


А К О  И М А Ш Е  Р Е А Л Н А  В Ъ З М О Ж Н О С Т  Д А
С Б Ъ Д Н Е Ш  С О Б С Т В Е Н И Т Е  С И  Ж Е Л А Н И Я ,
Н Я М А Ш Е  Л И  Д А  И С К А Ш  Д А  Р А З Б Е Р Е Ш  К А К
Д А  Г О  Н А П Р А В И Ш ?

 
Ако си пожелаваш нещо, това е защото виждаш падаща звезда...
Ако си виждаш падаща звезда, това е защото гледаш към небето...
Ако гледаш към небето, това е защото все още вярваш в нещо...

Боб Марли

 

 

 

 

Не е ли това може би едно от най-често срещаните желания,

онова, което иска по-голяма част, ако не и цялото човечество,

онова което кара да се сбъднат мечтите[1] ( тук думата се разбира
като желание, което се надяваме да е осъществимо, но също така и
в истинския смисъл на думата, защото с ъ н я т е нещо, което се
случва несъзнателно, а нашите желания започват точно

по този начин).

 

Това, което приемаме със силна емоция, с огромни очаквания, но
в същото време и като нещо трудно, ако не и невъзможно, едно



постижение, твърде мистично, твърде утопично, твърде нереално,

за да може да се осъществи в съвременното, реално, въздействащо
чрез технологиите битие, което ни заобикаля.

 

Тази реалност ни променя така, че повече не можем да се
изненадаме от това, което някога, когато сме били деца, ни е
изненадвало. И не сме вече толкова склонни за нововъведения и
промени, особено ако това включва необходимостта да се направи
известно усилие, или от необходимостта да излезем от зоната си на
комфорт, от необходимостта да станем от дивана и може би да
прекъснем любимата си фантастика.

 

Въпреки това, аз ти казвам, че за да осъществиш мечтите си не е
нужно да правиш нищо странно или пресилено, това, което ще ти
разкрия е нещо, което може да направи всеки, без да се
преуморява, без да се инвестират пари (с изключение на малкото,

които трябва да се похарчат за тази книга ).

 

Не са необходими никакви специални познания, аз не
препоръчвам йога или медитация, няма религиозни ограничения,

нито възрастови такива.

 

 

Тогава, ще си кажеш, като не трябва да правя нищо, за да
осъществя желанията си, какво ми предлага този човек?

 



Разбирам опасенията ти, не ти предлагам училище за магии,

просто една техника, която успява да раздвижи нещата, успява да
създаде възможности и може да промени твоята гледна точка за
света.

 

Всъщност, техниките, които предлагам са две, така че да може да
си послужиш с тази, която чувстваш най-подходяща за теб, или и
двете, за да увеличиш ефекта и да получиш по-рано резултати.

 

Никога ли не си търсил нещо, без да го намираш, докато не се
окаже, че е било под носа ти?

 

По същия начин, това, от което имаш нужда, за да изпълниш
желанията си не е някъде и в друго време, а го имаш на
разположение тук и сега, всъщност дори е под носа ти.

 

Що се отнася до миналото, няма как да желаеш нещо от там,

просто защото то е вече минало. Всъщност миналото е първата
причина, поради която ние мечтаем, заради нерешени проблеми,

неудовлетворение и съжаление.

 

Във връзка с бъдещето със сигурност поставяме нашето желание
на първо място, но това бъдеще може да се случи, само ако го
градим в настоящето, в сегашния момент, в който живеем и не
поставяме невъзможни цели. Ако едно от желанията ми беше да



имам цветна градина в бъдещето, ще трябва със сигурност в
настоящето да обработя почвата, да я наторя, да я засея и т.н...

 

Ще ти дам някои разяснения, но не е необходимо задължително
да знаеш „защо“ това работи, а просто „как“ това работи.

 

За да ме разбереш, сети се как, когато се прибереш вкъщи и
влезеш светваш лампата благодарение на електрическия ключ.

 

Кой от нас знае точно какво е електричеството, как функционира
и защо, как успява да създаде светлина благодарение на крушката,

а дори и тя как работи, каква е логиката и начина; и как тази
електрическа енергия се произвежда, как успява да достигне дома
ми.

 

И в крайна сметка защо, ако не платя сметката си няма да имам
електричество?

 

 

 

 

Шегата на страна, но повечето от нас напълно игнорират всичко
това и не само го игнорират, но и не се интересуват, защото такава
информация като тази да знаят, че крушката е изобретена от някой
си Едисон, може да послужи само, за да си обогатят общата
култура. Но в крайна сметка за какво ни е наистина. За мен е



достатъчно да знам, че когато натисна ключа и светлината се
включва, а когато натисна по друг начин изгасва и това е всичко.

 

Следователно аз ще те напътствам стъпка по стъпка през цялата
техника, която ще ти позволи лесно и точно да осъществиш
желанията си и ще видиш, че това е достъпно за всеки и, че не
трябва да извършваш никакъв магичен ритуал, не трябва да
купуваш нищо друго, и не трябва да вършиш странни неща или
такива, които противоречат на твоите идеали и убеждения
(например няма да те моля да извършиш банков обир или да ходиш
по горещи въглени...)

 

Всичко, което ще ти трябва, ще бъде една писалка, две тетрадки
(или хартия за писане, или нещо друго, на което може да се пише)

и малко търпение (избщо не си мислете, че днес си пожелавате
нещо и утре то ще се сбъдне...)

 

 

Но първо е необходимо да се направи едно уточнение.

 

Тази книга е чисто практическа, целта не е да се запълнят тези
страници само с предположения, а да се предоставят необходимите
средства, за да се постигне конкретно това, което се желае. Остава
само да опитаме.

 

Разделих книгата на две части, първата е теоретична и втората
практична.



 

Изложената теория ще послужи за по-добро разбиране на
механизмите и постигане на целите, но умишлено няма да бъдат
изложени подробно до най-малките детайли, поради същата идея
на метафората описана по-горе за електрическия ключ.

 

Така че, вместо философски дисертации, ние по-добре да се
заемем да изучим някои мощни инструменти, които могат буквално
да променят живота на тези, които прилагат на практика това, което
аз предлагам.

 

 

 

[1] от италиански sogno – сън, мечта (бел.прев.)



К А К В О  С А  Ж Е Л А Н И Я Т А ,  З А Щ О  Ж Е Л А Е М ?

 
Желанието е средата на живота.

Безразличието е средата на смъртта.
Халил Джубран

 
 
 

Какво означава да желаеш нещо?

 

 

В речниците намираме дефиниции като: силно желание да се
притежава или да се направи нещо, което носи удоволствие и
удовлетворение, чувство на липса на необходимости във физически
и духовен аспект; интензивно чувство, което кара да се търси
притежаването, постигането или изпълнението на това, което може
да задоволи собствената физическа или духовна потребност;

чувство на силен стремеж или очакване за притежание, или за
постигане на това, което се чувства, че е подходящо за собствените
нужди или вкусове, потребности, изисквания.

 

 

Следовеателно да желаеш нещо представлява пряко напрежение
насочено към постигането на обекта на желание и, ако тази



двежеща сила достигне целта си, резултатът е чувство на
удовлетворение и наслада, в противен случай може да се появят
чувство на болка и безсилие.

 

Но откъде възниква желанието? Какво представлява точно?

 

Етимологията на думата желая, е доста интересна и както често
се случва разкрива дълбокия си смисъл.

 

Думата желание (desiderio) от латински, е съставена от
частицата de и съществителното sidera; de - може да има стойност
на отстраняване, отдалечаване, отсъствие, докато sidera е
множествено число на sidus, или звезда.

 

Следoвателно може да се каже, че желанието означава
"преставам да виждам звездите" или "установявам липса на звезди".

 

Желанието, следователно, е липса на звезди, липса на посока,

която води неизбежно до това да се чувстваш изгубен,

дезориентиран и може би дори в затруднено положение.

 

Ето защо желанието съдържа в себе си известно количество
болка, защото възниква от „едно празнота“, а дълбочината на тази
празнота определя интензивността на тази болка.

 



По този начин желанието е обременено с надежда, със стремеж
към това, което считаме за липсващо и въпреки това чувстваме като
вечe присъстващо в живота ни, тоест не само отсъствието, а също
и присъствието е част от желанието.

 

В действителност, частицата de има също така и интензивна
стойност, следователно de-siderare, е възможно да означава и
„гледам звездите с внимание“ с настойчивост, очаквайки и
надявайки се на нещо.

 

Хората винаги са знаели или вярвали, че са под влиянието
някаква трансцендентна сила, божествена, тази на звездите.

Вярване, което дори и днес малко или много (макар че тук не
можем да го приемаме извън темата), съществуват хора, които
вярват в хороскопи и мислят, че характера и предпочитанията на
човек зависят от съзвездията.

 

 

 

 

Етимологичният речник на италианския език дава като буквално
и първоначално значение на думата “преставам да гледам звездите
с благопожелателна цел“, за Пианиджани “откъсвам поглед от
звездите, по подразбиране от пожеланията“, и по този начин от
добрите предзнаменования, предложената етимология от
Кардинали Борели: от „de-sum”, лишен съм, липсвам.

 



“Desiderantes” са се наричали войниците, които са чакали
бойните си другари да се върнат след битка.

 

Да чакаш другаря си, който не идва, означава очакване, желание
да го видиш отново и да го прегърнеш, и изразява дори известна
тревога поради липсата му.

 

Следователно, може да приемем, че терминът de-siderio може
да означава дори „стоя под звездите и чакам“ .

 

Не случайно, в латинския частицата “de” има също и усилваща
стойност, а не само на отдалечаване като предлог и от тук
произлиза израза гледам звездите, или характерната падаща звезда,

надявайки се на нещо.

 

 

Коренът на глагола desiderare (желая) се среща и в
„considerarе“, който означава изследвам, гледам внимателно,

считам, отразявам, обмислям.

 

Произходът е много близък, тук sidera се свързва с “cum”,

което означава „наблюдавам звездите“ , за да се отправи пожелание
към тях.

 

Точно това се случва в хороскопа, неща като „луната ми
съдейства, ето защо мога...“ или пък „това съзвездие е в тази
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