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най-важното умениеI

За какво мечтаехте като 
дете?

Върнете се към времето, 
когато вярвахте в чудеса. 
Спомнете си годините, ко-
гато все още смятахте, че 
всичко е възможно. Когато 
бяхте твърдо убедени, че 
Дядо Коледа съществува. 
Когато още никой не ви бе 
казал, че не може непрекъсна-
то да получавате подаръци. 
Представете си детето, 
което бяхте тогава, и го по-
питайте за какво мечтае.
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та Какво би пожелало, ако има магическа пръчка и може да измагьоса 

всичко? Може би иска да е певица и да записва световни хитове; 
може би мечтае да е ветеринар, за да помага на животните; или си 
представя, че живее в голяма и красива къща?

Приемете всички негови идеи, дори и най-смелите и нетипични-
те. Приемете ги, без да ги оценявате, без да ги обмисляте. Кажете 
си: „Давам си право на мечти!”, и вижте истинските си желания. 

Концентрирайте се върху една от мечтите си. Спрете да че-
тете и го направете още сега. Ако мечтаете да пеете, представе- 
те си, че сте на сцената. Ако мечтаете да обиколите света, пред-
ставете си, че пътувате. Ако мечтаете за любов, представете си 
прекрасно семейство.

Дайте си сметка какво изпитвате, докато наблюдавате своята 
мечта. Какво чувствате, когато виждате съкровеното си желание 
реализирано. Запомнете тази картина. 

Вярвате ли, че можете да я превърнете в реалност? Важно е да 
застанете зад своите мечти, защото това е един от признаците, 
че обичате себе си, а любовта към себе си е в основата и на неанга-
жиращия флирт, и на успешната връзка.

Любовта започва от вас.

Именно затова започваме тази книга оттук – от това какво 
означава да обичате себе си. Любовта към себе си е:

игра с правила

В това отношение всички приличаме на малки деца – имаме нуж-
да от правила. Да храниш детето си единствено с шоколад само 
защото го иска, не е любов. Като деца имаме нужда от график и ре-
жим. Имаме нужда да ставаме и да лягаме по едно и също време, да се 
храним здравословно, да нямаме зависимости от алкохол и цигари.
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Помислете какви правила сте създали сами за себе си и си отго-
ворете честно дали наистина ги спазвате. Напишете списък с 10 
неща, които отдавна отлагате и все не можете да намерите време 
за тях. Точно те са много важни. Всичко, което не е изчистено, 
всяко неспазено обещание, стои като преграда в полето ви и ви 
изтощава.

Научете се да гледате на себе си не като на голям човек, а като 
на малкото дете, което има нужда от основни неща като грижа, 
любов, добри думи.

Всяко дете обича да му казват истината и ако обещаваме нещо 
на себе си, трябва да го спазваме, иначе ще живеем в лъжа. Помисле-
те си как се чувства вашето вътрешно дете, когато го лъжете и 
не спазвате обещанията си.

В момента, в който си кажете „Искам да направя...”, започва да 
се отделя енергия, насочена към постигане на желаното действие. 
И когато в крайна сметка се откажете, отделената енергия се пре-
връща в автоагресия или депресивност. Още по-лошо – ако често 
не изпълняваме своите цели, започваме все по-малко да вярваме в 
себе си и в един момент решаваме, че няма смисъл да имаме желания, 
отказваме се от мечтите и изпадаме в депресия. 

Превърнете го в свой навик – винаги, когато кажете „Искам да 
направя...”, просто го направете. Промяната в живота ви ще бъде 
изумителна. Всеки път, когато изпълняваме свое желание, ние се за-
реждаме с енергия за следващите.

Не отлагайте щастието за утре! 

грижа

Помислете добре в кои сфери от вашия живот се грижите за 
себе си и къде не си позволявате грижа. Тук не става въпрос само за 
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странството около вас. Осигурявате ли на очите си красиви глед-
ки? Позволявате ли си да пазите само добри спомени? Имате ли 
време за фитнес, почивка, обяд? Това е като приказката за двамата 
дървари – този, който почивал, отсичал повече дървета, защото 
имал време да си наостри триона. 

Неотдавна бях на един семинар и ми се обади асистентката ми, 
за да уточним графика на консултациите. „Нали си предвидила и 
обяда ми в графика?” – попитах я аз. Една от психоложките до мен 
много се изненада: „Ти слагаш обедната си почивка в графика? Аз 
никога нямам време да ям!” „Разбира се – отговорих ´ аз, – винаги 
включвам обяда си в графика. Ако не обядвам, не мога да работя. 
Това е важно за мен.”

Какво е важно за вас? Напишете личната си представа за грижа 
към себе си и започнете да я проявявате. Изберете първото дейст-
вие още днес. Това трябва да стане начин на живот, не просто 
нещо временно!

обКръжеНие

Много психолози казват, че всеки от нас е средностатически 
сбор от 5 човека, с които общува. Замислете се за хората от най-
близкото си обкръжение. Харесва ли ви да са до вас? Имате ли нужда 
от тях? Помагат ли ви? Да се обичаме, означава да избираме какви 
хора допускаме до себе си. 

Напишете 5 човека, които са ви оказали влияние през детство-
то, и 5 човека, които имат влияние върху вас през последните 
години. Не е задължително да познавате лично хората, които ви 
влияят. (Ако например всеки ден четете някоя от книгите на Ан-
тъни Робинс и усещате, че прочетеното променя живота ви, той 
ви влияе, без да го познавате.) По ваша преценка колко от хората в 
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списъка ви са щастливи и колко – нещастни? Ако всички са нещаст-
ни, спешно трябва да смените обкръжението си.

Не мислете, че нямате избор – винаги имате избор. Но ако наис-
тина сред близките ви има хора с дълбоки проблеми, опитайте се 
да черпите от тях не отрицателното, а доброто. Ако най-близ-
ката ви приятелка за пореден път се оплаква от мъжете, кажете 
´: „Стоп! Разкажи ми нещо хубаво. Ако не можеш, по-добре мълчи.”

Едно от важните условия, когато преследваме мечтите си, е да 
сме обградени от хора, на които искаме да приличаме. И обратно-
то – ще се уловите, че когато имате щастлива връзка например, 
от обкръжението ви изведнъж отпадат тези, които ви дърпат 
назад, склонни са към непрекъснато мрънкане или са вечно сами.

Върнете се към десетте души от своя списък и помислете кого 
искате да премахнете още днес – кой не ви дава енергия, кой не ви 
обгражда с любов, кой ви затрупва с проблеми? 

Искате ли да приличате на хората, които са до вас? Не? Тогава 
отидете там, където има личности, които бихте искали до себе 
си! Запишете се на йога, футбол или в някакъв специален клуб.

Да обичаш себе си, не е лесно и вероятно в началото ще се сблъс-
кате с отрицателни реакции. Ще започнете да чувате упреци, че 
сте високомерни, че сте вирнали нос, но е важно да си зададете 
въпроса: себе си ли избирате, или чуждото одобрение?

вяра в себе си

Спомнете си някой от своите големи провали. Нещо, което ви 
се е сторило изключително трудно и за което си казвате „Не ус-
пях”. Може да е в професионално отношение, може и да е любовна 
връзка. Сега напишете пет плюса, които този провал ви е донесъл: 
дал ви е нов опит, направил ви е по-силни, провокирал ви е за нов 
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та бизнес. Когато в моето семейство загубихме всичките си пари, 

ползите бяха, че станахме по-близки; че останахме гладни, а когато 
човек е гладен, работи по-усилено и е по-креативен; че започнахме 
собствен бизнес...

Всички падаме, но въпросът е след това да се изправим на кра-
ка и пак да започнем да действаме. Затова, когато падате, бъдете 
щедри на похвали към себе си. Кажете си: „Ще се справя, аз ще успея, 
точно така, аз съм върхът”. Колкото и да е напрегната ситуаци-
ята, не спирайте да си повтаряте: „Действай! Точно така! Още 
малко! Аз мога! Да! Да!”

Ако имате провалени връзки и се появи нов партньор, не си каз-
вайте: „Отново ще се проваля”, а започнете да си повтаряте: „Този 
път ще успея, това е любовта. Точно така! Аз съм бог/богиня.” 

Повтаряйте си всичко това, докато усетите, че сте излезли от 
дупката и сте се заредили с нова енергия. Продължете напред, без 
да спирате. Поспрете ли дори за секунда, ще останете в дупката.

да си №1 за себе си

Напишете 10 отговора на въпроса „Какво заслужавам?”. Да спя с 
красива жена/мъж. Да нося рокля от известна марка. Да живея в еди-кой 
си квартал или град. Да бъда винаги красива. 

Когато приключите, прочетете списъка на глас и забележете как 
се чувствате. Сега увеличете всичко десетократно. Ако сте напи-
сали „искам кола”, нека стане „искам хеликоптер”; ако сте написали 
апартамент – нека стане замък. Правете това упражнение редовно 
и непрекъснато увеличавайте исканията си.

Спомнете си моменти, в които сте отстъпили заради някого, и 
помислете дали не сте могли да изберете себе си. Дайте си сметка 
за всички онези случаи, когато не сте имали желание да направите 
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нещо, но въпреки това сте се насилвали да го направите. Помисле-
те как по друг начин бихте могли да реагирате. Създайте си ново 
правило – винаги да правите само това, което наистина искате 
от сърце. Дайте това право и на другите, без да им се сърдите.

Ако слагате себе си на първо място, никога няма да се дразните 
от хората, които го правят. Не се плашете от това, че някой ще 
ви се разсърди и ще го изгубите. Хората, които трябва да присъст-
ват в живота ви, ще останат. 

На следващите страници ще научите как точно да следвате сър-
цето си и да го изпълните с любов към себе си.
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Знаеш ли въпроса, си близо до 
отговора, казват мъдреците. 
Важи и за пътя към любовта. 
Запитайте се: Какво означава за 
мен любовта? Избройте всичко, 
което ви идва наум: връзка, секс, 
щастие, свобода, взаимност, 
отдаденост. Срещат ли се в 
описанието ви думи като болка, 
риск, страх, изоставяне? Когато 
аз самата трябваше да отгово-
ря на този въпрос, първата ми 
реакция беше: „Драма, доверие и 
проблеми.” 

Ако в момента имате трудна 
връзка или изобщо нямате парт-
ньор, много често това се дължи 
на факта, че подсъзнанието ви 
свързва любовта с нещо негатив-
но или опасно. Важно е да си даде-
те сметка за това и да потърси-
те начини да го отстраните. 

Задайте си 
големия въпрос1
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Застанете пред огледалото 
и се вгледайте много внима-
телно в образа си. Опитай-
те се да го погледнете така, 
както бихте гледали човека, 
когото най-много обичате. 
Представете си колко неж-
ност изпитвате към този 
човек, представете си как му 
прощавате. 

Какво е да живеете с този 
човек вътре във вас? Как се 
чувствате в това тяло, с 
това лице, с тези очи, с този 
нос, с тези устни? Именно с 
този нос усещате аромата на 
света около вас. През тези очи 
виждате света. С тези устни 
можете да го вкусите. 

Как бихте погледнали на чо-
века в огледалото, осъзнавайки 
всичко това? Как бихте го 

обичали? Кажете си вътреш-
но: „Ти си най-ценното, което 
имам. Дори да загубя всичко, 
ще имам теб. Ти си този, кой-
то никога няма да ме изоста-
ви. Благодаря, че си до мен. Аз 
обичам себе си.”

Как се чувствате в този 
момент? Какво е да бъдете 
безусловно обичани просто 
защото ви има? Опитайте се 
да си отговорите възможно 
най-пълно на този въпрос, мис-
лете в образи, усещания, дори 
аромати.

Запомнете това чувство 
и всеки път, когато имате 
нужда от подкрепа, помощ, ра-
дост и приемане, погледнете 
в огледалото и си спомнете 
колко много обичате човека 
вътре във вас.

2 Огледалце, 
огледалце
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И тук на помощ идва огледа-
лото. Погледнете в него и ка-
жете: „Вътрешната красота, 
която виждам в себе си е...”. 
Избройте поне 10 неща, които 
харесвате у себе си и смятате, 
че другите ценят. Например: 
„Аз съм мил, нежен, любящ, ин-
телигентен...” 

Веднъж щом откриете и 
приемете своята вътрешна 
красота, тя ще стане видна 
и за околните. Започнете ли 
да се фокусирате върху поло-
жителните си страни, те ще 
стават все повече и по-ярки, 
самочувствието ви ще се по-
добри и увереността ви ще 
нарасне. Особено важно е, вед-
нъж приели добрите си стра-
ни, да започнете да прилагате 
упражнението и за онези час-

ти от тялото си, които не 
харесвате. Помислете за тях 
и кажете: „В себе си най-много 
обичам (носа си, прасците).”

В едно от обученията ни 
имахме изключително красиво 
момиче, което смяташе, че 
има ужасно некрасиви големи 
уши. Криеше ги и не ги показва-
ше на никого. Ако партньори-
те ´ искали да я докоснат по 
ушите, тя направо бягала и ги 
плашела със своята реакция. 
Помолих я да вдигне косата си. 
В началото много се притесня-
ваше. Но накрая беше толкова 
щастлива, че е обичана точно 
заради тези прекрасни уши.

Помислете от какво се при-
теснявате, формулирайте го 
ясно и смело го покажете на 
Вселената!

Правилото на 
10-те плюса3


