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Увод

Който е открил себе си, не може да загуби нищо на тоя 
свят.  
 Стефан Цвайг

Как функционира тази книга  
и как да извлечете от нея максимална полза

Добре дошли. Хубаво е, че сте тук. Когато говоря с хората, 
често имам чувството, че само малцина съзнават каква сила 
всъщност се крие в тях. Мнозина всъщност на драго сърце 
биха били други – ако можеха да избират, както ще ви кажат. 
Та какво ли може да промени отделният човек, си мислят най-
вероятно те. Ще ми позволите ли да продължа разсъжденията 
по този въпрос? Колко хора са нужни, за да се промени све-
тът? Сто хиляди? Един милион? Един милиард? Моля, обмис-
лете отговора си, преди да продължите.

Позовавайки се на историята си мисля, че силата на от-
делната личност е напълно достатъчна. Макар далеч не всич-
ки от тях да служат за пример, все пак именно отделни хора 
са са преобърнали света – не основно Хитлер или Сталин, 
които са използвали вътрешната си сила само за разрушение. 
Но Иисус от Назарет, Франциск от Асизи, Хенри Форд, Стив 
Джобс или Михаил Горбачов са променили немалко неща. 
Тук не е мястото да обсъждаме дали одобряваме стореното 
от тях. Важно е само, че без силата на тези хора светът щеше 
да се развие по съвсем друг начин. Естествено, същото важи и 
за онези, които – като техни съратници – са посветили свои-
те умения и знания в служба на „великата цел“ и без които, 
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безспорно, по-голямата част от случилото се 
нямаше да бъде възможно. Ала всички големи 

промени се коренят във вътрешната сила и реши-
телност на някой отделен човек.

Отнасяйте се внимателно към онова, което се крие във вас. 
И не забравяйте: вие също можете да промените хода на 
света.

Още за народите на Древния изток драконът и тигърът са 
били владетели на вселената. Според представата на древните 
учители въздушното пространство се управлявало от пъргавия 
дракон, а земята – от силния, смел тигър. И сред легендарните 
монаси-бойци от китайския манастир Шаолин били на почит 
и двете животни. Когато след дългогодишно обучение един 
монах положел с успех прословутия си изпит (който можел да 
завърши със смъртта на кандидата) върху подлакътниците му 
дамгосвали символите на манастира: изображение на дракон и 
тигър. И до днес тигърът, животно, живеещо самò, а не в стадо, 
е символ на ловкост, грация и целенасочена сила. Тигрите са 
тихи, бързи и направо непобедими благодарение на невероят-
ните им сили. Подобно на всички котки, и тигрите живеят за 
мига и постоянно съзнават криещата се в тях сила. Всяка секун-
да те са готови да използват фокусирани на сто процента онова, 
което им е дала природата. Тигрите не са стадни животни. Те 
не се отчитат никому, не зависят от никого и знаят, че всичко, 
което ще постигнат, е вече заложено в тях.

Ако наистина искате, и вие можете всичко това.

Дори в момента да не можете да си представите, и във вас 
се крият силата и способностите на тигъра.


