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Вашият живот е следствие от вашия мироглед.
Авторите

Мнозинството има определен мироглед, формиран от малцинството.
Станислав Йежи Лец

Първа част.

Планета на лъжата

По-добре е да се казва истината, която причинява
болка и после изцелява, отколкото лъжа, която успокоява и после убива.
Фридрих Ницше

Глава 1.

В търсене на щастието
Ако търсим щастие, без да знаем къде е то, рискуваме да се разминем с него.
Жан-Жак Русо

В

сички хора търсят щастие, при това особено активно през
първия етап от съзнателния си живот. Едни успяват и прекарват останалата част от живота си с чувство на дълбоко удовлетворение. Други, потиснати от тежестта на проблемите,
бързо се предават и преминават в режим на вяло съществуване, намирайки си хиляди „сериозни“ оправдания. Трети продължават упорито да търсят и не губят надежда до последния
си дъх.
Колко са все пак щастливите хора на Земята?
Ако надникнем в „Доклада за световното щастие“ за 2019 г.,
съставен от института „Галъп“, ще се окаже, че най-щастливите
хора живеят в Дания, а също в Норвегия и Швеция, където техният дял се колебае от 68 до 82% (!) от общия брой на населението
в тези страни. По данни на това изследване щастливите хора на
Земята са четири пъти повече от нещастните!
В Русия по данни на същия доклад щастливите и нещастните
са приблизително в еднакви групи – съответно 21 и 22%, а 57%
от анкетираните са отбелязали, че във връзка с това съществуват
известни проблеми.
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По данни на един руски блогър, който организира такова допитване на своя сайт, 76% от руснаците твърдо са се определили
като щастливи. По данни на друго изследване за щастливи се смятат 39% от населението на Русия.
Тези данни много ни учудиха. Не толкова поради разликата в
броя на щастливите хора, колкото поради самите числа. Ние дори
си помислихме, че тези изследвания са провеждани на някаква
друга земя, в някакъв паралелен свят. Нашите собствени данни,
получени при многогодишни тесни контакти с хиляди хора от
различни страни (ние активно провеждаме семинари и кореспондираме с нашите читатели, ръководим редица големи групи
в социалните мрежи), дават съвсем друга картина: за щастливи се
смятат дори не 1%, а само 0,1% от хората в първия етап на нашето
общуване с тях! С течение на времето (в съответствие с обучението и получаването на нови знания) този показател нараства,
но никога не надвишава 10%.
Да не мислите, че нашата аудитория е някаква по-особена? Че
нашите книги се четат, а семинарите се посещават от явни неудачници? Съвсем не. Мнозинството сред тях са успешни предприемачи със сравнително добро здраве и семеен статут.
След като анализирахме същественото несъответствие между нашите изводи и резултатите на другите изследователи, бързо
открихме причината: тя се оказа в оценките на самото понятие
„щастие“.
Изследователите са записвали в графата щастливи всички,
които са се нарекли такива, а сред тях мнозина са смятали за щастие да имат горе-долу сносни отношения в семейството, горе-долу добро здраве, осигурен покрив над главата, висок социален
статут и по-голяма материална сигурност, изразена в значителна
сметка в банката.
По-скромните щастливци са предполагали, че щастие e да
имат работа, семейство, деца и средства, достатъчни не само за
оцеляване, но и за изплащане на ипотеката за жилище. А най-непретенциозните – че имат ръце и крака (огромно предимство
пред инвалидите) и парче насъщен хляб.
Нашите ученици и читатели са си изградили не без наше
влияние съвсем други представи за щастието и към изброеното
те непременно добавят...
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aaОсъзнаване смисъла на живота, на своето предназначение

и претворяването му в своята реалност. Много близки
са им думите на Платон, който е казал: „Стараейки се за
щастието на другите, ние намираме своето собствено.“ За
това те виждат щастието само извън рамките на собстве
ното „его“.

aaТе

са убедени, че отношенията в семейството трябва да
бъдат не „горе-долу сносни“, а пропити от истинска любов.

aaЗдравето

трябва да е такова, че да може да се живее без
лекари и без нужда от лекарства.

aaДецата

трябва не само да учат по твърде ограничена, но
задължителна училищна програма, но и да се развиват,
надхвърляйки далеч нейните рамки.

aaРаботата

не бива да е в тежест, а да радва и да носи
доход, достатъчен за покриването на всички разумни
потребности, сред които комфортно жилище и храна,
включваща предимно натурални (според възможностите)
продукти, както и редовни почивки и пътувания; работата
при това трябва да отнема толкова време, колкото искаме
да ѝ отделим, а не колкото сме задължени, тоест да
осигурява високо равнище на лична свобода.

Впрочем според оценките на Ейбрахам Маслоу, автор на
популярната „пирамида на потребностите“, щастливите хора са
също 10% – към тях той отнася себеактуализиращите се хора,
разгърната характеристика на които (всъщност програмата за
движение към щастието) е дал в своето изследване „Мотивация
и личност“:
Себеактуализиращият се човек би могъл да се опише най-общо като индивид, напълно оползотворил и използвал своите
дарби, способности, потенциал. Такива хора сякаш се осъществяват и правят най-доброто, на което са способни. Те са
израснали или израстват до пълния ръст, който са в състояние
да достигнат.

Глава 1. В търсене на щастието
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Първото нещо, което прави впечатление при общуване със
себеактуализиращия се човек, е необикновената му способност
да долови фалшивото, подправеното, нечестното в личността и
изключително точната преценка за хората.
Установихме, че себеактуализиращите се хора правят далеч
по-лесно от останалите разлика между свежото, конкретното и
идиографското от общото, абстрактното и категоризираното. В
резултат на това те живеят повече в един действителен природен свят, отколкото сред създадена от човека маса от схващания,
абстракции, очаквания, вярвания и стереотипи, които повечето
хора объркват със света. Затова те са по-склонни да възприемат
наличното вместо собствените си желания, надежди, страхове,
тревоги, собствените си или тези на своята културна група теории и вярвания.
Общо взето нашите здрави изследвани лица не се чувстват
застрашени и не се плашат от неизвестното, като в това отношение доста се различават от обикновените хора. Те го приемат,
уютно им е с него и дори често непознатото ги привлича повече,
отколкото познатото. Те не само толерират двусмисленото и неструктурираното, то им харесва.
Тъй като за здравите хора неизвестното не е плашещо, те
не трябва да гонят призраци, да си свиркат, като минават покрай гробища, или въобще да се предпазват от въображаеми
опасности. Те не пренебрегват неизвестното, нито го отричат,
не бягат от него, не се опитват да се правят, че всъщност то е
известно, нито пък го организират, дихотомизират или категоризират преждевременно. Те не се вкопчват в познатото, нито
пък стремежът към истината за тях е катастрофична потребност
от сигурност, безопасност, определеност и ред. Когато общата
обективна ситуация го изисква, те могат да са безгрижно безредни, небрежни, анархистични, хаотични, неясни, изпълнени
със съмнения, несигурни, неопределени, приблизителни, неточни или неверни (все неща, които в определени моменти са
съвсем желателни в науката, изкуството или живота въобще).
Става така, че съмнението, колебливостта, несигурността и
произтичащото от тях отлагане на решението, което за повечето хора е мъчение, за някои може да бъде приятно стимулиращо
предизвикателство, върхов момент в живота, а не срив.(1)
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Ако кажете, че такова щастие е съдба само за избрани, ние ще
отговорим, че сте прави, но хората сами се причисляват към
избраните и вие напълно можете да се окажете сред тях, ако
промените призмата, през която гледате себе си и околния
свят.
Тази призма се нарича мироглед.
Ако сте си помислили, че по-нататък ще последват призиви
да мислите позитивно, ще ви кажем категорично, че позитивното
мислене само по себе си не е довело никого до щастие, а всички
книги, курсове и тренинги на тази тема ние намираме за празна
работа. Ако позитивното мислене обаче възниква вследствие на
нов мироглед, това вече е друга работа.
Ако не сте разбрали веднага разликата, ще ви обясним: позитивното мислене е продукт на съзнанието, а мирогледът (същата
онази призма) е заложен много по-дълбоко – в подсъзнанието. И
съотношението между тях е приблизително 10:90 – съвсем както
между видимата и невидимата част на айсберга.
И както опасността за корабите представлява именно подводната част на ледената планина, така и за човека всички проблеми се намират в областта на подсъзнанието – именно там съществуват всички ограничаващи убеждения, съмнения, страхове и
натрапени шаблони на поведението. Също там се крият и нашите
безкрайни възможности!
Уилям Джеймс, бащата на американската психология, твърди, че
най-великото откритие на XIX в. не е в областта на физическата
наука. Най-великото откритие е силата на подсъзнанието, докоснато от вярата. У всяко човешко същество се крие неизчерпаем запас от сила, която може да преодолее всички проблеми
на света.
Същинското трайно щастие ще дойде в живота ви в деня, когато осъзнаете, че можете да преодолеете всяка слабост – деня,
когато осъзнаете, че вашето подсъзнание може да разреши проблемите ви, да изцели тялото ви и да ви донесе успехи, превъзхождащи и най-смелите ви мечти.(2)

Друг уважаван от нас и в целия свят автор, Джо Диспенза, в
книгата си „Силата на подсъзнанието“ пише:

Глава 1. В търсене на щастието
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Причината за несполуките при опитите да промените живота
си се крие във вашите убеждения относно това защо живеете
именно такъв живот, а не във въображаемия недостиг на воля,
време, мъжество или въображение. За да променим нещо, преди
всичко трябва да постигнем ново разбиране за себе си и света.
Тогава ще можем да възприемаме нова информация и да добием
нов жизнен опит.(3)

Ще добавим: абсолютното мнозинство от хората съществува в твърдите рамки на фалшивия мироглед, натрапен отвън, и да
бъде заменен той с друга система от представи е най-трудното
нещо на света. Трудно, но възможно, а ключът към успеха в това
начинание е придобиването на дълбока вътрешна мотивация
за промени, осъзнаване на своите истински цели в живота.
Ако човек има големи, но изключително материални цели,
намиращи се в плоскостта на собственото му „его“, той изгражда солиден бизнес и наема хора, които ще работят за него. Той
придобива материално богатство, което, както показва световният опит, още никому не е донесло щастие. Ако човек има малки
и също само материални цели, той ходи на работа, криво-ляво
свързва двата края и умира, без да е вкусил щастието.
Ако у човека се появи Голяма цел, далеч отвъд рамките на
собственото му „его“, всички светли сили му идват на помощ, мечтите започват да се сбъдват по най-необикновен начин и щастието става естествена и постоянна основа на живота.
Какво представлява Голямата цел?
Тя е една за всички хора и представлява развитие на собственото съзнание.
А защо е нужно това развитие?
То води до повишаване на собствените вибрации.
А какво дават тези вибрации?
Те осигуряват ярък, интересен и комфортен живот на Земята, а също определят онова равнище на Вечността, в което попада
душата след смъртта на тялото.
Равнищата са безкрайно много: има ниски, които може да се
обозначат с една дума – „Ад“ (не в библейското му разбиране), а
има и такива, които хората наричат „Рай“ (също не в религиозен
смисъл).
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В какво се състои това развитие на съзнанието? С какви
методи може да бъде постигнато?
Методът е един: поглъщане и осмисляне на новата информация, освобождаване от натрапените отвън лъжливи
представи за себе си и света, освобождаване от оковите на
съзнанието, наложени от господстващата на Земята Система,
излизане отвъд пределите на всички ограничения, с които
Системата настойчиво и успешно оплита човечеството през
цялата му история.
Именно с това ви предлагаме да се заемете, като се потопите
заедно с нас в такива информационни пластове, които не оставят
камък върху камък от вредните илюзии и фалшивите възгледи. Но
отначало обръщаме вниманието ви върху едно много важно обстоятелство.
Както показаха изследванията и доказа практиката, всички
промени в живота на човека се извършват синхронно с измененията в неговия мироглед. Самият мироглед се формира от входящите информационни потоци. И много хора, които разбират
това, активно попълват своя багаж от знания. Те много четат, запознават се със стотици видеоматериали, посещават семинари по
личностно израстване, а в живота им нищо не се променя. Много
от нашите ученици се оплакват: уча, уча, а полза никаква! Излиза,
че знанията и самият живот съществуват отделно едно от друго и
по никакъв начин не се съчетават.
Това наистина е много важен въпрос и преди да се „потапяте
в информационните пластове“, ви предлагаме да прочетете и обмислите редица важни бележки, без разбирането и приемането
на които няма да имате полза от тази книга.
Първо, не всяка входяща информация се превръща в знание и променя подсъзнанието. Пътя ѝ преграждат твърди филтри от формирани по-рано представи и убеждения. Затова можем
да прочетем стотици книги и да преминем също толкова тренинги, без да получим никаква практическа полза.
Всичко, което противоречи на утвърдените по-рано възгледи,
автоматично отива в „кошчето“ със знака „спам“.
Информацията започва да се превръща в знания, променящи подсъзнанието, едва в процеса на дълбокото осмисляне.
При недостатъчно развитите хора има и друг път, който се нарича

Глава 1. В търсене на щастието
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„сляпа вяра“. Това обаче не е вашият път. Недостатъчно образованите дори не посягат към книги като тази. Затова остава само
осмислянето. Ако в този процес се приема информацията и се
съгласявате с нея, тя получава знака „знание“ и обръща призмата.
Второ, за новите знания трябва да бъде разчистена територията, която е гъсто застроена с небостъргачи от лъжливи
знания, натрапени отвън в продължение на целия живот на
човека.
Затова е недостатъчно само да се трупа и осмисля новата информация, задължително е да прочистваме менталното си пространство. Изхождайки от тези съображения, подредихме книгата
по следния начин:
В първата част, наречена от нас „Планета на лъжата“, ще разгледаме редица най-разпространени заблуди и ще посочим източниците на техния произход. Тази част ще предизвиква най-вече
отрицателни емоции и у някои със сигурност ще възникне желанието по-бързо да премине към последната част с позитивно съдържание. Не ви съветваме да го правите, защото ще ви се наложи
да разположите новите знания в старите небостъргачи и в главата
ви ще настъпи пълен хаос.
Втората част описва картината на света и положението на
човека в него, изхождайки от малко известни факти, които ни се
струват не само интересни, но и достоверни.
В третата част сме събрали материали, които помагат да надникнем в най-близкото бъдеще на човечеството, опирайки се на
факти и строга логика. В нея ще намерите също редица практически рецепти за промяна на живота ви.
Още веднъж ще подчертаем важността на цялостния подход: и трите части са еднакво нужни за получаването на добър резултат.

В тази книга ще има малко философстване и много факти
(при това към самата философия като наука за мъдростта ние се
отнасяме с най-дълбока почит).
Фактите са упорито нещо и ако се разглеждат без предубеждение, като се оставят настрани поне временно обичайните шаблони за възприемане на информацията, може да се види карти-
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ната на света, твърде близка до реалността. Да се види тя изцяло е
невъзможно. Истината винаги остава непостижима за човешкия
ум. Но и това, което е достъпно, е напълно достатъчно за постигане на Голямата цел.
Разбира се, книгата има не само познавателно значение, което
само по себе си е добре, в нея ще намерите и много практически
материали за промяна на живота ви в посока, която ви изглежда
най-привлекателна. Това наистина е възможно и ние се надяваме,
че сами ще се убедите, след като прочетете книгата докрай.
Възможно е въз основа на представените в книгата факти да
направите свои собствени изводи, различни от нашите. Но и в
този случай задачата, която сме си поставили – да се подтикнат
хората към размисъл и осъзнаване, – ще бъде изпълнена.

