около 50-60 хиляди мисли. 

Ако Вселената реагираше на всяка от тях, тя би стигнала до хаос. За това 

Вселената е предала функцията за отбор на важни мисли върху 

подсъзнанието. 

И какво излиза в този случай? Като пример ще разгледаме човек, в 

подсъзнанието на който здраво се е укренила мисълта: „Аз съм нещастен“. 

Такъв човек е обречен на вечен неуспех и нещастие. Всяка секунда 

подсъзнанието му транслира във Вселената мисълта „Аз съм нещастен“ и 

Вселената преобразува реалността на този човек, за да съответства на това 

убеждение. Каквото и да прави този човек, докато той не промени това 

убеждение, той е обречен. 

Разликата между богатия и бедния човек е, че подсъзнанието на богатия човек 

постоянно транслира във Вселената мисълта: „Аз съм богат“, подсъзнанието 

на бедния постоянно транслира във Вселената мисълта „Аз съм беден“.  

Ако попитате, какво да правите, ако сега сте бедни, но искате да станете 

богати? Отговорът: Транслирайте във Вселената мисълта: „Аз съм богат“, - 

даже ако това не е истина. Вашият разум не различава реалните събития от 

въображаемите. Използвайте това негово свойство, за да убедите 

подсъзнанието, че сте богати. 
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Обобщение 

 

Вашето подсъзнание служи като информационенн филтър. То филтрира 

информацията, която стига до съзнанието. Филтрацията се осъществява на 

основанието на убежденията Ви. Да вземем познатия ни пример на бедния и 

богатия. Подсъзнанието на бедния човек филтрира цялата информация, 

свързана с бедността, и я допуска до съзнанието, а цялата информация за 

богатството, обратното, филтрира и недопуска. Следователно този човек е 

„сляп“. Той просто не вижда идеите, как да стане богат. Той вижда навсякъде 

бедност. Богатият човек вижда навсякъде изобилие от възможности само 

защото подсъзнанието му филтрира цялата тази информация и я допуска до 

съзнанието. Идеите, които са обречени на провал, то, обратното, филтрира.  

 

Какво е самовнушението 

 

Самовнушението е процес на осзнато или неосъзнато въздейсвие върху 

подсъзанието посредством мислите и чувствата. По-натам, говорейки за 

самовнушението, аз ще подразбирам точно това осъзнато внушение. С 

неосъзнато внушение ние се занимаваме постоянно, и обикновено то е 

негативно.  Но осъзнатото самовнушение играе положителна роля в живота на 

човек. 

Нашият живот представлява отражение на вярванията и убежденията ни. 

Повечето от тях са формирани не от нас и без наше съгласие. Например, в 

детството, ако са Ви казвали често, че сте неудачник или Вие не можете да 

бъдете богат, защото родителите и приятелите Ви са бедни, подсъзнанието 

чрез многократно повторение е повярвало в тази глупост. Проблемът е в това, 

че подсъзнанието не различава, лоша ли е тази мисъл или добра, позитивна 

или негативна. То само реализира това, което му дават. И защото, бидейки 

възрастен, за да постигнете действително успех в живота, Вие трябва осъзнато 

да ввелите в подсъзнанието противоположната мисъл за това, че сте успешен 
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и богат човек. Бидейки възрастен, на Вас и занапред ще Ви говорят, че не сте 

в състояние да постигнете успех. За това Вие сами трябва да „храните“ 

подсъзнанието си с конструктивни мисли. Никой друг няма да направи това. 

Този процес се нарича осъзнато самовнушение. Вие избирате с кого искате да 

бъдете, какво искате да постигнете в живота. И започвайте ден след ден да 

вдълбавате в подсъзнанието си тези идеи. Това не е лесен процес, но той е 

достатъчно лесен. Основната трудност тук е последователността. Трябва 

постоянно да „храните“ подсъзнанието с конструктивни идеи, иначе то отново 

ще се запълни с негатив.  

Целия проблем е в това, че обществото ни основно е посредствено, то е 

разделено по закона на Парето, в съотношение приблизително 80/20, т.е. 80% 

е посредствеността и само 20% - успешните хора. Ако не следим 

информацията, която се възприема от подсъзнанието ни, то имаме само 1 

шанс от 5 да бъдем успешни. Фактът е в това, че посредствеността е повече и 

трябва осъзнато да си затваряме очите за да не я виждаме. Самовнушението 

ни помага да се концентрираме върху успеха, върху всичко хубаво, което 

заобикаля живота ни, и тогава това хубаво ще се приумножи.  

Светът около нас е само отражение на вътрешния ни свят.  

Самовнушението помага да формираме света вътре в нас, което съответно ще 

промени вътрешния ни свят. В никакъв случай не обратното. Външният свят е 

огледало на вътрешния. Огледалото само отразява същността. 

Самовнушението може да промени същността, което ще се отрази и на 

външното отражение. Какво прави човек, който не е запознат със 

самовниушението? Да речем се е случило, неприятно, от негова гледна точка, 

събитие. Той се разстройва и казва: „колко е лош този свят, всичко е толкова 

сложно, пари няма и т.н“. Тези идеи много бързо се възприемат от 

подсъзнанието, понеже то 100% вярва в тях. И подсъзнанието реализира 

идеите му. Резултатът: всичко става още по-лошо.  

Какво прави човек, който използва самовнушение: 

- избира какво иска да има и какво иска да постигне 

- започва ден след ден да използва самовнушение за реализацията на целите 
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си 

- да речем, станало е лошо от негова гледна точка събитие 

- той си казва: „Вселената по-добре знае, как да постигна целта си, нали 

подсъзнанието ми работи точно в посока постигане на целта“. 

Човек, възпримащ събитията по този начин, неуклонно се придвижва към 

целта, и колкото повече използва самовнушението, толкова по-бързо той се 

движи напред. Най-трудното е в началото, когато вярата се държи само върху 

голия ентусиазъм. Няма никакви доказателства, че самовнушението работи. 

(Вие работите месец, а може би 2, и няма никакви резултати). Трябва да Ви 

предупредя, че е възможно влошаване на бизнеса Ви (от ваша гледна точка). 

Но бъдете готови и вярвайте, че ще стигнете до целта си. Нали, за да 

създадете успех трябва да разрушите неуспеха. Вие сте свикнали с това, което 

имате, даже ако имате малко, и за това всеки изход от зоната на комфорт ще 

се възприема негативно. По-натам ще е по-лесно, Вие ще намирате идеи, как 

да постигнете целите си, в живота Ви ще се случват парадоксални събития, и 

вашето съзнание чак товава ще започне да вижда, че сте на правилен път. До 

тогава ще Ви се наложи да вървите на сляпо. И бъдете готови за това.  

Най-вероятно, повечето от Вас са чували нещо за самовнушението,  много 

хора добре знаят, как да го използват, а резултати няма. Защо? Не могат да 

минат през началния период, когато съзнанието още не вижда движение към 

целта. Следете знаците, които Вселената в изпраща. Те ще Ви подскажат, че 

се движите в правилната посока.  

Вярата е състояние на ума, което се постига с помощта на твърдения и 

повтарящи се инструкции, оказващи въздействие върху подсъзнанието 

посредством самовнушение. Вярата е състояние на ума, което при желание 

може да се развие. 

Повтарянето на твърдения за подсъзнанието е единственият известен до сега 

метод за внушаване на вярата.  

И така, мисълта, която с повтарящо се постоянство въздейства върху 

подсъзнанието, в крайна сметка се възприема, и подсъзнанието действа 

съгласно тази мисъл, трансформирайки я във физически еквивалент, 



 

 

 © Любов Миладинова. Всички права запазени. 

 

 

 

 

© Любов Миладинова. Всички права запазени. 

 

 

използвайки при това най-приемливия практически начин.  

Този, който е претърпял поражение в живота, който е свършил в бедност и 

страдания, сам е виновен за това, понеже е приложил принципа на 

самовнушението в негативния му вариант. 

Самовнушението може да Ви вдигне до недосегаеми върхове или да Ви свали 

на дъното, в зависимост от това, по какъв начин ще вдигнете „платната“ на 

мислите си. Точно самовнушението ще Ви помогне да постигнете успех във 

вашите мечти.  

Всяка идея или мисъл може се се настани в разума и от време на време да се 

връщате към мисълта за нея. Ето защо Вие трябва да записвате главната си 

цел или конретни междинни цели и от ден на ден да я четете наглас, ясно 

произнасяйки думите. И трябва да го правите докато произнасяните звуци под 

Вид на вълни не стигнат до съзнанието Ви. Същността на самовнушението е 

във формирането на позитивни импулси чрез на фиксацията им в писмен вид, 

запомняйки и постоянно повтаряйки ги докато се превърнат в работен 

инструмент на подсъзнанието Ви.  

Човек в края на краищата започва да вярва в тези убеждения, които той сам си 

внушава. И няма значение, вярни ли са или грешни. Ако човек многократно се 

сблъсква с лъжа, той започва да я приема за истина и ще вярва в това, че е 

истина.  

 

А сега ще Ви кажа една тайна. 

Помните ли, в книгата „Мисли и богатей“ Наполеон Хил постоянно говореше 

за тайната на Енрю Карнеги? Той говореше за тази тайна във всяка глава и 

читателят трябваше да разпознае тази тайна. 

Та ето, тайната на Ендрю Карнеги е именно самовнушението! 

Самовнушението е най-мощният инструмент на успешните хора. 

 

Визуализация 

 

Визуализацията е мислено представяне и преживяване на въображаеми 
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събития.  

Визуализацията или мисленното представяне се отнася към способността на 

мозъка да вижда предмети в образи. Визуализацията е най-мощният 

инструмент за доброволно внушение, което е известно на днешен ден. 

Визуализацията има такава сила защото мозъкът не може да различи 

представляемите събития от реалните. За него представляемите в ума събития 

са реалност. Този факт е доказан. Визуализацията се използваше в 

подготвителната програма за полета „Аполо“. Наблюдаваните спортисти 

тичаха дистанционно само във въображаението си и физическото им 

състояние се следеше с помощта на специални апарати. Невероятно, но в тях 

се активизираха същите мускули в същата последователност както и в 

реалността. Сърцебиенето им се учести, сякаш те действително тичаха, 

въпреки че всъщност спортистите седяха в кресла.  

Сега експеримент за тези, които не повярваха. Представете си  масата си 

вкъщи. Представихте ли си? Пред вас на масата  на масата се намира най-

любимото Ви ястие. Представете си го с всички подробности, а именно, как то 

ухае, колко апетитно изглежда. Сега взимате вилица/лъжица и започвате да 

ядете. Вие усещате вкуса, наслаждавате се от храната... 

А сега стоп! Усетете колко слюнки има в устата Ви! Всъщност Вие не ядете 

това ястие, откъде се взеха слюнките? Отговорът е в това, че посредством 

Визуализация, разумът Ви повярва, че пред Вас действително има храна и за 

подготовка за процеса на храносмилане огранизмът започна произволно да 

отделя слюнка.  

Предвид, че разумът мисли с образи и всичко трансформира в образи, 

визуализацията пряко влияе върху чувствагта ни. Струва си да си представим 

нещо приятно, и на лицето ни веднага ще се появи усмивка. Визуализацията е 

метод за съзнателно формиране на образи в ума, което довежда до позитивни 

чувства. 

Петминутно усещане на радост и щастие влече след себе си добро настроение 

за много часове в продължение на деня, разбира се, ако нищо не го промени. 

Еднокраните визуализации много силно влияят върху съзнанието, добрата 
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картина предизвиква добри чувства, лошата – лоши. За да може 

визуализацията да започне да формира живота Ви трябва да я закрепите на 

ниво подсъзнание, защото е важен процеса на повтаряне. Насторението на 

човек се променя много често в зависимост от външните обстоятелства, за 

това визуализирайки се старайте да си представите колкото може по-ясни 

картини. Те ще Ви помогнат да предизвикате силни положителни емоции. 

Тайната е в това да се научите с помощта на визуализацията независимо от 

външните обстоятелства да се чувствате добре. Точно тези чувства скоро ще 

се закоренят в подсъзнанието и ще донесат много добри неща в живота Ви. 

Много е важно да възприемате всичко със собствени очи. Не да се виждате 

отгоре, не отстрани, а точно със собствените си очи. Ако си представяте кола, 

трябва да си представите, че сте зад волана на тази кола, и гледате пътя. В 

никакъв случай не си представяйте, как някой кара колата, или просто кола в 

движение. Вие карате колата. Визуализирайки, трябва да се опитате да 

създадете същата яснота както в реалния свят. 

 

3 тайни за успешна визуализация 

 

- Ясно знайте какво искате 

Преди сеанса ясно определете, какво искате. Изберете това, което 

действително искате да постигнете, а не преосто бихте искали. Няма да 

успеете да излъжете. Ако всъщност постигането на поставената цел за Вас не 

е особено важно, процесът на визуализация бързо ще Ви доскучее, и ще 

престанете да го повтаряте. 

- Постоянно повтаряйте (поне 2 пъти на ден по 5 минути) 

Задължително повтаряйте постигането на една и съща цел докато я 

постигнете. Повтарянето означава да визуализирате постижението на една и 

съща цел много пъти. Няма никакъв ефект от това при всяка визуализация да 

повтаряте постижението на различни цели. Ефективността на визуализацията 

се повишава с количеството повторения. Вие ще почувствате ефективността й 

когато разумът започва да вярва в това, което визуализирате. Даже след 
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визуализация ще Ви се струва, че това действително се е случило. Постарайте 

се процесът на визуализация да Ви бъде в радост. Ако Ви омръзне, Вие бързо 

ще забравите за него и ще оставите повторенията. Да се накарате няма да 

успеете. Това, доколко лесно Ви се отдават повторенията, зависи от целта, 

която сте си поставили. Погледни т.1. Процесът на повтаряне прави 

постигането на целта доминираща мисъл в ума Ви, а Вселената реагира в 

голяма степен на доминиращите мисли. Разбирате ли, защо е толкова важен 

процесът на повтаряне? 

- Чувствайте това, което визуализирате  

Вселената възприема само емоциите и реагира само на емоционални мисли и 

образи. Ако Визуализирате и не чувствате, какво се случва всъщност, ефектът 

ще е минимален. Ако не можете да се накарате да почувствате, нищо страшно, 

тренирайте. Помнете, че чувствата в този процес са основната съставяща.  

В процеса на Визуализация се концентрирате Винаги и само върху крайния 

резултат. Задачата Ви е да заявите на Вселената, какво искате. А Вселената ще 

реши как да Ви го поднесе! Тя знае най-краткия, най-хармоничния път от Вас 

към мечтата Ви. Забележете, че всички успешни хора в началото не са знаели 

как да реализират мечтата си. Те само са знаели, че ще я реализират. Ако Вие 

идея си нямате, как това може да се случи, нищо страшно. Само внимателно 

гледайте, кога ще Ви се предостави някакъв неординарен вариант за развитие 

на събитията. Не се предавайте и не повтаряйете визуализациите, даже ако в 

живота Ви нищо особено не се случва. Чакайте отговор. Времето за отговор се 

колебае от няколко часа до няколко месеца в зависимост от съответствието Ви 

с желанието. 

Не се разстройвайте, ако отначало нищо не успявате. Това е нормално. 

Визуализацията е един от навиците на успешния човек, за това се учете, 

тренирайте, а, важното, вярвайте, че ще постигнете целта си. И Вселената 

задължително ще Ви предостави шанс да постигнете мечтата си.  

Предимства на Визуализацията: 

- най-мощният метод за внушение 

Недостатъци на Визуализацията 
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- изисква спокойна обстановка, за да не Ви безпокои никой 

- за сеанса са нужни 5-10 минути 

- изискват се умения да конкретизирате 

- изисква се ясно въображение 

 

Бърза Визуализация 

 

Упростена Визуализация, по друг начин - бърза Визуализация. 

Същността й е в това, да въртите във въображението си много кратка 

последователност от картини, влагайки в това максимум енергия. Вземете 

произволна своя цел, представете си ситуация, в която целта Ви е вече 

постигната. Например, искате да победите в някакво състезание. Представете 

си, че Вие тъкмо сте разбрали за победата си. И запечатайте в паметта си 

първите 5 секунди. Но най-важното условие е, че трябва през тези 5 секунди 

да влагате колкото може повече емоции и колкото може по-детайлно да си 

представяте всички случващи се събития.  

Например, целта Ви е да купите къща. Представяте си, как за първи път 

слагате ключовете в ключалката и отваряте вратата. Или целта Ви е да 

получите повишение в работата. Представете си, че шефът Ви казва: 

„Отлично се справяте с работата си. От днес Ви прехвърлям на много по-

отговорна длъжност“ и т.н. Включете въображението си! 

 

Предимствата на тази визуализация са очевидни: 

- не изисква спокойна обстановка, когато никой не Ви безпокои 

- не изисква почти никакво време 

- много по-лесно е да се повтаря, отколкото обикновената визуализация 

Недостатъци: 

- не е толкова мощна, като обикновената Визуализация 

- трябва да влагате силни емоции в представляемите картини 

- трябва още по-ясно да си представяте събитията, отколкото при 

обикновената 
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На енергийно ниво бързата визуализация работи като силна и мощна 

светкавица от позитивна енергия.  

 

Афирмации 

Днес за никой вече не е тайна, че Вие и вашия живот зависите от 

преобладаващите Ви мисли. В главата на човек всеки ден минават около 50-60 

хиляди мисли. Много от тези мисли не са осъзнати и нямат никакво влияние 

върху живота ни. Но 1-2% от мислите са повтарящи се. Точно те са 

преобладаващи. Когато мисълта постоянно се повтаря, тя става убеждение, 

интегрира се в подсъзнанието и постоянно влияе върху процеса на вземане на 

решения. Често тези убеждения са ограничаващи. 

Ето тук на помощ идват афирмациите. Афирмациите са осъзнати мисли, 

върху които човек размишлява преднамерено за да замени вече формираните 

убеждения. 

До голяма степен, афирмациите са не друго, а осъзнати и контролирани 

мисли. Вие можете да повтаряте афирмациите на глас или наум. 

Афирмациите са най-лесният и  мощен начин за влияние върху 

подсъзнателния разум. Вие можете да повтаряте афирмациите където и да е и 

когато и да е. Просто избирате афирмация, която изразява желанията Ви, и я 

повтаряте няколко пъти.  

И при това не е важно, къде се намирате сега и къде се стремите да стигнете. 

Важното е правилно да съставяте афирмации и постоянно да работите с тях, а 

ефекта ще забележите много бързо. 

 

Как работят афирмациите? 

Афирмациите работят на принципа на заместването. В определен момент 

разумът може да задържи само една-единствена мисъл, за това същността на 

афирмациите е в изпълването и задържането в съзнанието на мисли, които 

подкрепят желанието Ви. 

Представете си чаша с мътна вода. Вие взимате тази чаша и я слагате под 

чешмата, включвате водата и започвате да наливате вода в нея. Мътната вода 



 

 

 © Любов Миладинова. Всички права запазени. 

 

 

 

 

© Любов Миладинова. Всички права запазени. 

 

 

започва да прелива през края, а чистата постъпва в чашата. С времето цялата 

мътна вода ще се замени с чиста . 

Същото се случва и в главата на човек. Когато Вие работите над новата 

афирмация, тя заменя старата. Но замяната става не веднага, а с времето. 

Колкото по-силно е убеждението, което искате да замените, толкова повече 

време и усилия ще се налага да изхабите, за да осъществите замяната. 

Същността на афирмациите е в това, постояно да държите в главата си 

ментално позитивни мисли, които способстват постигането на желаемия 

резултат. 

Ако определена мисъл достатъчно дълго се задържа в разума, тя започва да 

предизвиква емоции, които активизират работата на Вселената. 

Афирмациите нямат никакво отношение към положението на сегашната Ви 

реалност. Те са осовани върху представата, как бихте искали да виждате 

действителността си. 

Емерсън казваше: „Ние ставаме такива, за каквото мислим най-

продължително през деня“.  

Да използвате афирмации всеки ден е най-лесният начин за да промените 

желаемата ситуация към по-добро. 

Още веднъж ще повторя, в мозъка ни минават 50-60 хиляди мисли ежедневно. 

Защо само 1-2% имат влияние върху нас, а останалите просто изчезват в 

потока? Защото тези 1-2% предизвикват емоции в нас! 

А сега да разгледаме, как трябва да съставяме афирмации.  

 

Критерии за правилни афирмации 

 

-Афирмациите винаги трябвада говорят за това, какво искате, а не за това, 

какво не искате 

Афирмациите трябва да говорят за придобиването на нещо, а не за 

отърваването от нещо. Афирмациите трябва да говорят за постигането на 

нещо, а не за избягването от нещо. 

Вие получавате това, върху което се концентрирате! 
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Неправилни афирмации: 

- Аз не искам толкова много да спя 

- Аз не искам толкова малко да изкарвам 

- Аз не искам да пътувам толкова далече за работа 

Правилни афирмации: 

- Аз спя Х часа на ден, отлично се наспивам и прекрасно се чувствам (Х 

заменете с нужната цифра) 

- Аз искарвам ххххх.00 на месец (х заменете с нужните цифри) 

- работат ми се намира хх км от вкъщи (хх заменете с нужните цифри) 

 

Уловихте ли същността? 

Афирмациите трябва да са в утвърдителна форма и в никакъв случай не в 

отрицателна. Използването на частицата „не“ се забранява. Ако искате да 

постигнете успех в орпеделена дейност, афирмацита може да звучи така:  „аз 

успях в...“ и в никакъв случай „аз не победих в...“ или „аз не се провалих“. 

Отрицателните афирмации на подсъзнателно ниво действат не така както 

предполагаме. Те Ви унищожават. Щом казвате, че сте загубили, значи се 

възприема поражение. Ако говорим по прост начин, частицата „не“ се 

игрорира от подсъзнанието. Ако искате да получавате позитивни резултати, 

трябва да създавате позитивни образи. Негативните образи довеждат до 

негативни резултати. 

Избягвайте да използвате в афирмации фрази като: 

 - не 

- никога 

- няма 

- престанах 

- отървах се и т.н. 

 

 Афирмациите трябва да са формулирани в настояще време 

(когато повтаряте афирмациите, Вие трябва да чувствате, че това, което 

утвърждавате вече се е случило). 
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 Мозъкът не разбира минало и бъдеще. Когато казвате „ще имам къща на 

брега на океана“, мозъкът разбира това като „аз нямам къща на брега на 

океана“. Когато казвате „ще имам“, Вие косвено твърдите, че сега нямате 

това. Подсъзнанието не разбира такива думи като „ще“, „скоро“, „утре“. То 

разбира само това, което се случва с него точно сега. В зависимост от това, 

как приемате опредлена идея сега, зависи, колко бързо ще се реализира. 

Когато казвате на подсъзнанието си, че вече го имате, то незабавно пристъпва 

към реализацията на това. Когато говорите за бъдещето, подсъзнанието не 

знае, кога точно да пристъпи към реализацията и трябва ли да пристъпва 

изобщо. 

Неправилни афирмации: 

- на 10 април 2017 ще си купя нова къща (въпреки че това може да бъде цел) 

- следващата седмица ще имам прекрасна прическа 

- утре ще имам чудесен ден 

- от понеделник напълно преставам да пия алкохол 

Правилни афирмации: 

- купих си нова къща 

- имам отлична прическа 

- имам прекрасен продуктивен дне 

- аз Винаги съм 100% трезвен 

 

Афирмациите трябва да бъдат конкретни 

Афирмациите трябва да са конкретни, защото само конкретните 

формулирания могат да предизвикат силни емоции. Цялата работа е в това 

афирмациите да създават емоции, и колкото по-силни  емоции те създават, 

толкова по-добре тези афирмации работят за Вас. А какви емоции могат да 

създадат неясните, общи фурмулировки? 

Сравнете, например, двете следващи формулировки: 

„Ние си купихме нова красива къща“ и 

„Ние си купихме нова къща на три етажа от бял мрамор и тази къща се намира 

на брега на морето“. 
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Чувствате ли разлика в емоциите? 

Именно благодарение на тази разлика желанието ще се изпълни. 

Искате да купите кола? 

Сравнете тези две формулировки: 

„Имам нов красив Lexus“ и 

„Имам нов снежно-бял Lexus GS 460 с автоматична скоростна кутия“ 

Чувствате ли разликата? 

Вие трябваше да забележите, че при първите две формулировки емоциите са 

слаби, защото картините не са ясни. В ума не възниква ясен образ на 

желаемото. А във вторите варианти емоциите са по-силни, защото в ума 

възникват ясни картинки.  

 

Афирмациите трябва да са съставени с използване на думи, посочващи 

емоциите 

Вече говорихме за това, с какво се различават действените афирмации от 

недействените, и стигнахме до изводите, че действените афирмации 

предизвикват силни емоции. Точно за да направим афирмациите ни още по-

силни, ние ще добавяме  в тях емоционални думи. При съставянето на 

афирмации трябва да се погрижите те да предизвикват радост във Вас, 

въодушевление и ентусиазъм. Всякакви думи, които ще предизвикат във Вас 

силни емоции, също силно ще повлияят върху подсъзнанието Ви. Правиото е 

лесно: колкото са по-силни емоциите, толкова по-бързо ще се осъществи 

убеждението Ви.  

Намерете такива думи, които създават движение в ума Ви, които захващат и 

предизвикват емоции. 

Ето добри думи: 

- великолепен 

- потресаващ 

- комфортен 

- с огромна радост 

- лесно и просто 
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- с удоволствие 

- с възхищение и др. 

 

 Ще кажа, че афирмациите, които подкрепят най-важните жизнени ценности 

имат грамадна сила. Помислете над ценностите си. 

Примери за емоционални думи в афирмациите: 

- Аз лесно и с огромно удоволствие строя бизнеса си 

- 30 минути всеки ден аз с голяма радост визуализирам бъдещето си 

- Аз с трепет и възхищение се отнасям към съпруга(та) си. 

- Аз с удоволвствие правя упражнения всяка сутрин. 

- Аз много обичам да мисля за бизнеса си. 

 

Афирмациите трябва да касаят само Вас и положението на вашата 

дейност 

Вие можете да съставяте афирмации само относно себе си и дейността си. 

Афирмациите, които са насочени към подобряване на нечий бизнес, няма да 

работят. Ние не можем да правим афирмации вместо някой друг. 

Ако искате да помогнете на някой да се промени, помислете, коя промяна във 

Вас ще помогне на този човек и насочете афирмациите си към  промените във 

Вас самите.  

Запомнете, с помощта на афирмациите си не можете да накарате някой да 

прави нещо. 

Следните афирмации няма да доведат до нещо. Вие просто напразно ще 

изхабите време: 

- Хората ме обичат и ме уважават 

- Моят шеф ме смята за най-добър работник 

- Мъжът ми/жена ми ме обича най-много от всички на света 

- Майка ми оздравява 

Колкото и да са добри афирмациите, които се отнасят до другите хора, аз не 

препоръчвам да ги използвате. Вие не можете значително да повлияете върху 

другите хора с мислите си. За това по-добре не хабете сили и енергия и се 
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заемете със себе си. 

Тайната на работата на афирмациите е в това, да ги повтаряте и да са прости и 

удобни. Представете си, че вашето твърдение се състои от повече от 10 думи. 

Колко пъти ще можете да го повторите? Оптимално трябва да са 3-4 думи. 

Например „Аз съм успешен човек“. Само Вие трябва ясно да знаете, какво за 

Вас означава „успешен човек“. Тези повторяеми афирмации могат в много 

кратък срок от време значително да повлияят върху живота Ви. 

Постарайте се да намерите такава афирмация, която при еднократно 

повтаряне вече да предизвика много силни положителни чувства. Много ще е 

добре, ако тя е кратка. 

 

Защо афирмациите могат да не работят за Вас? 

Често хората допускат много груби грешки в построяването на афирмации и 

за това не получават никакъв ефект. 

Ето няколко груби грешки: 

- Построяване на афирмации с използването на думата „мога“ 

Например, „Аз мога да съм преуспяващ човек“. Подсъзнанието Ви и без това 

знае, че Вие можете, за това то даже няма да започне да праВи нещо. И при 

такава афирмация Вие даже не взимате отговорността върху себе си. 

- Не работите редовно с афирмацията 

Ако Вие всеки ден се занимавате с афирмации, но при това всеки път 

повтаряте различни афирмации, ефектът силно отслабва. Може да направите 

следната аналогия: ако в слънчев ден вземете лупа и я насочите към една 

точка, може лесно да запалите огън, но ако вземете същата лупа и постепенно 

я мърдате, концентрирайки я в различни точки, Вие няма да успеете. Това се 

случва, защото енергията се разсейва. 

 

Афирмациите са оформени в бъдеще време 

Грешка е съставянето на афирмации в бъдеще време. Миналото се допуска. 

Например афирмацията „благодаря, че купихме нова къща“ се допуска, 

защото подсъзнанието възприема, че щом сте купили тази къща, вече я имате. 
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- Афирмациите предизвикват голямо съпротивление у Вас 

Ако твърдите, че нещо ще имате, това „ще имате“ се възприема от 

подсъзнанието, че сега нямате това, което твърдите. И по този начин Вие 

винаги „ще имате“ и никога няма да го придобиете в настоящето. 

И най-голямата грешка на хората при работата с афирмациите е в това, че не 

им стига търпение. Когато едва-едва започвате да работите с афирмации, Вие 

трябва да пробиете бетонната стена от сегашните си убеждения. Това може да 

отнеме месец и повече упорита работа, а хората пробват няколко дни и казват: 

„Те не работят“. Разбира се, че не работят, ако  вече са се закоренили мощни 

убеждения като „Няма да видя успех като ушите си“, „Всички тези книги се 

пишат само за да изкарат авторите им пари. Никой не се интересува от теб, и 

никой на нищо няма да те научи“, „Аз не вярвам в подсъзнанието, реална е 

само логиката ми“. Какво ще стане ако човек с такива убеждения започва да 

прилага афирмацията: „Аз съм преуспяващ човек?“ Тази афирмация може да 

върви в разрез с цялата му система от убеждения.  

И за това се изисква време, афирмациите да започнат да работят. Колко точно 

време ще потрябва, зависи от това, доколко вярвате в сегашната си афирмация 

и доколко е гъвкава сегашната Ви система от убеждения. 

 

Примери за афирмации 

Вие можете да ги използвате, въпреки че аз настоятелно препоръчвам да 

съставите свои собствени афирмации съгласно правилата, за които писах по-

горе: 

- С всеки ден при мен идват все повече и повече пари 

- С всеки ден моята увереност расте 

- Аз съм гений, и във всичко и винаги прилагам мъдростта си 

- Сега имам повече пари от когато и да било преди 

- Всички мои желания се изпълняват 

- С всеки ден бизнеса ми процъфтява 

- Мен ме заобикалят само позитивни, весели и преуспяващи хора 

- Вселената винаги ме води към мечтите ми по най-хармоничен начин 
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- На всякъде и във всичко постигам успех 

- С всеки ден навсякъде и във всичко ми върви все повече 

- С всеки ден ми става все по-добре 

- Ежедневно приходът ми расте независимо дали работя или си почивам 

- Вселената ме води из живота по най-добрия и хармоничен път 

- Аз заслужавам голямо щастие, отлични отношения в семейството и 

богатство 

- Аз живея превъзходен живот и привличам в нея само най-доброто 

- Потресаващи идеи винаги идват при мен на време 

- Всеки свой ден започвам с любов и благодарност 

- Аз привличам към себе си успешни хора, които ми помагат да строя бизнеса 

си 

 

Афирмации за всеки ден 

- Моят свят се грижи за мен 

- С всеки ден моят живот става все по-добър и по-добър 

- С всеки ден бизнесът ми върви все по-добре и по-добре във всички 

отношения 

- С всеки ден ми става все по-добре и по-добре 

- С всеки ден ставам по-добър като личност 

Работейки със списъка с афирмации, аз обръщах внимание на други 

изследователи, които са имали успех в изучаването на този феномен. Най-

ярка личност смятам, че е Луиза Хей, която с биографията и житейската си 

позиция, несъмнено заслужава уважение. Пътят й може да служи за пример за 

много хора. Афирмациите на Луиза Хей са много известни в наше време. И не 

е учудващо, нали те са помогнали на много хора да придобият щастие. Ще 

дам пример на някои афирмации на Луиза Хей, поито са й помогнали да 

постигне успех в живота и да стане пример за подражание на много 

поколения.  

 

Афирмациите на Луиза Хей 
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Афирмация за достойнство: 

- Аз съм достойна за прекрасен живот 

- Аз заслужавам най-доброто в живота 

Афирмации за откритост към света: 

- Аз широко разкривам обятията за света и му заявявам с любов, че 

заслужавам и приемам най-доброто от него 

 

Афирмации за възможностите си 

- Всичко, от което се нуждая, винаги го получавам! Сега си позволявам да 

изкарвам добри пари. 

- Източникът на мъдрост е неизсекаем и ми е достъпен. Всичко, което ми 

надлежи да знам ще се открие в нужното време и нужното място. Аз ще взема 

правилното решение. 

- Аз мога да проявя всички свои творчески способности! 

- Аз мога да имам добър приход, заслужавам го! Позволявам на приходите си 

постоянно да растат независимо от това, какво пишат и казват икономистите.  

 

Афирмации за свободата: 

- Аз правя това, което ми харесва 

- Доверявайки на Висшия разум да ми оказва сдействие в работата, аз вървя от 

успех към успех 

 

Афирмации за доверието към света: 

- Аз доверявам на Висшия Разум да ръководи дейността ми. С радост приемам 

този Разум като партньор в дейността ми, лесно насочвам енергията си към 

работа с могъществения Разум. От този Разум изхождат всички творчески 

замисли, всички отговори, всички решения, всички изцеления, които 

превръщат труда ми в източник на непреминаваща радост и ми позволяват да 

постигна успех във всяка дейност. 
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Афирмации за избора: 

- Моят избор е движение напред. Аз съм открита за всичко ново. Аз избирам 

пътя на познанието на духовното развитие 

- Аз правя избор да помня, че всеки проблем може да бъде решен. Сегашният 

ми проблем е нещо временно – той е не повече от това, над което сега работя. 

Афирмации за себеценността: 

Аз съм добър човек. Аз съм открита за всички духовни блага, които може да 

ми даде Вселената. Аз съм пълна с доверие към живота и разбирането й. 

- С никого и с нищо не мога да се сравня 

 

Афирмации за предназначението  

- Аз съм дошла на този свят, за да се науча на безусловна любов към себе си и 

към другите 

 

Афирмации за същността си 

- Аз представлявам нещо повече от просто физическия ми израз. Неизмерима 

част от мен е мястото, където е концентрирана силата ми 

 

Афирмации за другите хора 

- Всички ние сме уникални, удивителни създания, които не приличат едно на 

друго. Аз се потапям в себе си и правя връзка с Единия Безкраен Разум. 

 

Афирмации за промените 

-Всичко се променя във физическия свят, и, движейки се в потока на тези 

промени, аз оставам свързана с това, което се намира в мен и което е по-силно 

и по-дълбоко от всяка промяна 

 

Афирмации за развитие на самоуважението: 

- Аз съм любимо и желано дете 

- Аз се обичам 
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Афирмации, изразяващи любовта към тялото си: 

- Аз обичам тялото си 

- Тялото ми обича да е здраво 

- В сърцето ми е концентрирана любовта 

- В кръвта ми има жизнена сила 

- Всяка клетка от тялото ми е любима 

- Всички мои органи работят отлично 

 

Афирмации за живота 

- Аз се родих за да разбера, че в света има толкова любов 

- Аз започвам да осъзнавам, че съм прекрасен човек. Обичам се и се радвам на 

себе си 

- Аз съм прекрасно творение на Господ Бог. Той безкрайно ме обича и аз 

приемам тази любов 

- Аз съм открита и готова за прекрасни отношения, основани на любов 

 

Афирмации за работата: 

- Аз винаги работя с тези, които ме уважават и добре ми плащат 

- Винаги имам прекрасни началници 

- Имам добри отношения със всички колеги,  работим в атмосфера на взаимно 

уважение 

 

И това не е пълния списък с афирмации, които са помогнали на Луиза Хей да 

придобие щастие и хармония с Вселената. Както виждате, списъкът с 

афирмации е индивидуален.  

Използвайте някои правила, представени в тази глава, и ще можете да 

създадете собствен списък с афирмации. 

Като завършек на този раздел за афирмациите, искам да дам списък с 

предимствата и недостатъците, които имат афирмациите: 

Предимства на афирмациите: 

- Много лесно се използват 
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- Могат да се използват навсякъде 

- Не изискват въображение и концентрация 

- Най-лесният начин за влияние върху подсъзнанието 

Недостатъци на афирмациите: 

- Не са толкова мощни, като визуализацията 

- Трябва много често да се повтарят, за да получите ефект 

 

СЪЗДАВАМЕ ЖИВОТА СИ 

 

В допъление към предходната клава искам да  Ви дам една много проста, но 

крайно мощна афирмация. 

Благодарение на нея, животът ми стана спокоен, уютен и комфортен. От този 

момент, когато започнах да прилагам тази афирмация, в живота ми започнаха 

да се случват чудеса, всичко се образува от самосебе си и при това по най-

добрия начин. Имах такова чувство, че Бог (Висшият Разум) ме води из 

живота. 

Много ми е сложно да обясня това чувство с думи. Вие трябва да го усетите 

сами върху себе си. 

Представете си (направете го още сега), че в един миг изчезват всички ваши 

проблеми. На Вас Ви става комфортно и уютно да живеете в този свят. 

Изчезват всички преживявания и страхове, защото Вие знаете, че „невидима 

ръка“ ще Ви води през всички сложности в живота.  

Спомнете си детството, когато за Вас се грижеха родителите. Нямахте 

никакви проблеми и задължения. Вие просто се наслаждавахте от живота. 

Това време може да се върне. 

Ето това се случи с мен, когато започнах да прилагам тази афирмация. Може 

да се каже, че тя е една от големите ми тайни, как промених живота си към 

по-добро.  

Често се случват негативни събития, които така или иначе влияят върху 

нашето морално и материално състояние и тези фактори, които ни извеждат 

от равновесие и препятстват постигането на целите ни. Ние просто сме 
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задължени да намерим начин, как да се защитим от целия този негатив. В тази 

глава аз ще Ви разкажа за начина, който ще създаде около Вас „защитна 

лента“. А в допълнение, ако постоянно го прилагате, ще можте да замените 

целия негатив, който сте натрупали за много години от живота си.  

Аз не знам, как живеете сега, харесва ли Ви животът Ви и това, с което се 

занимавате, но със сигурност знам, че това може да се промени. И за това 

просто трябва да повтаряте едно единствено изречение: „Вселената се грижи 

за мен“. 

Независимо от това, какво се случва сега, аз Ви моля за едно – повтаряйте 

тази фраза постоянно. Където и да отидете, каквото и да правите в 

продължение на деня, повтаряйте тази фраза. Не пропускайте нито един ден. 

Минималното условие за работа с тази афирмация: 

Поне веднъж на ден се спрете за минута, седнете спокойно и отпуснато си 

кажете наум: „Вселената се грижи за мен, Вселената се грижи за мен“. 

Концентрирайте всичките си мисли върху това. Почувствайте, въпреки това, 

което се случва реално, че Ви е комфортно и уютно в този свят. Почувствайте, 

че всичко е наред и ще е още по-добре. Главното е Вашето чувство, което 

влагате в тази афирмация! 

Време за изпълнение: не по-малко от 3 минути на ден. 

 

Ефективна работа:  

Сутрин, когато се събудите, 5 минути поседете спокойно и почувствайте 

абсолютно спокойствие. Кажете си няколко пъти: „Вселената се грижи за 

мен“. През цялото време на говорене чувствайте, колко Ви е уютно и 

спокойно, и продължавайте да казвате: „Вселената се грижи за мен“.  

Преди сън изпълнете същата процедура минимум 5 минути. 

Когато Ви предстои някакво важно събитие, не се безпокойте, просто 

повтаряйте няколко пъти наум: „Вселената ще се погрижи за мен“. 

Просто правило: 

- колкото по-често в продължение на деня повтаряте тази афирмация, толкова 

по-ефективно ще работи тя 
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- колкото по-силно чувствате това, че Вселената се грижи за Вас, толкова по-

добре ще се погрижи тя за Вас 

Да видите ефекта от това, че Вселената се грижи за Вас ще можете след 

известно време, в зависимост от това, в какви отношения се намирате със 

света си. Когато започнах да практикувам тази афирмация, ми трябваха две 

седмици, за да почувствам и видя резулатата от действието й в реалността. Аз 

продължих да повтарям тази афирмация и вече съвсем скоро събитията 

започнаха да се подреждат по поразителен начин. Всичко се подреждаше 

възможно най-добре във всяко отношение. Светът започна да се преобразява 

пред очите ми. Истински почувствах комфорт и уют. С думи не може да се 

опише, трябва да повярвате в това и ще се убедите сами. Повече няма да има 

повод за безпокойство, нали ще знаете, че Вселената ще се погрижи за Вас. 

Въведете изпълнението на това упражнение в списъка с всекидневните си 

дейности, и, даже когато работата истински върви добре, продължавайте да 

изпълнявате това упражнение. 

Това спокойствие, комфорт и уют ще са трамплин за осъществяването на 

целите и мечтите Ви, за които ще поговорим по-късно. 

Вземете решение да изпълнявате това упражнение всеки ден в продължение 

на месец. Ако го изпълнявате качествено, ще видите резултатите много скоро.  

 

Благодарност 

 

Благодарността е чувството, когато душата и разумът Ви казват „благодаря“ 

на Вселената. 

Благодарността променя потока от енергия. Тя променя фокуса Ви. Преди 

това Вие навярно сте се фокусирали върху това, което нямате или върху 

проблемите си: нямам това, нямам онова. Използвайки благодарността, Вие 

ще започнете да се концентрирате върху това, което е хубаво, което вече 

имате, и това ще създаде поток от позитивни чувства, които притеглят нови 

позитивни неща в живота Ви. Благодарността е най-добрият начин да 

привнесете още повече от това, за което благодарите във Вашия живот.  
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Когато започнете да се чувствате по друг начин по отношение на това, което 

вече имате, Вие започвате да привличате повече хубаво – всичко това, за 

което можете да благодарите. 

Много хора са склонни да виждат повече собствените си неуспехи и 

недостатъци, отколкото да осъзнават постиженията и успехите си. Постигайки 

нещо, ние няколко дни му се радваме, а после абсолютно забравяме за 

постижението си. Нас прекалено бързо ни напуска чувството за радост и 

гордост от постигнатото. Ние отново си поставяме нови цели, 

концентрирайки се върху това, което още не е постигнато, и по този начин 

неосъзнато закрепваме мисълта за собствената несъстоятелност. Ние напълно 

се концентрираме върху това, което искаме да постигнем, напълно забравяйки 

за предишните си постижения. Търсете моменти, когато сте побеждавали, 

когато сте превъзхождали самия себе си, когато сте били на висота. Спомнете 

си как сте се справяли с трудностите. Гордейте се с това. Погледнете се като 

победител това няма да Ви попречи да се стремите към нови върхове, даже 

обратното, ще Ви придаде сили и енергия. Успехът влече след себе си нов 

успех. И колкото повече чувствате успеха от миналата си дейност, толкова по-

голям успех отново и отново се стреми към живота Ви. Сякаш привличате все 

нови успешни ситуации. За това способства Законът на Привличането, който 

непрестанно провлича към Вас събития, които съответстват на главния образ 

в главата Ви.  

Какво трябва да помните: 

- Когато благодарите, действително изпитвате чувство на благодарност 

- Благодарете редовно 

 

Важно е редовното повтаряне на благодарностите. Смисълът е в това, да 

влезете в състояние на благодарност и да се намирате в него винаги. 

Правилото е следното:бъдете благодарни за това, което имате сега, без да 

преставате да се стремите към нови върхове.  

А какво се случва с обикновения човек? Той винаги се оплаква, че нещо няма, 

че не може нещо да постигне, че прекалено дълго върви към нещо. А 
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Вселената чува само „аз нямам това“, „Аз не мога да го получа“ и, като 

резултат, дава още повече събития, които подкрепят човек в неспособността 

му да постигне желаемото и несъстоятелността му. Винаги се стремете към 

нови цели, но бъдете благодарни за съществуващите, тъй като на имащите ще 

бъде дадено, а на  нямащите ще се отнеме и това, което имат.  

 

От какво да започнете? 

- Напишете списък с това, за което сте благодарни вече сега. Това може да 

бъде любяща жена, мъж, деца, кола, къща, работа. Накратко, напишете 

всичко, което Ви дойде наум, за което можете да сте благодарни. 

- И всеки ден се връщайте към този списък, препрочитайте го и чувствайте 

благодарност 

- Постарайте се да развиете навика да благодарите за всичко хубаво, което Ви 

се случва в живота. Всяка вечер преди сън си спомнете, какво хубаво Ви се е 

случило през деня, благодарете на Вселената за това. Тя ще Ви донесе още 

много от същото, ако сте й благодарни за това, което получавате сега. 

Вие ще започнете да забелязвате, как работата Ви в скоро време ще потръгне. 

Ще забележите, подобрение на настроението си в продължение на деня, тъй 

като сега преобладаващо чувство ще е благодарността, а не разочарованието. 

Бидейки позитивен, Вие ще привличате към себе си все нови позитивни 

събития, позитивни хора, и животът ще започва да се  променя. Чувството на 

нямане води до разочарование, и като следствие, към негативно отношение 

към света. 

 

Кога да използвате благодарността? 

- когато се събудите: благодарете за всичко хубаво, което имате в живота 

- преди сън: за всичко хубаво, което се е случило с Вас в продължение на деня 

- когато се случва хубаво събитие. Бъдете благодарни за това 

- когато се случва лошо събитие. Благодарете за хубавото, което има в живота 

Ви. 

Може би няма да забележите веднага, но ще видите, че количетсвото събития, 
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за които ще сте благодарни, ще се увеличи. 

За да усилите въздействието на благодарността, казвайте думите за 

благодарност на глас, а за да им придадете още по-голяма сила, пишете ги на 

лист хартия: 

- благодарен съм за повишението в работата 

- благодарен съм за това, че всички събития потръгнаха както трябва 

- благодарен съм за здравето си 

 

А сега нека поговорим за това, как да направим от благодарността навик. 

Вземете си за правило да благодарите за всичко хубаво, което Ви се случва в 

живота. Това е много лесно. Казвате: „Благодаря (Господи, Боже, Вселена, 

Свят) за това и това“. Вие трябва да чувствате благодарност. Когато 

благодарите, Вие изпращате във Вселената много мощен поток от 

положителна и съзидателна енергия. Каквото посееш, това ще пожънеш. 

Отдавате положителна енергия във Вселената и я получавате обратно, но в 

друг вид. 

Сега ще Ви кажа нещо, което може би няма да Ви хареса и звучи 

песимистично, но за съжаление е така. За това този навик е толкова важен. 

Негативните емоции са много по-мощни от позитивните. Така е станало в 

процеса на еволюцията. Тези, които не са съглажни, погледнете опита си: Вие 

не забелязвате, колко бързо се осъществява това, което не искате, вашите най-

лоши очаквания? Защо така бързо не се случват положителните неща? След 

това по-добре ще разберете, защо навикът да благодарите е толкова мощен. 

 

Поетапно развитие  на навика: 

- Научете се да благодарите за всичко хубаво, което ще се случва в живота Ви 

от този момент 

- Научете се да благодарите за всичко хубаво, което вече имате 

- Благодарете за това, което още нямате, но скоро ще получите 

Струва си да си отделите тетрадка за благодарности. Същността не е в това, да 

ги препрочетете някога, а в това, просто да ги записвате. Всичко, което 
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пишете има по-голяма сила от мислите и думите. 

 

Благодарност като афирмация 

Благодарността може да служи като много добър инструмент за оформяне на 

афирмациите. Вие можете да благодарите както за това, което имате, така и за 

това, което нямате, но искате да имате. Благодарността създава много по-

силен поток от положителни емоции, отколкото обикновената афирмация. 

Благодарността е втората най-силна емоция след любовта. Използвайки 

афирмациите, Вие трябва преднамерено да предизвикате емоции, а когато 

благодарите, емоциите се появяват сами. Пробвайте да сравните тези 2 

афирмации: 

„Аз изкарвам 200 000 лв годишно“ и  

„Благодаря, че изкарвам 200 000 лв годишно“ 

Втората изглежда по-реалистична. Пробвайте да го приложите по отношение 

на себе си, и ще почувствате, че при използването на афирмации под Вид на 

благодарности, Вие значително повече вярвате в своята афирмация. Не се 

притеснявайте да благодите за това, което нямате в действителност. 

Ще кажете, че по този начин Вие лъжете себе си. Разбира се! Но не виждам 

къде е проблема. Вие и така постоянно се лъжете, когато казвате, че не сте 

достойни за нещо, че не можете да направите нещо и т.н. защо сте свикнали 

да се чувствате нормално, когато се лъжете, казвайки си нещо лошо, но 

веднага изпитвате неловкост, когато започвате да лъжете, казвайки си хубави 

неща? 

Помнете, че своята реалност първо формирате в главата, а после тя се 

трансформира във физически еквивалент, а не обратното. Голямата грешка на 

хората е в това, че мислите им се формират  от наблюдаването на случващата 

се реалност. Но тази реалност е била формирана отдавна, а сега Вие порсто я 

наблюдавате в физичен еквивалент. Ако промените потока от енергия, Вашата 

реалност ще започне да се променя автоматично.  

Препоръчвам винаги да използвате благодарност вместо обикновена 

афирмация. Те просто са много по-мощни. 
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Предимства на благодарностите:  

- Много е лесно да се използват 

- Могат да се използват навсякъде 

- Много по-мощни са от обикновените афирмации 

Недостатъци: 

- Отстъпват по сила на визуализациите 

- Изискват многократно и постоянно повтаряне 

 

Цели и благодарност 

 

Има успешни хора и има хора, които просто изкарват и имат много пари. 

Парите винаги ще са им малко. Те ще постигат едни цели, ще си поставят 

други и ще са нещастни през цялото време. Колкото повече пари имат, 

толкова по-високи ще са новите цели. Нови цели трябва да се поставят! 

Ако се хващате в някой момент на това, че в този период от време нямате 

цели – знайте, че скоро ще започнете да падате. Но е крайно важно, когато 

вървите към новите си цели, да не забравяте за предишните постижения. Това 

е много важно, защото когато вървите към новите цели и мислите за още 

нереализираните, хабите енергия. Вие се чувствате лошо, защото още не сте 

постигнали тези цели. Но когато ги постигнете, Вие си поставяте нова цел и 

отново ще сте недоволни. Получава се затворен кръг от постоянно 

недоволство. Къде е изходът от тази ситуация? 

Важно е да развиете в себе си навик постоянно да бъдете щастливи и 

благодарни за това, което имате сега, докато вървите към новата цел.  

Когато мислите и благодарите за това, което вече се е изпълнило, Вие 

придобивате енергия. Вие се чувствате човек, който е способен да постига 

целите си! 

Не хабете енергията от миналите постижения. Тази мощна енергия ще Ви 

даде сили да се придвижвате напред. При това, в подсъзнанието ще се 

закорени убеждението, че Вие винаги потигате целите си. Постоянно 

движейки се към нови цели, без да помните миналите постижения, Вие се 
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изтощавате. Тук има един тънък момент, който е много важно да разберете. 

Когато постигате целите си, поставяте нови цели и мислите постоянно само за 

новите цели и за това как да ги постигнете, на подсъзнателно ниво се закотвя 

идеята за „нямане“. То ест Вие постоянно транслирате във Вселената енергия, 

че нямате това и онова. И с времето ще Ви е все по-сложно и сложно да 

постигате нови цели, защото подсъзнанието ще възприеме това, че сте нямащ! 

Аз не казвам, че ще престанете да постигате цели, аз просто казвам, че това 

ще е по-сложно. 

Най-добрият начин е да се придвижвате към новите цели и да помните 

постоянно за това, което вече сте постигнали. Сравнете се със себе си, какъвто 

сте били преди няколко месеца. Тогава постоянно ще сте в състояние на 

благодарност и щастие, нали вече много сте постигнали. Подсъзнанието ще 

възприема състоянието на „имане“. И Вселената ще Ви дава още повече и ще 

спообства постигането на нови цели. Ако говорим четно, това сътояние 

изисква продължителни тренировки. Аз самата потоянно съм в гоненица за 

нови цели и, случва се, че съм толкова захваната от новата цел, че абсолютно 

забравям за това, което вече имам. Благодарнотта е много мощен инструмент, 

използвайте го. Благодарете за всяка дреболия, за всяка победа, за всяка 

постигната цел. В края на деня задължително седнете и благодарете за всичко 

хубаво, което се е случило в този ден. 

 

Обобщение 

 

Създайте навик: 

- Вяка вечер преди сън да седнете за 10 минути и да помилите, какво сте 

успели да направите добре днес и какво сте постигнали. Искрено благодарете 

на Вселената за това. 

- Всяка сутрин, когато се събудите, спомнете си постиженията си. Благодарете 

за тях на Вселената. Спомнете си какво, може би преди половин година е била 

ваша цел, а сега вече е ваша реалност. Благодарете за всичко хубаво! 

 Главната идея на тази глава, която искам да разберете е: Когато постигнете 
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новите цели, благодарете за това, което вече сте постигнали до сега! Помнете 

вече постигнатите цели! 

 

Вътрешен разговор 

 

Сега ще поговорим за още един фактор за самовнушение, който се нарича 

„Вътрешен разговор“. 

Всяка секунда в главата Ви е пълно с мисли. Едни мисли просто прелитат, 

други Ви питат нещо, трети отговарят на въпросите на вторите, вмешват се 

четвърти мисли, след това вниманието се превключва на пети и т.н. Всичко 

това е вашият вътрешен разговор. 

За да упростя изложението и за ваше разбиране, ще обяснявам с примера за 

изкарване на определена сума пари. Взех в качество на пример именно 

парите, защото, първо - това е най-лесният и ясен пример, второ - много хора 

изпитват проблеми, на първо място, във финансово отношение. 

И така, да започваме... 

Много от Вас искат да изкарват големи пари (всеки сам  знае точната сума, 

ако не, задължително определете точна цифра) и често си задават въпроса, как 

трябва да се отнасят с парите, за да ги привличат по-бързо в живота си. Нека в 

този момент да изкарвате само 1-10% от тази сума, която бихте искали да 

изкарвате. Общо казано, главната цел е по-бързо да привлечете нужната сума 

пари. 

Първото, от което трябва да започнете за да изкарвате пари е вашето твърдо 

решение. Второто, което следва да направите, е да използвате принципи за 

самовнушение: афирмации и визуализация. Третият, най-важен момент, който 

ще Ви се наложи внимателно да контролирате,  е вътрешният разговор, то ест 

това, което Вие сами мисленно си казвате, как реагирате на определени 

събития, как решавате проблеми, с какво настроение и така нататък. 

Намерението създава много силен тласък за реализацията на желанието Ви.  

Самовнушението създава чувство за имане на това, което Ви е нужно, само в 

определен момент. Два сеанса с визуализация по 10 минути всеки и общо 20 
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минути на ден. Това е напълно достатъчно за ежедневна визуализация. Но 

сега нека помислим: ние сме бодри около 16 часа на ден, а продуктивното 

време за самовнушение е само 20 минути. Да увеличавате времето на сеансите 

или количеството им не е толкова ефективо,  а и няма да можете да се 

занимавате със самовнушение цял ден. Има и друг начин, той е по-сложен, 

който се нарича „контролиране на вътрешния разговор“ и се състои от 

контролирането на мисления разговор със самия себе си и отношението към 

случващите се събития.  

Нека помислим ето за какво. Вие искате да изкарвате 20000 лв на месец. А 

сега изкарвате само 2000 лв. Създали сте намерението, получили сте ?-

отражение, всеки ден се занимавате 2 пъти по 20 минути с визуализация на 

постигането на целта, но постоянно мислите, че имате малко пари, че не Ви 

стигат парите. Постоянно се стараете да спестите на всякъде и във всичко, 

само за да Ви стигнат. То ест се държите така, сякаш сте абсолютно беден. В 

този случай намерението Ви способства изкарването на големи пари, 

визуализацията и афирмациите също, а вътрешният Ви разговор е насочен 

към бедност, нали Вие се държите като беден и за това намерението затихва. 

В най-добрия случай желанието Ви се осъществява бавно, а може и изобщо да 

не се  осъществи. Вашият вътрешен разговор е много силен инструмент, даже 

по-силен от афирмациите и визуализацията, тъй като Вие разговаряте 

мисленно със самия себе си 15-18 часа на ден. За да постигате по-ефективно 

целите, Вие трябва постепенно да промените този разговор в посока 

приближаване към целта Ви.  

И така, с какво да започнем и как правилно да се отнасяме към събитията, 

за да ускорим процеса за постигане на целите? 

Представете си себе си вече изкарващ 20000 лв на месец, то ест Вие сте 

постигнали целта си. Как ще се държите? Как ще реагирате на проблемите? 

Как ще решавате проблемите? Как ще работите? Какво ще чувствате? Не, не е 

въпрос какво ще купувате и как ще харчите тези пари, а в самото чувство. 

Старайте се се да свиквате да мислите така, сякаш действително изкарвате 

тези пари. Това не е лесно, то ще изисква от Вас дисциплина и концентрация, 
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но повярвайте, това си струва. Колкото по-бързо успеете да осъществите тази 

промяна в съзнанието, толкова по-бързо ще се реализира целта Ви. 

И така, съставете на хартия списък с промени, които ще Ви се случат при 

постигането на целите Ви, например: 

- по-уверен съм в себе си 

- постоянно се усмихвам 

- усещам свобода за действия 

- увереност в бъдещето 

- повече обичам и прекарвам време с жена си/съпруга си и т.н. 

То ест опишете новия себе си и колкото по-подробно, толкова по-добре. След 

това се постарайте да погледнете сегашните си проблеми от нова гледна 

точка. Ще бъдат ли те и за напред толкова сериозни? По-натам, когато се 

сблъсквате с различен род ситуации, задавайте си един-единствен въпрос, 

„Как бих реагирал, ако вече изкарвах 20 000 лв на месец“ 

Нека погледнем какво още можем да променим в действията си, за да се 

чувстваме по-близо към целта? Основната наша цел е да създадем чувството, 

че вече имаме тези пари. И така, нека помислим за това, колко бихте носили 

със себе си в наличност, ако изкарвахте такива пари? Сигурно, не 20-50 лв. Та 

сложете в портмонето си за начало 200 лв. Не казвам, че трябва да ги харчите, 

просто ги сложете, нека стоят там, откъдето няма да ги харчите, и тези 20-50 

лв за дребни разходи, които Винаги носите със себе си. Общо казано сложете 

толкова, колкото за Вас ще са „много“ да носите със себе си. И нека си лежат, 

а Вие свиквайте, че имате със себе си винаги много пари. Това ще създаде 

определено чувство на комфорт и сигурност. Това все пак е много по-добре, 

отколкото да пазите тези пари в банката, да забравите за тях за половин 

година. Нека тези пари, които имате сега създадат база за бъдещите пари. 

Нека парите, които вече са с Вас да привличат нови пари. Създайте чувство, 

че сте богати.  

Друга област: преразгледайте това, какви суми смятате за големи. Например, 

преди смятахте сумата 5000 лв за голяма, сега тази сума е приходът Ви за 

седмица. Нима е голям? Мислите: да купя апартамент със заплатата ми не е 
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реално, трябва половин живот да пестя. Сега виждате: 100 000 лв са прихода 

ми за 5 месеца. Ако отделям по 10000 на месец, то за по-малко от година ще 

си купя апартамент“. Нима това е дълго? Разбирате ли разликата? Целта ни е 

да направим така, че подсъзнанието да повярва, че това е факт, и тогава 

съвсем скоро целта ще стане реалност. 

Разбирам, че не е лесно да се направи скок в мисленето, да направиш промяна 

в съзнанието за определена сума, но ден след ден, седмица след седмица, 

месец след месец и това ще стане навик. Постоянно се питайте, как бих 

постъпил, ако вече изкарвах нужната сума? Постъпвайте така, както си 

отговаряте. 

Само че в никакъв случай не харчете парите, които още в действителност не 

изкарвате. Човек, който изкарва такива пари, действително може много неща 

да си купи, но Вие още не ги изкарвате. За това, не можете да ги купите. И 

богатият човек никога без причина не би влязъл в дългове. Но как да 

постъпите тогава? Да си кажете, че не сте в състояние да купите? Отговорът е 

прост: „За сега не е нужно“, „Не искам“. Никога не казвайте, че не можете да 

си го позволите или нямате пари, казвайте просто: „Сега не искам“. Заменяйте 

всичко, което в действителност не можете да си позволите на „аз не искам“, 

„не е необходимо“ и т.н. 

 

Най-важните моменти от раздела за самовнушението 

 

- Самовнушението е процес на осъзнато или неосъзнато въздействие върху 

подсъзнанието посредством мисли и чувства 

- Нашият живот представлява отражение на вярванията и убежденията ни. 

- Вярата е състояние на ума, което се постига с помощта на твърдения и 

повтарящи се инструкции, оказващи въздействие върху подсъзнанието 

посредством самовнушение. 

- Този, който е претърпял поражение в живота, който го е завършил в бедност 

и страдания, сам е виновен за това, понеже е приложил принципа за 

самовнушението в негативния му вариант 
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- Самовнушението може да Ви вдигне до недосегаеми висоти или да Ви пусне 

на дъното в зависимост от това, по какъв начин вдигнете „платната“ на 

мислите си 

- Тайната на Енрю Карнеги, за когото писа Наполеон Хил,  е именно 

самовнушението! 

- Визуализацията е мисленото представяне и преживяване на въображаеми 

събития. 

- Визуализацията е най-мощният инструмент за доброволно внушение. 

- Афирмациите са осъзнати мисли, които човек осмисля преднамерено за да 

промени вече формираните убеждения 

- Да използвате афирмации всеки ден е най-лесният начин да промените 

желаемата ситуация в по-добра посока. 

- Много силна афирмация, която е насочена към хармония със света: 

„Вселената се грижи за мен“ 

- Когато постигате нови цели, благодарете за това, което вече сте постигнали! 

Помнете вече постигнатите цели! 

- Главното е да създадете чувството, че това, което искате, вече го имате. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ВЪРХУ КАКВА ОСНОВА ТРЯБВА ДА СТРОИМ УСПЕХА СИ 

 

Скъпи читателю! 

Първо, приемете поздравленията ми – Вие дочетохте до край това 

ръководство. Това вече означава, че сте последователен човек и довеждате 

започнатата работа до край. 

Повече от всичко ми се иска да Ви поздравя за това, че Вие качествено сте 

направили и изпълнили всички упражнения, които давах (а те не бяха малко). 

Но аз не знам, действително ли сте ги изпълнили. За това ще се наложи сами 

да се поздравите. При всички положения това ръководство не си отива от Вас, 

то винаги ще остане с Вас, и можете във всеки момент да върнете и да го 

препрочетете. 

И на края искам да поговоря с Вас, върху каква основа да построите вашия 

успех. Аз не искам да стане така, че Вие да градите много години успеха си и 

да го построите върху неправилните принципи. Нали не искате да изгубите 2-

3 години работа. Така че нека започнем последната и заключителната глава. 

Всеки строеж, било то къща, висока сграда или небостъргач се строи върху 

основа, която държи цялата постройка. Къщата има база няколко метра в 

дълбочина, високата сграда – до десет метра, а небостъргача – десетки метри. 

Колкото по-висока и величествена е сградата – толкова по-мощна е основата.  

Животът на всеки от нас представлява някакъв строеж. При някои това даже 

не е строеж, а просто палатка. При други – това е красива едноетажна къща. 

При трети – огромен небостъргач. Тези хора успяха да построят живота си 

точно така, а не иначе, благодарение на оновата, върху която е заложена 

тяхната къща. 

Всичко започва от базата. Вие не можете да построеите небостъргач върху 

базата на едноетажна къща. Вашият небостъргач веднага ще се срути. Също 

така, никой не прави дълбока мощна основа за едноетажна къща. 

Сега искам да поговоря с Вас за двата най-важни компонента на базата. 
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Ако Вие искате вашият успех да е дългосрочен  и постоянен, трябва да го 

градите върху благодарност и любов.  

Благодарността и любовта са най-силните позитивни емоции. Тези две 

чувства ще направят живота Ви хармоничен. Във всички области от живота 

Ви ще присъства хармонията. Точно тази хармония и „добрите отношения със 

света“ - това е, което Ви е нужно за дългосрочен успех. 

Успехът винаги е наразривно свързан с другите хора. Ако с любов се отнасяте 

към хората, независимо от това, какви са те, и сте благодарни на Вселената за 

всичко, което имате в живота, Вие ще придобиете щастие много бързо. 

Любовта и благодарността са необходими елементи за щастието 

Благодарността и любовта привнасят в живота Ви спокойствие и 

умиротворение, изчезват всички разсейващи фактори, които Ви пречат да 

постигате успех.  

Знам, за какво си мислите. Вие питате: „Как мога да съм благодарен, ако не 

постигам целите си, парите не ми стигат, и изобщо всичко е съвсем не така, 

както искам? Как мога да градя отношенията си върху любов, ако всички 

мислят само за себе си? Услужих пари, а  не ми ги върнаха, обещаха да ми 

помогнат, и забравиха за мен“. 

Отговорете моля, на въпроса: „Искате ли вашият живот да се подреди, и да 

започнете да постигате целите си?“ 

Ако да, то Вие имате само един избор от един, а именно, да се научите да 

живеете с чувство на благодарност и любов. Ако искате животът Ви и 

занапред да остава такъв, какъвто е сега, Вие можете да го строите върху 

каквото и да е. 

Кажете, моля Ви, има ли в живота Ви поне едно нещо, за което можете да 

благодарите? 

А имате ли в живота си половинка, към която изпитвате любов? Ако не, може 

би имате близък приятел или приятелка, а може би просто домашен любимец? 

Това е достатъчно, за да започнете да благодарите и да изпитвате любов. 

Започнете от малкото. Започнете да благодарите за нещо. Когато това стане 

навик, Вие усложнявате условията. Благодарете за всяко добро събитие, което 
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се случва в живота Ви. Когато разговаряте с друг човек, мислено си кажете: 

„Аз те обичам“. 

Много ми е сложно да Ви предам тези чувства и емоции, които възникват, 

когато живеете в чувство на постянна любов и благодарност. Изглежда сякаш 

тялото вътре се изпълва с някаква животворяща сила, и всичко се случва по 

най-добрия начин.  

Сигурна съм, че сте запознати със закона за привличане, който казва, че Вие 

привличате в живота си само това, за което мислите най-много. Та ето, човек, 

живеещ в благодарност и любов привлича в живота си максимум добри 

обсотятелства, което прави живота им по-добър, с минимум лоши 

обстоятелства. Когато човек привлича в живота си добри хора и 

обстоятелства, има още повече поводи за благодарност и любов, което влече 

след себе си още и още по-добри събития в живота. Получава се позитивен 

затворен кръг.  

Същото е с негатива. Негативните хора, които живеят в невежество, не ценят 

това, което получават, не уважават другите хора, получават повече негатив в 

живота си. Този негатив довежда до това, че хората още повече изказват 

недоволството си от живота, а това отново е негатив, който създава нов 

негатив. И така човекът се търкаля все по-ниско и по-ниско. Животът се 

разрушава, защото основата се руши.  

Сигурна съм, че разбрахте идеята. 

Какво можете да направите, за да създадете мощна основа: 

- Всеки ден отделяйте 5-10 минути, за да благодарите за това, което имате. 

Сутрин 5 минути и вечер 5 минути. Можете да благодарите за каквото и да е. 

- Всеки път, когато от ваша гледна точка се случва хубаво събитие, 

благодарете на Вселената за това събитие. 

Това е всичко, което касае благодарността. Просто, нали? 

Помнете, не е важно за какво благодарите, главното е по време на 

благодарността в душата да възниква спокойствие и умиротворение, някаква 

хармония. Ако го почувствате, значи сте благодарили добре, качествено. 

Що касае любовта: 
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- Ако имате свободна минутка по време на деня, просто си затворете очите и 

почувствайте, колко обичате този свят. Помислете за това, колко обичате 

жена си/мъжа си. Ако не успявате да почувствате любовта (например Вие 

изобщо не обичате този свят и мъжа си), трябва съзнателно да повтаряте „Аз 

обичам този свят“, „Аз обичам мъжа си“ и, когато го повтаряте, ще 

почувствате любовта. 

- Всеки път, когато общувате с друг човек, просто в мислите си кажете: „Аз те 

обичам“. Когато го направите, даже гласът Ви ще се промени. Вашият глас ще 

излъчва любов и уважение към другия човек. 

 

Вие сте родени за успех, помнете  това! 
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ЛЕГАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО 

Скъпи приятелю! 

Интернет сега много се развива и добрите материали често се копират и 

разпространяват в интернет. Не е изключено, че Вие също сте свалили това 

ръководство безплатно. 

В безплатните продукти има едни много голям проблем. Вие не цените това, 

което получавате, за това няма да се учудя, ако от предложените упражнения, 

Вие не сте направили нищо. Вие прочетохте ръководството и след седмица 

успешно ще забравите всичко това. 

Вторият проблем на безплатните продукти (ако сте честен човек) е в това, че 

чувствате угризения на съвестта. Авторът е работил над продукта месеци, а 

може би години, а Вие просто сте го свалили безплатно. 

Това ръководство писах в продължение на 7 месеца, а опита събирах в 

продължение на 5 години. Ако го четете безплатно, това означава, че съм се 

трудила напразно. Ръководството не Ви е помогнало защото не сте платили 

цената, а аз съм изгубила време, защото не сте изпълнили упражненията. Ние 

заедно губим в този случай. 

Много Ви моля, ако сте свалили ръководството безплатно, платете легалното 

му използване. Това ще донесе полза както на Вас, така и на мен! 

 

 

 

 


