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Посвещавам на съпругата си Джоан, 
която ме подкрепя безкрайно 
и ми дава сили със своята любов

пРедислоВие

когато колин ме помоли да напиша предисло-
вие към книгата му, не е имал и понятие, че трудът 
му „Радикалната прошка“ ще се окаже изумителен 
инструмент в моята собствена лична трансформа-
ция. наистина именно благодарение на неговия 
труд аз намерих важни отговори на много въпроси, 
които трябваше да реша, преди да се опитам да ре-
ализирам своята мечта и да осъществя житейската 
си цел – да стана наставник в областта на съзнател-
ното творчество.

аз разбрах нещо изключително важно: за да ста-
на майстор в сферата на съзнателното творчество, 
най-напред трябва да излекувам своето минало и 
да се освободя от съзнанието на жертва. необхо-
димо ми бе да намеря начин да се избавя от всички 
свои мнения, съждения, съмнения, от самосъжале-
нието, негодуванието, срама и чувството за вина, 
за да привлека в живота си любовта, мира и благо-
получието, които ми изглеждаха толкова желани.

Моят проблем, както го усещах по онова време, 
се състоеше в следното:

БЕСТСЕЛЪРА НА КОЛИН ТИПИНГ
РАДИКАЛНА ПРОШКА
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„Как да се освободя от душевната болка и 
страданията, след като съм толкова тежко 
обидена?“

Благодарение на метода на Радикалната прош-
ка аз се справих с този проблем и сега разбирам 
напълно защо Радикалната прошка и Радикално-
то проявление са така неразривно свързани по-
между си.

като наставник в областта на съзнателното 
творчество непрекъснато слушам оплакванията на 
своите клиенти:

„Какво не е наред с мен, защо тези принципи 
изобщо не ми действат?“

„Защо на другите това им се удава толкова 
лесно, а при мен – с толкова труд?“

„Защо лесно привличам към себе си всякак-
ви глупости, за които дори не мисля, а не онези 
неща, които ми се струват наистина важни?“

Ужасно трудно е отново и отново да се визуали-
зира желаното, да се медитира върху него, то да се 
подсилва с афирмации1, а в резултат така и да не 
се постига осъществяването му. Мисля, че това се 
случва по три причини.

1. Универсалният закон гласи: онова, върху 
което се фокусираме, има свойството да се раз-

1	Афирмация	 (от	 лат.	 affirmatio	 –	 утвърждаване,	 потвър-
ждаване)	 –	 утвърдително	 (положително)	 съждение.	В	 попу-
лярната	 психология	 –	 позитивно	 твърдение,	 кратка	 фраза	
на	самовнушение,	 създаваща	правилна	психологическа	на-
стройка.	–	Бел.	прев.
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ширява. Това означава, че ние получаваме онова, 
върху което постоянно акцентираме вниманието 
си. когато нашите неосъзнати мисли влизат в про-
тиворечие с истинската любов, страст, свобода, 
благополучие и цялостност, които така жадуваме, 
ние неволно създаваме противоположното на оно-
ва, което според твърденията си желаем.

2. ние прекалено прибързано правим извод, че 
този принцип не се оправдавал, и губим вяра в спо-
собността си на съзнателно творчество. и тогава 
се деморализираме с мисълта, че сме пълни неу-
дачници. колин ни дава своя метод – „Радикална 
прошка на себе си“, който ни позволява да разкри-
ем това на дълбинно ниво.

3. ние се съпротивляваме на това, което е, и 
затова търпим фиаско в практическото прилагане 
на Закона за разделението. Този невероятно важен 
вселенски закон гласи: за да получим желаното, 
трябва да се освободим от привързаността си към 
него. едното сякаш напълно противоречи на дру-
гото, но този постулат е изключително важен за 
това да се домогваме до желаното съзнателно.

действително преминаването от критерия „аз 
съм благодарен за това, че мечтите ми се сбъдна-
ха“ към критерия „аз съм щастлив и доволен, дори 
мечтите ми никога да не се сбъднат“ изглежда най-
малкото страшно обезкуражаващо. Сякаш се пре-
даваме и се примиряваме с по-малко от онова, кое-
то сме желаели.

а сега добрата новина: съвсем не става така! 
След като сме вложили всичката си творческа 
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енергия в осъществяване на мечтата си, ние трябва 
да се избавим от потребностите на нашето его – 
да дадем на мечтата си възможност по определен 
начин да се реализира – и да се доверим на Вселе-
ната, за да ни открие тя онова, което най-добре от-
говаря на нашите интереси. и ето тук се крие най- 
поразителното: дори Вселената изобщо нищо да не 
реализира, ние трябва да се научим да приемаме 
като нещо дължимо факта, че тя въпреки всичко ни 
е чула, значи „всичко е много добре“. ние трябва 
да се научим да се доверяваме на Божествения ред 
и да го възприемаме като абсолютно и безусловно 
адекватен на нашите мечти. Много е важно да ос-
ъзнаваме, че не сме сгрешили, защото за грешка 
тук и дума не може да става!

когато приемаме Божествения ред в качест-
вото на своя първична директива, това означава, 
че неизменно действаме от позицията на духовна 
зрялост. Това възвишено състояние на единство 
автоматично се съотнася с всичко, което искаме 
за себе си: Мир, любов, красота, хармония, Мъд-
рост, Цялостност и процъфтяване.

накратко, когато вашето съзнание за любов се 
разшири (а при такава работа то ще се разширява), 
едновременно с това стремежът да си създадете 
достоен живот ще израсне до нивото на страстна 
увереност в себе си и горещо желание да творите 
за благото на човечеството.

представяте ли си как би изглеждал този свят, 
ако можехме да привличаме миролюбието, любо-
вта и хармонията и да го изпълваме с тях? Сигур-
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на съм, че ако следвате указанията, представени в 
тази книга, и прилагате инструментите на Радикал-
ното проявление, работата, която предстои да за-
почнете, ще превърне тази мечта в реалност.

Вие държите в ръцете си една невероятно 
мощна и ефективна духовна технология за лична 
трансформация. Този прост процес се разкрива 
благодарение на техниките за Радикална прошка, 
разработени от колин Типинг, така че тази книга 
не само ще подпомага сбъдването на вашите съз-
нателни желания, но и в буквален смисъл ще ви 
освободи от болката и страданията, които се коре-
нят в миналото ви.

когато съзнанието ви се освободи от оценъчни-
те критерии на живота и миналото като правилни 
или неправилни, тогава и самите вие по право ще 
станете майстор творец.

Всичко е и нека бъде добро – винаги и всякога!

Аниза Айвън
www.CreataVision.com
www.TurnKevCoachinaSolutions.com
www.ManifestinaProsperity.com
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ВъВедение

Става нещо много интересно. Внезапно хора-
та наоколо започнаха да осъзнават, че животът 
може би не е това, което се случва с нас, а това, 
в чието създаване ние самите имаме пръст, тво-
рейки го с помощта на собственото си съзнание. 
изразът „творческа изява“ стана обичайна фраза 
дори в модните книги и лъскавите списания. дори 
религиозните автори в последно време се замис-
лят иска ли Господ да сме богати, или не иска и 
трябва ли да се молим да ни бъде пратено богат-
ство. и с абсолютно феноменална, поразяваща 
въображението скорост се разпространява по ин-
тернет филмът „Тайната“, в който куп известни 
и уважавани автори експерти превъзнасят Закона 
на привличането.

В основата на цялата тази активност е идеята, 
че ако разберем и се научим да използваме За-
кона на привличането, благодарение на него ще 
можем да създадем желаната реалност. налице 
са всички причини да се смята, че е така и че на 
всички нас е присъща силата да творим собстве-
на реалност.

наистина тази идея по навик е попаднала в раз-
реда на материите, подвластни на чистата вяра, и 
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пак по навик се игнорира от общественото мисле-
не, което я причислява към „празното дърдорене 
в духа на ню ейдж“. Тъй като обаче и квантовата 
физика, и други научни дисциплини ѝ придават те-
жест и достоверност и като цяло я подкрепят, тази 
идея – поне в теорията – си проправя път към умо-
вете на хората, подтиквайки ги към внимателното 
ѝ изучаване.

Скептицизмът, уви, е присъщ не само на от-
хвърлящите тази идея по презумпция. дори онези 
от нас, които отчаяно искат да повярват в нея, все 
още не са се избавили от известна доза скептици-
зъм. и това се случва, защото въпреки всичките ни 
старания да създадем желания живот с помощта на 
Закона на привличането, още не ни се удава. Това 
буди у нас дълбоко отчаяние и чувство за собстве-
ната ни несъстоятелност. причината за този про-
блем е двойна.

първо, нашите вибрации най-вероятно не са 
толкова високи, че да можем съзнателно да из-
ползваме Закона на привличането за сдобиване с 
горещо желаното. и това неизменно дисхармонира 
с нашите съзнателни желания.

Забележка. Следва да подчертаем, че този 
случай не е от онези, когато вашата душа (по-
скоро именно тя, а не вашето его) ви дава онова, 
от което се нуждае тя самата за изцеление и 
развитие.

иначе казано, ние пречим на самите себе си да 
получим желаното, защото нашият подсъзнате-
лен ум блокира целия процес с нисковибрационна 
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енергия, проявяваща се под формата на същностни 
негативни убеждения, страх, чувство на вина, гняв, 
яд и прочие видове негативна енергия.

Второ, в нас още не е налице развой на съзна-
нието на толкова дълбоко ниво, та да сме способни 
да повярваме, че ще получим необходимото, ако 
доверим всичките си нужди на духа. Готовността 
за пълно себепредаване във властта на духа е клю-
чов фактор в процеса на проявлението.

ние попиваме мъдри думи от книгите, които че-
тем, повтаряме афирмации и одобрително кимаме 
в отговор, когато слушаме хора като Уейн дайър 
и дийпак Чопра2, медитираме, съветваме се със 
звездите, подреждаме домовете и офисите си по 
правилата на фън шуй – и въпреки това във всеки-
дневния си живот обикновено се опитваме да по-
стигнем всичко със сила, планиране, контрол, труд 
и борба. нищо чудно, че не ни се удава да осъщест-
вим онова, което искаме.

ние живеем във вълнуващи времена и пред нас 
има само един проблем: трябва да разберем, че се 
намираме между две парадигми. ние продължа-
ваме да живеем със старата парадигма, с която е 
неразривно свързано убеждението в недостига и 
дефицита, но в същото време се опитваме да рабо-
тим и с новата, в чиято основа стои революцион-
ната идея, че в нищо няма недостиг, че Вселената 
е източник на безкрайно изобилие и че ние имаме 

2	духовни	учители	и	писатели,	многото	книги	на	които	се	
издават	в	цял	свят.	–	Бел.	авт.
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силата да привличаме от тази сфера безгранични 
възможности за всичко желано.

ние трябва да проявим състрадание към себе 
си и да признаем, че са ни нужни инструменти, с 
които да можем да пазим равновесие, опирайки се 
същевременно на тези две парадигми. на нас са 
ни нужни инструменти, които да ни помогнат да 
признаем и приемем за даденост нашата липса на 
убеденост и увереност в новата реалност и които 
в същото време да ни дават възможност продъл-
жително и успешно да практикуваме изкуството на 
Творческото проявление.

Без определен вид технология, която да ни по-
могне в това, ние сме обречени на провал. Само 
думи на страница или на диск са недостатъчни. ние 
сме все още прекалено силно обвързани от старата 
парадигма.

За щастие, някои инструменти на Радикалното 
проявление не само вече съществуват, но и са ус-
пешно пробвани (вж. стр. 19). и те се основават на 
същата ефективна технология, която лежи в осно-
вата на Радикалната прошка3 – метода, помогнал 
на милиони хора през последните петнадесетина 
години.

Винаги съм смятал и смятам, че духовното из-
растване се осъществява единствено за сметка на 

3	Вж.	колин	Типинг.	Радикална	прошка.	духовна	техноло-
гия	за	изцеление	на	взаимоотношенията,	освобождаване	от	
гнева	и	чувството	за	вина,	намиране	на	взаимно	разбирател-
ство	 във	 всяка	 ситуация.	 издателство	 „паритет“,	 София.	 –	
Бел.	ред.
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постоянна практика или с използване на инстру-
менти, позволяващи ни да изживеем трансформа-
цията по-скоро на енергийно, отколкото на инте-
лектуално ниво. Тези инструменти трябва да ни 
въздействат физически, емоционално и духовно.

инструментите на Радикалната прошка, както и 
на Радикалното разширяване на възможностите и 
Радикалното проявление, които ще намерите на на-
шия уебсайт, може би изглеждат като обикновени 
тест-анкети, CD и DVD, но това действително са 
енергийни инструменти, свързващи ни с нашия ду-
ховен разум. а духовният разум е оня наш аспект, 
който знае как да се подключи към „единното поле 
на съзнанието и сферата на безкрайните възмож-
ности“. когато това се случи и ние отстраним от 
този път своя разум, проявлението може да стане 
реалност.

Радикалната прошка ни помага да повишим 
нивото на нашите вибрации, което е необходимо 
условие за Радикалното проявление. по-горе вече 
казах, че ние сами създаваме ниски вибрации и 
блокираме способностите си със склонността да 
виним и съдим другите, с привързаността си към 
обидата, страха, чувството за вина, срама, гнева и 
с навика си да се смятаме за жертва. Радикалната 
прошка ни дава възможност за кратко време да се 
избавим от своя негативизъм и създава положите-
лен ефект – пренася всичката енергия в настояще-
то и повишава вибрациите ни.

комбинацията на Радикалната прошка (с коя-
то се отстраняват грешките на миналото и се раз-
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чиства път за работа с настоящето) и Радикалното 
проявление (с което се съзидава бъдещето) е много 
ефективно средство. ефективно е, защото предста-
влява практичен, рационален и прост метод за реа-
лизиране на желаното.

Така че макар сама по себе си да е напълно са-
мостоятелно, цялостно и завършено явление, тази 
книга е пряко свързана с предшестващата я кни-
га – „Радикалната прошка“, и е подкрепена с мно-
жество аудио-визуални ресурси, които ѝ добавят 
влияние и практичност. Всичко това в съвкупност 
я прави не просто книга, а реален метод, който в 
буквален смисъл ще промени живота ви.

Забележка на автора. Ако четенето на 
тази книга е неразривна част от мултимедий-
ната „Програма за Радикално разширяване 
на възможностите“, на ваше разположение 
вече са всички инструменти и ресурси на Ра-
дикалната прошка и Радикалното проявление 
във вид на CD, DVD, книги, онлайн програми и 
тест-анкети.

А ако четете книгата сама за себе си и не 
сте запознати с технологията на Радикалната 
прошка, може би ще намерите много полезни 
неща на уебсайта www.radicalforgiveness.com. 
Там можете да теглите безплатно множество 
инструменти, включително тест-анкети по Ра-
дикална прошка, качени специално, за да можете 
да ги ползвате.



Колин Типинг
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инструментите на Радикалното 
проявление

ако сте от онези, които са се сдобили с тази 
книга отделно, а не като част от програмата за 
Радикално разширяване на възможностите с всич-
ки приложени към нея инструменти, може би ще 
пожелаете да изтеглите безплатно тест-анкетите 
по Радикална прошка и да се снабдите със CD „13 
стъпки към Радикалното проявление“.

За да изтеглите материалите, да се сдобиете със 
CD и да получите представа за другите продукти, 
които може да ви заинтригуват, влезте в сайта 
www.radicalmanifestation.com.




