
КАК ДА ПЕЧЕЛИМ
ДОВЕРИЕ

и да постигаме желанията си

д-р Джоузеф Мърфи



  Съдържание  

3 

Съдържание 

Представяне на поредицата..............................................5 

Предговор...........................................................................21 

Първа глава 
Да изградим вяра в собствените си възможности.......27 

Втора глава 
Да се научим да обичаме себе си......................................38 

Трета глава 
Създайте нов образ за личността си .............................60 

Четвърта глава 
Как да развием прекрасното у себе си ...........................94 

Пета глава 
Превърнете живота си в непрекъснат възход............115 

Шеста глава 
Какво не можете да промените ...................................136 

Седма глава 
Научете се да казвате „да” и „не” ................................149 

Осма глава 
Как да се справим с несправедливостта в живота....165 

Девета глава 
Как да излекуваме наранените си чувства..................192 

Десета глава 
Как да се справим с трудните хора..............................210 



Съдържание 

4 

Единайсета глава 
Джонатан Ливингстън Чайката ..................................245 

Дванайсета глава 
Религията и жените .......................................................287 

 



27 

Първа глава  

Да изградим вяра в 

собствените си 

възможности 

Да изградим вяра в собствените си… 

Ако мислите за себе си като за неудачник, ако сте 

убеден, че ще се провалите, то тогава просто няма на-

чин да успеете. Мислете за успеха. Осъзнайте, че сте 

роден да побеждавате и да вървите нагоре, защото Бог 

не може да не успее. Представяйте си, че сте щастлив, 

успял и свободен, и вие ще бъдете такъв. Всичко, което 

съзнанието ви приема за истина, се въплъщава във ва-

шето подсъзнание и се реализира в материалния ви жи-

вот. Такъв е законът на съзнанието – неотстъпен, пос-

тоянен, вечен и непроменим. 

Тук не става дума за сляпата вяра в канона, догма-

та, традицията или в наложена религиозна философия. 

Става дума за вярата в собствената ви мисъл, в собс-

твените ви чувства и в законите на вашето съзнание. 

Вяра в добронамереността на Бог към живите, и вяра в 

творческата Мъдрост на вселената, отговаряща на 

вашата мисъл. Много от вас вярват, че ще се разболе-

ят, ако се изложат на течение, или ще пипнат някакъв 

вирус и ще се простудят, ако някой кихне в тяхно при-

съствие. По същия начин други са убедени, че няма да 

успеят в живота и естествено всичко, което предпри-
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емат, ще е белязано със знака на неуспеха. Причината за 
всичките ви успехи и неуспехи се крие във вашата вяра.  

Една жена ми каза веднъж: „Винаги съм вярвала, че 
ще остана сама в живота, че никой няма да се ожени за 
мен и ще си умра бедна и нещастна. Но прочетох ва-
шата книга „Силата на твоето подсъзнание” и прило-
жих молитвите, препоръчани от вас, за подобни на моя 
случай. Сега съм щастливо омъжена и благословена с 
три прекрасни деца.” 

Тази жена престана да вярва в негативни неща и се 
изпълни с радостно очакване за бъдещия си живот. 
Страхът е вяра в лошото. Страхът е вяра с обратен 
знак. Имайте вяра в добрия Бог на живите! Имайте 
вяра в божествената Любов. Имайте вяра в целебната 
Сила, която ще ви излекува. Умът на тази жена отго-
вори на нейната вяра, защото законът на живота е за-
конът на вярата. 

В какво вярвате? Да вярваш, означава да приемеш 
нещо за истина. Повярвайте в истинските неща, в 
прекрасното, в праведното, в чистото и неопетнено-
то, в добродетелното. Повярвайте във всичко, което 
носи в себе си зрънце добрина и някаква човешка нравс-
твеност. 

Но най-важното – повярвайте в себе си. В това, ко-
ето правите, и във вашата съдба. Вярата в себе си, или 
вашето самочувствие, ще бъде още по-силно, ако е 
придружено от вярата, че вашата истинска същност е 
Бог. С Бог във вас – всички пречки са преодолими.  

Библията ни дава ключа, който ни позволява да изг-
радим нашето духовно самочувствие. Без вяра е невъз-
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можно да привлечем Бог на наша страна. Преди всичко 
трябва да осъзнаете и приемете, че има Бог и той по-
мага на тези, които го търсят в себе си. С времето 
всички мъже и жени, които притежават духовна вяра в 
себе си, придобиват дълбоко и трайно убеждение, че 
техният дух и Бог са едно. 

Бог е живият дух във вас и прекланяйки се пред него, 
вие се прекланяте пред духа на живота и пред истина-
та. Този дух няма лице, форма или фигура. Той е безкра-
ен, безформен и неостаряващ. Приемайки го, вие посве-
щавате вашата любов и вашата вяра на Духа във вас, 
който е създател на вселената, както и ваш създател. 
Той е всемогъщ, всезнаещ и всевиждащ. Ако успеете да 
постигнете хармония с него, божествената Сила ще 
стане ваш съюзник и вие ще сътворите чудеса в живо-
та си.  

Великите хора в историята на човечеството са 
вярвали в себе си, без да са били агресивни, егоистични 
или нетолерантни към другите. Исус, Мойсей, Буда, 
Лао Дзъ, Конфуций, Мохамед и много други са постиг-
нали невъзможни неща – поне така ги наричат непосве-
тените – единствено чрез непоколебима вяра, че могат 
да направят всичко с помощта на божествената Сила, 
която ги е вдъхновявала и подкрепяла. Но всички те са 
били човешки същества като нас. 

Без вяра не можете да постигнете нищо в живота. 
Полагайки зърното в земята, земеделците го правят с 
вяра в науката за земеделието. Химиците вярват в 
химичните принципи и закони. Медиците са убедени, че 
познават човешката анатомия и психология, вярват в 
materia medica, във фармакологията и хирургията. Ин-




