
 
 

Глава 1 - Въпросите като гаранция за успех 

 

Много хора смятат, че е най-важно да си изработят точно определен начин на 
действие, за да стигнат до успеха. Те имат много ясна стратегия, според която да работят 
за постигане на целите си, и се опитват да ги преследват оптимално. Този подход е добра 
идея и вероятно често води до успех. 

 

При това си задават много въпроси, например: Как мога ясно да определя целта си? 
Каква техника да използвам? Необходими ли са ми някакви ресурси? Кои хора могат да 
ми помогнат по моя път? Колко пари са ми нужни за инвестицията ми? И така нататък, и 
така нататък. 

 

Хората си задават въпроси и веднага търсят отговори. Изработват решения, 
ориентират се във външния свят, занимават се с минали преживявания или решават, че 
целта им е постижима едва след време, защото се налага да свършат много 
подготвителна работа, преди да започнат. От този момент нататък те се занимават 
главно с търсенето на отговори на всички зададени въпроси. Навярно и вие сте били в 
това положение или точно днес се намирате в  такава ситуация. 

 

Желаете ли да узнаете как да се справите много по-лесно? Искате ли да разберете как 
да постигнете целта си много по-просто? Готови ли сте да елиминирате разума и 
логиката? 

 

Тогава ви каня да опознаете напълно нова реалност: въпросите като гаранция за 
успех!  

 

Въпроси: ключът към успеха 

 

Въпросите могат да се превърнат в ключ към вашия успех и да ви отворят врати, за които 
дори не сте подозирали, че са на ваше разположение. 

 

Въпреки това, преди да поканите това умение в живота си, е необходимо да се 
откажете от едно убеждение или от една истина, показани ви от реалността.  

 

От този момент нататък започнете да задавате въпроси, без да се надявате на 
отговор или да вярвате, че сте длъжни да намерите отговор. 

 

Наистина е просто да използваме въпроси като гаранция за успех. Осъзнайте, че 
успешният въпрос не се нуждае от отговор. Това е основна пречка за много хора. то 
разрушава из основи всичко, което сте научили до този момент, което познавате и което 
досега сте определяли като „правилно“. 

 



Представете си, че в училище не сте знаели отговора на някакъв въпрос; или че някой 
някога ви пита за нещо и не можете да му дадете отговор. Каква е според вас реакцията 
на външния свят? В училище навярно са ви нарекли глупави, невежи или срамежливи. 
Получавали ли сте лоши оценки само защото не сте имали отговор на момента? И днес 
ли хора от вашата среда ви оценяват като недружелюбен, надменен или странен? 
Всички сме се научили винаги да търсим отговор.  

 

Затова на пръв поглед изглежда трудно да се измъкнем от тези определения и оценки 
и да приемем въпросите като това, което са:   

 

Задаването на въпроси означава да поканим в живота си нови гледни точки, нови 
възможности и нова информация, за които досега не сте били наясно. 

 

Следователно, когато задавам въпроси, аз съзнателно се стремя да разширя обхвата 
си на действие, да използвам нови възможности и вече да не се занимавам с добре 
познати, изпробвани или ограничаващи възгледи. 

 

Това изявление е базирано върху личното ми мнение. Защото вярвам, че всички ние 
сме в този живот точно в този момент, за да преживеем личен и материален растеж. От 
моя гледна точка, ние сме тук, за да събираме опит, да преодолеем личните си блокади 
и да изживеем една напълно нова реалност с материята. 

 

Знам също, че е много „удобно“ да се концентрираме върху отговорите си. Защото 
това, което е работило преди за мен или за други хора, със сигурност ще работи и в 
бъдеще. Мненията и възгледите на другите са помогнали на много хора да успеят и за 
мен също са били ценни и важни.  

 

Точно на това място бих желала да направим малко отклонение: 
 

Вашият мироглед създава вашата реалност! 
 

За да разберете това твърдение по-добре, моля, представете си следното: 
 

Притежавате собствено земно кълбо и живеете сами в него. Това земно кълбо е 
вашият мироглед. Защото само вие виждате, чувствате, усещате и вкусвате всичко, 
намиращо се в този свят, точно както само вие правите всичко това. Всяко друго човешко 
същество разполага със свое земно кълбо, което означава, че всеки има свой мироглед. 

 

Винаги мислим, че всички говорим за един и същи свят, но всеки човек гледа на света 
от своя собствена перспектива. Няма такова нещо като един свят! Няма такова нещо като 
„правилно“ или „грешно“!  

 

Перфектен метод не съществува! Точно както не съществува и най-добър начин на 
живот! Съществува нещо средно и много хора се намират точно там, поради което 
определят този начин на живот като „правилен“. За мен винаги има само едно 
„правилно“ мнение, а именно вашето собствено, както и мнението на всеки човек за 
себе си. 

 

Следователно всички отговори излизат от вас и винаги са верни лично за вас.  
 



Затова бих искала да започна с много важен въпрос към вас. Моля да отговорите на 
въпроса, изхождайки единствено от своя мироглед, от своите лични желания и цели. 
Този въпрос е началото на всичко: 

 

Най-важният въпрос 

 

Ако всичко е възможно, какво искам АЗ? 
 

Това наистина е единственият въпрос, на който ви е позволено да отговорите лично, 
интимно, със сто процента истина по отношение на себе си. Какво бихте искали да имате 
и да постигнете за себе си и за своето тяло в този живот? 

 

Всяко човешко същество има право и би трябвало да си задава този въпрос. Защото 
всички сме тук за това. Всеки човек трябва да разполага с възможности да постигне 
своята лична житейска цел. Без значение каква е тя и какво е нужно, за да се постигне. 
Ако приемете това като основа, ще ви бъде по-лесно да си зададете този въпрос. Защото 
много хора търпят провал още в този момент, понеже вярват, че е егоистично да се 
занимават единствено със себе си. Според тях това е нещо лошо и не смеят да се 
съсредоточават единствено върху собствената си цел.  

 

Какво ще стане, ако всяко човешко същество направи точно това и ако се срещат точно 
хората, които могат да се подкрепят взаимно за постигането на целите си? Защото така 
е в реалността.  

 

Всеки човек прави своя избор всеки ден, за да постигне това, което желае. В повечето 
случаи това се случва несъзнателно. Затова точно сега си подарете няколко мига тишина, 
вслушайте се дълбоко в себе си и се запитайте какво е най-съкровеното ви желание, 
свързано с вашата цел, в този момент. Слушайте внимателно и ако желаете, запишете 
желанието си. Защото това е отправната ви точка. 

 

Ако започнем да задаваме въпроси на тази основа, всички въпроси отсега нататък 
вече няма да имат за цел получаване на незабавен отговор; тяхната цел ще бъде да 
внесат в живота ви всички възможности и всички хора, които ви помогнат да постигнете 
своята цел – вашето „Какво искам АЗ?“ 

 

Това означава ли, че никога повече няма да получавате отговори? Не, абсолютно не. 
Ще преживеете отговорите в ежедневието си, и то в най-различни форми. Понякога само 
като енергия, друг път под формата на картини, като думи или като спомен за нещо 
преживяно. Ще получавате отговори в най-точния и правилен момент за вас.  Той може 
да бъде точно сега или на по-късен етап. Не е нужно да го чакате, не е нужно да правите 
нищо, за да дойде, защото отговорът идва при вас от само себе си и щом се появи, ще го 
разпознаете и ще действате според него. 

 

Голямото предимство на този подход е – в допълнение към факта, че разполагате с 
много по-голям потенциал за растеж, – че отсега нататък не е нужно да правите нищо 
повече, за да получите своя отговор; следователно ще отделяте доста по-малко време, 
за да оформите отговорите си. 

 



Най-важното за вас е да се научите или да изпитате и приемете тишината. Става дума 
за тишината след въпроса ви. Всеки, който ме познава и е работил с мен, познава тази 
тишина. Често задавам въпроси и тези въпроси винаги са последвани от тишина. Обичам 
да предоставям място на тишината и я допускам в пространството. Понякога дори 
задавам един и същи въпрос няколко пъти. Защото всеки път, когато задам въпрос, 
призовавам определена енергия и чакам досегашните бариери да паднат или да се 
разрушат. Освен това усещам дали новата енергия вече разкрива нова възможност. 
Защото това се случва в действителност! 

 

След зададен въпрос настъпва тишина. Отваря се ново пространство с нови 
възможности. И всяка от тези нови възможности притежава своя собствена енергия. Ако 
наистина се потопите в тишината и си позволите да я възприемате като ново 
пространство, ще бъдете в състояние да усетите новата енергия и да намерите думи за 
нея. 

 

В ELP става въпрос за енергия. Вие имате право да преследвате своята цел, своите 
постижения по умен начин, с правилна нагласа и да опознаете силата на енергията, както 
и, естествено, да я използвате.  

 

Преди да започнете да задавате въпроси, бих искала да ви разкрия някои особености, 
на които да обърнете внимание или да ги избягвате, ако е необходимо – само така 
въпросите наистина ще станат гаранция за вашия успех. Затова нека разгледаме 
различните видове въпроси. 

 

 


