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ОТ АвТОрА

Скъпи приятели!

Човекът е много силно същество, много по-
силно, отколкото изглежда на пръв поглед. Но 
знаете ли какъв е проблемът? Хората не вяр-
ват в себе си! Човек може да лети в космоса и 
да покори най-високия връх на Земята; може 
да създаде лекарство за смъртоносна болест 
и да събере огромни числа наум, но по някак-
ва причина смята, че не е възможно да се на-
учи как да привлича късмета и богатството.

Но:
„Вашият мозък може всичко. Абсолютно 
всичко. Основното е да се убедите в това. 
Ръцете не знаят, че не могат да правят ли-
цеви опори, краката не знаят, че са слаби. 
Мозъкът ви обаче го знае. Убеждавайки се, 
че можете да направите всичко, можете 
наистина да направите всичко!“ 

робърт кийосаки

От дълги години изучавам техники, които 
ми помагат да стана проспериращ и успешен 
човек и предсказвам бъдещето с карти Таро. 
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Наблюдавам прекрасни трансформации в жи-
вота си и в живота на моите приятели, чита-
тели и слушатели на моите семинари, и съм 
убедена, че можете да се научите как да при-
влечете късмета на своя страна. Много по-
лесно е, отколкото изглежда!

В тази книга съм събрала най-добрите 
практики, ритуали и упражнения, които ще 
ви помогнат да трансформирате живота си и 
да станете господари на съдбата си. Тази книга 
вече беше публикувана и получи много поло-
жителни отзиви, и въпреки че е написана от-
давна, аз продължавам да я допълвам, защото 
непрекъснато откривам нови ефикасни уп-
ражнения, утвърждения, ритуали и препоръ-
ки. Толкова е вълнуващо да работиш със съз-
нанието си и да наблюдаваш как се променя 
светът наоколо! Отворете я, прочетете я и ще 
разберете, че късметът и богатството се нуж-
даят единствено от нов начин на мислене!

Джудит Норман
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КАКъвТО въПрОСъТ – ТАКъв 
И ОТГОвОръТ

Замисляли ли сте някога над това, защо 
са ви нужни парите – всички тези звънтящи 
монети и шумящи хартийки? „Ама, разбира 
се! Що за глупав въпрос?!“ – ще отвърнат мно-
зина от вас. И защо? За да живеете?... Ще ви 
отговоря: с количеството пари, които имате 
в момента, вие и без друго живеете, щом че-
тете тази книга. Значи, не е за това... За да не 
гладувате? Мисля, че не сте си купили това 
ръководство по забогатяване вместо хляб. 
Също така и не вместо необходимите ви дре-
хи, обувки и т. н.
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Размитата представа за какво ни е нужно 
това или онова се въплъщава в също тако-
ва неконкретно притежаване на желаното. 
Спомнете си „Илюзии“ на Ричард Бах: героят 
поискал да види синьо перце – и видял: на 
етикета на закупената от него напитка било 
написано, че продуктът е произведен от фир-
мата „Синьото перце“. Това е закономерност 
в нашия живот: поръчали сте – получавате! 
Обаче има едно „но“: трябва да умеете пра-
вилно да формулирате поръчката.

Така е и с парите. Трябва не да искате 
пари изобщо, защото пари като такива – 
монети, купюри – всеки от нас винаги има. 
Трябва да бъдете колкото може по-конкрет-
ни в своето желание. А това означава да си 
представяте колко пари са ви нужни и за 
каква цел.

Тед реши да открие свой бизнес: неголя-
мо предприятие – дъскорезница. Всеки ден 
на моя въпрос как върви работата той отго-
варяше: „За нас с жената и децата стигат“. И 
наистина му стигаха... колкото да не гладува. 
Щеше ли да се откаже той, ако бизнесът му 
носеше повече пари? Мисля, че нямаше да се 
откаже. Но този човек сам беше преценил, че 
са му „достатъчно“ парите, тоест, беше опре-
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делил минимума, за да не гладува. Какъвто 
въпросът – такъв и отговорът.

Историята на този бизнесмен ми напомни 
една от свободните театрални интерпрета-
ции на пиесата на Молиер „Мизантроп“. Глав-
ният герой, стремейки се да забогатее още 
повече, се обръща към Бога: „Дай ми пари!“ В 
отговор от небето върху него пада малка мо-
нета: нима това не са пари?

Още Аристотел е твърдял, че природа-
та не търпи празно пространство, празни 
разговори и празни мисли. Изпращайки 
неконкретно искане на пари, вие сякаш 
предлагате на Вселената да реши задача с 
всички неизвестни. Отговорът на това ис-
кане може да се окаже в най-добрия случай 
същата тази единствена монета, която пада 
върху вас от небето, или която се търкаля в 
краката ви.

Ако наистина ви трябват пари, помисле-
те добре и пределно конкретно отговорете 
на въпросите: за какво ви трябват? В какво 
количество? Отговор „за живеене и колкото 
може повече“ не се приема. Ако сте отговори-
ли така, трябва да се върнете към началото 
на книгата и да започнете да я четете отново, 
иначе ще вървите в грешна посока и най-ве-
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роятно ще се отдалечавате от парите вместо 
да се приближавате към тях.

Предлагам сигурен начин да определите 
колко пари в действителност са ви нужни за 
днешния ден, тоест каква сума е оптимална 
за вас в настоящия момент, с която можете да 
се разпоредите, без да нарушите законите на 
Вселената. Веднага искам да предупредя, че 
в различни периоди при един и същи човек 
този показател може да се променя. Поради 
това ви съветвам да правите „замерване“ на 
своите способности в дадената област неед-
нократно, например – веднъж на половин го-
дина.

Затворете очи и си представете някаква 
скала – хоризонтална или вертикална, с деле-
ния, обозначаващи една или друга сума пари. 
По дължината на скалата е разположена тън-
ка куха тръбичка, в която се движи живачен 
или оцветен спиртен стълб като в термоме-
трите. Важното е цветът на стълба да бъде 
контрастен и ясно различим. А сега мислено 
или на глас, задайте въпроса: „Колко пари са 
ми необходими за днес?“ – и внимателно сле-
дете движещия се покрай деленията на ска-
лата стълб. Запомнете – където спре, това е 
оптималната цифра. Ако стълбът „излети“ из-
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вън пределите на скалата, значи сте се отне-
сли несериозно към експеримента. Опитайте 
още веднъж, като се настроите да получите 
по-правдив отговор. Ако сумата ви се струва 
твърде малка, замислете се. Може би, получа-
вайки значително по-голяма сума на заплата, 
вие харчите много пари за дреболии, а после 
очаквате следващото постъпление на пари 
именно в такъв размер?

Надявам се, че вече сте намерили отговор 
на предложените въпроси, или поне сериозно 
сте се замислили. В такъв случай преминете 
към усвояването на основната част на моето 
ръководство по забогатяване.
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ПАрИТе ИдвАТ, 
ПАрИТе СИ ОТИвАТ

Бедняк или богаташ?

Вероятно неведнъж сте чували, че подоб-
ното привлича подобното. По отношение на 
парите този закон на Вселената може да се 
формуляри така: богатият богатее, беднякът 
обеднява. И нищо няма да помогне на онзи, 
който сам се е писал за бедняк. Дори ако на-
мери съкровище, спечели на лотария или по-
лучи наследство, все едно беднякът скоро ще 
загуби тези пари: или сам ще ги загуби, или 
ще му ги откраднат, или ще ги похарчи за дре-
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болии, или ще ги вложи в безнадеждно дело, 
но няма да ги задържи.

Сара Н. ми разказа историята на своето 
„бедняшко“ минало. Израснала в семейство, 
където парите не се задържали. Когато 
започнала самостоятелен живот, Сара 
решила да си намери работа с „добра за-
плата“. Имала късмет – намерила си бързо 
такава работа. Но това, което се случило 
впоследствие, Сара дълго не могла да раз-
бере: „Получавах пари, гледах ги и си мислех: 
това са добри пари, такива пари в моето 
семейство никога не е имало! Ето, накрая, 
мечтата ми се сбъдна: аз, бедното момиче, 
разполагам с такива големи пари! А когато 
след работа се връщах вкъщи и броях оста-
налото в портмонето си – настроението 
ми се разваляше. Дори не можех да си спом-
ня за какво съм похарчила парите. Никакви 
особени покупки не правех – парите просто 
се топяха и изчезваха от само себе си. На-
мирах в портмонето си стотинки, които 
разпределях по равно за всички дни до след-
ващата заплата и едва свързвах двата 
края. Това се повтаряше всеки път, когато 
получавах плика с парите“.




