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ДДаа  ппррееццааккаашш  ддяяввооллаа  

ННааппооллееоонн  ХХиилл  
 

 
 

Тайната за постигане на свобода и успех 

 

Редакция и коментар от Шарън Лехтър 

и фондация „Наполеон Хил” 

Наполеон Хил 

 

АВТОР НА „МИСЛИ И ЗАБОГАТЯВАЙ” - 

НАЙ-ПРОДАВАНАТА КНИГА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 

Непубликувано досега! 

Скрита през 1938-ма... 

Представена на съвременния читател през 2011- та 

 

Редакция и коментар ШАРЪН ЛЕХТЪР 
„Д-р Наполеон Хил би могъл спокойно да бъде наречен най-известният писател на книги за 

себепознание, мислител, провокатор и автор на бестселъри... 

В момента всички вие сте поставени на изпитание подобно на това, пред което е бил 

изправен Хил по време на Голямата депресия. Той се чувствал подтиснат и обезверен – нагласа, 

проникнала в цялото му същество точно така, както сега се отразява на вас и вашето щастие. 

Тази вдъхновяваща книга може да ви помогне да излезете от състоянието на летаргия и 

негативно мислене и да ви изведе на нов, успешен път към едно по-светло, по-добро и 

възнаграждаващо усилията ви бъдеще.  

Също като Хил вие ще се научите да управлявате страховете си, а не да им позволявате те 

да ви управляват. Ще разберете как да живеете целенасочено и със страст, за да вземате решения 

за това кой искате да бъдете, какво искате да правите, какво искате да имате – и да постигнете 

всичко това. 

Преоткривайки прекрасните и магически откровения на д-р Нил, ще добиете увереност, че 

вие имате шанса да ги приложите и усъвършенствате, ако пожелаете – тъй като вашите 

възможности са безгранични... 

Вие ще разберете дали Дяволът, който Хил интервюира, е реален или измислен – той е 

точно като Дявола, с който вероятно вие трябва да се справите в собствения си живот и лични 

преживявания.” 

Марк Виктор Хансен 

Съавтор на „Пилешка супа за душата” 

***   ***   *** 

„СТРАХЪТ е оръжие на Дявола, което човек сам е сътворил. Вярата, упована на 

увереността в самия себе си, е оръжието, което побеждава Дявола и води до живот, 

изпълнен с победа и триумф. Нещо повече: тя е връзка с неопровержимите сили на 

Вселената, подкрепящи човека, който вярва, че провалът и поражението са нищо друго, 

освен временни преживявания.” 

Наполеон Хил 
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Отзиви за книгата на Наполеон Хил  

ДА ПРЕЦАКАШ ДЯВОЛА 

„Да прецакаш Дявола” доказва още веднъж, че посланията и философията на Наполеон Хил 

са непреходни. Тази книга съдържа прозрения за това как да се освободим от навиците и 

нагласите, възпрепятстващи успеха и как да постигнем щастите и просперитет. Ако искате да 

преодолеете вътрешните си бариери, прочетете я!” 

Т. Харв ЕКЪР, автор на бестселъра на „Ню ЙОрк Таймс” „Мисли като милионер и ще 

станеш милионер” 

@@@ 

„Ако искате сами да управлявате живота си, трябва да управлявате парите си. В книгата 

„Да прецакаш Дявола” Наполеон Хил разкрива всичко онова, което вероятно стои на пътя на 

финансовото ви благополучие и ви казва как да хванете кормилото на живота си и да го 

направлявате към мечтаната реалност.” 

Джийн ЧАТСКИ, финансов журналист и автор на книгата „Голямата разлика. Как всеки 

може да просперира, дори в най-трудни времена.” 

@@@ 

„Може би съм изследвал творчеството на Наполеон Хил не по-малко от всеки друг. Преди 

50 години взех в ръцете си книгата „Мисли и забогатявай”. Държа я винаги с мен и чета от нея 

всеки ден. Когато Шарън Лехтър ми изпрати екземпляр от „Да прецакаш Дявола”, си помислих: 

„Хил отново извърши промяна от световна величина. Тази книга ще излекува духовните 

терзания , които милиони хора по целия свят изпитват всекидневно и ще събори стената на 

невежеството, разделяща милиони хора от свободата, за която копнее душата им.” 

Боб ПРОКТЪР, основател на Life Success, www.bobproctor.com 

@@@ 

“За повечето хора успехът идва след онова, което им се е струвало като най-големия им 

житейски провал. Книгата „Мисли и забогатявай” от Наполеон Хил е карта по пътя на успеха, а 

„Да прецакаш Дявола” ще ви помогне да се освободите от бариерите, които вероятно ви пречат 

да постигнете този успех.” 

Браян ТРЕЙСИ, автор на „Стоте абсолютни закона на бизнес успеха”, „Силата на твоя чар” 

и др. 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

Бележка към читателите 

Предговор 

Първа глава : Моята първа среща с Андрю Карнеги 

Втора глава : Нов свят се разкрива пред мен 

Трета глава : Странно интервю с Дявола 

Четвърта глава : Да се носиш по течението с Дявола 

Пета глава : Признанията продължават 

Шеста глава : Хипнотичен ритъм 

Седма глава : Семената на страха 

Осма глава : Определеност на целта 

Девета глава : Образование и религия 

Десета глава : Самодисциплина 

Единадесета глава : Да се учиш от поражението 

Дванадесета глава : Околна среда, време, хармония и внимание 

Обобщение 

Послепис 

Размишления 

Благодарности 

Наполеон ХИл (1883-1970) 

Шарън Лехтър 

Тайната глава от книгата „Да прецакаш Дявола” 

 

http://www.bobproctor.com/
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БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ 

От Шарън Лехтър 

„Да прецакаш Дявола” е най-проникновената книга, която някога съм чела.  

Първо, бях безкрайно поласкана, когато Дон Грийн, изпълнителен директор на фондация 

„Наполеон Хил”, ми оказа доверието да ме включи в този проект. После прочетох ръкописа!  

Цяла седмица не можах да заспя! 

Напечатан на пишеща машина през 1938 г. от самия Наполеон Хил, този ръкопис е бил 

заключен от семейството на автора и крит в продължение на цели 72 години. Защо? Защото 

близките на Хил са се страхували от това какъв отзвук би могло да предизвика публикуването на 

ръкописа. Куражът на Наполеон Хил да разкрие същността на Дявола, проявяваща се 

всекидневно навсякъде около нас – в църквите, училищата и политиката – е заплашвал устоите 

на обществото – такова, каквото то е било по времето, когато тази книга е била написана.  

Попитах Дон Грийн защо семейството на Хил е скрило ръкописа и той ми разказа следната 

история: 

Имало е възражения от страна на съпругата на Наполеин Хил – Ани Лу. Тя е била 

секретарка на д-р Уйлям Плъмър Джейкъбс, президент на презвитерианския колеж в Клинтън, 

Южна Каролина. Освен това Джейкъбс е бил и собственик на издателство „Джейкъбс Прес”, 

както и говорител на Сдружението на производителите на текстил от Южна Каролина. Джейкъбс 

наел Хил да работи за него в Клинтън и Ани Лу не искала ръкописът да бъде публикуван, заради 

присъствието на Дявола като персонаж в него. Опасявала се, че той ще предизвика реакции от 

страна на организираната религиозна общност (а може би се тревожела и за работата на Хил) . 

Наполеон Хил починал през 1970 г., а Ани Лу през 1984 г. След нейната смърт ръкописът 

преминал в ръцете на д-р Чарли Джонсън, тогавашен президент на фондация „Наполеон Хил”. 

Чарли е племенник на Ани Лу. Съпругата на Чарли, Франки, знаела за опасенията на Ани Лу и ги 

споделяла. Тя заявила на съпруга си, че не желае ръкописът да бъде публикуван, докато е жива. 

Починала преди няколко години и тогава Чарли най-накрая ми предаде книгата, обвита с червена 

кожена панделка и надпис със златни букви „Да прецакаш Дявола” на корицата. Фондацията 

смята, че този ръкопис съдържа важно послание, което трябва да бъде споделено със света.  

След разговора ми с Дон бях осенена от внезапно прозрение. Тази книга, написана през 

1938 г., е била предопределена да бъде издадена сега... да разтърси обществото ни – сега!  Била е 

предопределена да ни даде отговори в едно време на икономическа и духовна несигурност. Тя 

държи ключа към това как всеки от нас може да надхитри Дявола в своя собствен живот. Показва 

ни как да планираме своето пътуване към успеха, като същевременно придадем нова стойност на 

света около нас. 

Както книгата „Мисли и забогатявай” е помогнала на хората да се съвземат и да успеят след 

Голямата депресия, така „Да прецакаш Дявола” е била написана, за да ни помогне да се съвземем 

и да преуспеем сега! 

Може би ще попитате дали Хил е вярвал, че разговорът му с Дявола се е състоял наистина 

или е бил просто плод на въображението му? Изборът оставям на вас. Аз обаче все пак попитах 

д-р Дон Грийн за размислите на Хил в други негови произведения, за да надникна в главата му. 

Дон отговори така: 

Използването на въображаеми диалози не е нов похват за Хил. През 1953 г. той публикува 

книгата „Как да повишим заплатата си”, която е написана под формата на разговор между него и 

Карнеги. Хил действително е интервюирал Карнеги през 1908 г., а самият Карнеги умира през 

1919 г., доста време преди публикуването на книгата.  

Освен това не за пръв път Хил използва въображаеми срещи, за да изложи по-достъпно 

мислите си. В „Мисли и забогатявай , когато говори за шестото чувство, той разказва за 

въображаемите си срещи с девет души, членове на измислен Съвет, оказали най-голямо влияние 

върху него. Това са Емерсън, Пейн, Едисон, Дарвин, Линкълн, Бурбанк, Наполеон, Форд и 

Карнеги.” 

В „Мисли и забогатявай” Хил пише, че при срещите с тези негови „невидими съветници” е 

открил, че умът му е най-възприемчив за идеи, мисли и познание, споделени с него, когато 

шестото му чувство е активно.  
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Без съмнение „Да прецакаш Дявола” е първият му опит да пише за религията. Всъщност, 

след публикуването на „Законите на успеха” през 1928 г., Хил получава куп писма с критики за 

отношението му към училището и религията. В „Мисли и забогатявай” в главата „Шестте 

призрака на страха” той пише, че в мнозинството от случаите страхът от смъртта може да бъде 

използван за целите на религиозния фанатизъм. Лидерите на световните религии могат да 

прочетат още много неща в тази част от неговия бестселър.  

Още повече информация по темата откриваме в списанието на Хил „Златното правило”. 

Той пише статия, озаглавена „Предложение до служителите на Евангелието”, в която призовава 

църковните служители да учат последователите си да проявяват хармония в отношенията си едни 

към други.  

Така че изборът е ваш. Дали Хил наистина е говорил са Дявола или това е притча, 

създадена, за да докосне сърцето ви? Неподражаемият стил на Хил ще ви омае и ще поведе ума 

ви по пътища, каквито не сте си и представяли. Всичко в книгата е казано от самия Наполеон 

Хил. Тъй като обаче оригиналният ръкопис е доста дълъг, аз го редактирах с голяма прецизност, 

така че да запазя дълбокото въздействие на неговото послание. Оставих автентичният му стил 

дори там, където правилата на съвременния език изискват промяна на словореда.  

В стремежа си да акцентирам върху някои части от текста, да направя думите на автора по-

ясни и да покажа, че много от предвижданията му са се сбъднали, на някои места в книгата съм 

вмъкнала свои бележки – те са с различен от основния шрифт. Вие избирате дали да прочетете 

книгата със или без тях.  

Насладете се на тази изключително силна книга и я споделете с близките и приятелите си. 

Мощта на думите на Наполеон Хил може и ще промени живота ви.  

 

ПРЕДГОВОР 

Д-р Наполеон Хил би могъл спокойно да бъде наречен най-известният писател на книги за 

себепознание, мислител, провокатор и автор на бестселъри за всички времена. Препоръчваме ви 

да стигнете колкото се може по-скоро до страниците на интервюто с Дявола. Тогава ще 

почувствате най-осезаемо кой е Дяволът в живота ви и какво причинява той на 98% от живите 

същества на тази земя – според казаното от него самия. 

Като човек, притежаващ способността да кара другите да се замислят, Хил веднага ни 

въвлича в приключението – превежда ни през своя собствен живот, през най-решаващите и 

повратни моменти в него. Той  познавал най-важните и полезни принципи за постигане на 

незабавен успех в живота, но не е знаел как да ги използва и прилага с лекота. Можем спокойно 

да допуснем, че това важи за голям процент от хората в днешно време. Лесно е да се говори, а 

понякога и да се мисли по определен начин, но за да се живее всеки ден с тези принципи, е 

необходимо да се вземе сериозно и категорично решение. Шарън Лехтър хвърля светлина върху 

онова, което казаното от Хил означава за съвременния човек в контекста на парите, мисленето и 

разбирането.  

Целта на д-р Хил е била да предаде на читателите си разбираемо философията и практиката 

на постигането на дългосрочно, трайно щастие от отделния индивид. Вътрешното му познание го 

е водило към мястото, където да открие своята собствена „дъга на живота”. 

В момента всички вие сте поставени пред изпитание подобно на това, пред което е бил 

изправен Хил по време на Голямата депресия. Той се е чивствал подтиснат и обезверен – нагласа, 

проникнала в цялото ну същество точно така, както сега се отразява на вас и вашето щастие. Тази 

вдъхновяваща книга може да ви помогне да излезете от състоянието на летаргия и негативно 

мислене и да ви изведе на нов, успешен път към едно по-светло, по-добро и възнаграждаващо 

усилията ви бъдеще.  

Също като Хил вие ще се научите да управлявате страховете си, а не да им позволявате те 

да ви управляват. Ще разберете как да живеете целенасочено и със страст, за да вземате решения 

за това кой искате да бъдете, какво искате да правите, какво искате да имате – и да постигнете 

всичко това. 

Преоткривайки прекрасните и магически откровения на д-р Нил, ще добиете увереност, че 

вие имате шанса да ги приложите и усъвършенствате, ако пожелаете – тъй като вашите 

възможности са безгранични... 
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Вие ще разберете дали Дяволът, който Хил интервюира, е реален или измислен – той е 

точно като Дявола, с който вероятно вие трябва да се справите в собствения си живот и лични 

преживявания.” 

Марк Виктор Хансен 

Марк Виктор Хансен е съавтор на поредицата „Пилешка супа за душата”, както и книгите 

„Да разбиеш кода на Милионера” (Cracking the Millionaire  Code), „Милионер за една минута” 

(The One Minute Millionaire) и „Кеш на мига” (Cash in a Flash) 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

МОЯТА ПЪРВА СРЕЩА С АНДРЮ КАРНЕГИ 

В продължение на повече от 25 години моята мисия е да синтезирам и систематизирам 

философията на постижението – както на провала, така и на успеха, с цел трудът ми да бъде 

полезен на хората, които не притежават нито склонността, нито възможността да се задълбочават 

в подобен род проучвания. Работата ми започна пред 1908 г. в резултат от едно мое интервю с 

Андрю Карнеги, който вече е покойник. Откровено признах на г-н Карнеги, че съм възприел 

идеята да плащам за обучението си в юридическия факултет, като интервюирам успели мъже и 

жени и след това публикувам изводите от разговорите си с тях в статии. В края на първото ми 

посещение при него г-н Карнеги ме попита дали ще имам куража да приема едно предложение. 

Отговорих му, че куражът е целият капитал, с който разполагам и че съм готов да се захвана с 

всичко, което той би ми предложил.  

Тогава Карнеги каза: „Желанието Ви да напишете поредица от истории за успеха на 

отделни мъже и жени е похвална така, както я описахте и няма да Ви разубеждавам да следвате 

тази цел. Нека обаче да Ви кажа, че ако искате да сте полезен не само на днешните хора, но и на 

бъдещите поколения, трябва да отделите време и да систематизирате случаите на провал така, 

както сте го направили и с тези на успех. 

По света има милиони хора, които нямат и най-малката представа за това какви са 

причините за провала и успеха. Училищата и университетите учат хората практически на всичко, 

освен на принципите на личностните постижения. Те искат от младите хора да прекарат от 

четири до осем години в изучаването на абстрактни науки, но не ги обучават какво да правят с 

това познание, след като го придобият. 

Светът има нужда от практическа, разбираема философия за постигането на успех, 

организрана на базата на фактологически познания, почерпени от опита на различни мъже и 

жени в университета на живота. В безкрайното море на философията не намирам нищо, което 

дори бегло да се приближава до науката, за която говоря. Ние разполагаме само с малцина 

философи, способни да обучават хората в тънкостите на изкуството да живееш. 

Струва ми се, че тук се открива възможност, която би могла да се превърне в 

предизвикателство за един млад, амбициозен мъж като Вас. Но само амбицията не е достатъчна, 

за да се изпълни задачата, за която говоря. Човекът, който ще се заемем с този труд, трябва да 

притежава качествата смелост и упоритост. 

Това занимание ще изисква поне 20 години постоянни усилия, през които човекът ще 

трябва да изкарва прехраната си по някакъв друг начин – тъй като подобни начинания никога не 

носят печалба в началото и в общи линии хората, които са се заемали да допринесат нещо за 

човечеството чрез работа от подобен род, е трябвало да чакат стотици години след смъртта си, за 

да получат признание за своя труд. 

Бележка към читателите: Шарън Лехтър добавя своите коментари в специалните 

секции като тази. 

 

Двадесет години труд без отплата и вероятно без признание? Как бихте отговорили на 

това „предложение”? Както пише по-долу, Хил приема предизвикателството на Карнеги и 

с писмени препоръки от него започва да интервюира най-успелите хора на своето време, 

включително Тиодор Рузвелт, Томас Едисон, Джон Д. Рокфелер, Хенри Форд, Александър 

Греам Бел, Кинг Жилет (основател на компанията за бръснарски ножчета „Жилет”) и 

много други. Трудът му достига своята кулминация в издаването на няколко книги, сред 

които са осемте тома „Законът на успеха” и „Мисли и забогатявай” – те виждат бял свят 
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след 25 години проучвания. „Мисли и забогатявай” е широко призната като 

основополагаща книга в областта на самоусъвършенстването. Тя включва всички най-

важни принципи, които и днес продължават да служат като основа за ученията на 

съвременните гурута в сферата на самопознанието. Както личи от описанията на самия 

Хил, процесът на разгръщане и публикуване на книгата „Мисли и забогатявай” е сам по 

себе си илюстрация на тези принципи. Ръкописът на „Да прецакаш Дявола” е написан една 

година след издаването на „Мисли и забогатявай”. Така че тя може би разкрива „другата 

страна” на Хил и описва как той е победил собствените си страхове и е успял, прилагайки 

принципите, описани в първата му книга. „Да прецакаш Дявола” разкрива духовното 

пробуждане на Хил и ни помага да разберем как всеки от нас може да се поучи от неговите 

срещи с Дявола.  

 

Ако приемете тази работа, трябва да вземате интервюта не само от малцината, които са 

успели, но и от мнозината, претърпели неуспех. Ще се наложи внимателно да анализирате 

стотици хора, осъдени като „провалили се” – и имам предвид претърпели истински провали – 

хора, достигнали до ръба на отчаянието, тъй като не са успели да реализират мисията в живота 

си. Колкото и безмислено да звучи, от неуспехите ще научите повече за постигането на успеха, 

отколкото от описанието на самите постижения. Именно провалите ще ви научат на това какво 

не бива да правите.  

Към края на вашето изследване, ако го проведете както трябва, ще стигнете до извод, който 

може да ви изненада изключително много. Ще откриете, че причината за постигането на успех не 

е нещо външно и отделно спрямо самия човек. Тя е сила толкова неуловима, че повечето хора не 

я различават; сила, която спокойно може да бъде наречена „другото ни Аз”. Забележително е, че 

тази сила се проявява и става видима много рядко – само при изключителни обстоятелства, 

когато хората са били принудени – след преживяване на беда или временен провал – да променят 

нагласите си и да мислят по начин, който да им помогне да излязат от затрудненото положение.  

Моят личен ипит ме е научил, че човек никога не е толкова близо до успеха, колкото след 

преживяване, което ние обикновено окачествяваме като „провал”. Това са ситуации, в които той 

е принуден от външни обстоятелства да мисли. Ако мисли правилно и последователно, човек 

открива, че така нареченият „провал” не е нищо друго, освен зов да се въоръжи отново с нов 

план или да си постави нова цел. Повечето истински провали се дължат на ограничения, които 

хората си поставят сами, в собствените си умове. Ако тогава са имали куража да направят още 

една стъпка напред, те биха открили къде е грешката им.” 

 

Повечето истински провали се дължат на ограничения, които хората си поставят 

сами, в собствените си умове. 

* * * * * * 

Негативната нагласа на ума и съмнението в собствените сили обикновено са главните 

пречки за постигането на успех. В съвременните условия на икономическа рецесия много 

хора, които цял живот са правили нещата по правилния начин, сега за пръв път се 

изправят пред сурова икономическа несигурност. Най-голямата пречка пред това да се 

съвземат е страхът им и съмнението в собствените сили, които са резултат от скорошните 

им преживявания. Позволихте ли на кризата да ви победи? Успяха ли съмнението в 

собствените сили и задръжките да ви отклонят от постигането на мечтите ви? Вие ли сте 

своят най-голям враг? В „Мисли и забогатявай” Хил разказва историята на Р. У. Дарби, 

златотърсач. Разгневен, че една доскоро богата жила вече не дава добив, Дарби продал 

лиценза за добиване на злато на това място за жълти стотинки на един търговец. Човекът 

довел експерти по геология на мястото и открил, че Дарби  щял да открие продължение на 

жилата, ако бил продължил да копае само още няколко крачки. Ако Дарби е работил с 

нагласата, че ще изкопае своето съкровище, той е щял да успее. Вместо това обаче се е 

отказал от мечтата си – точно когато е бил на три крачки от златото. Дарби обаче не се 

обезкуражил от своята грешка, а се поучил от нея и изградил застрахователна империя. 

Вие бихте ли изоставили своето търсене точно преди да постигнете голям успех, точно 

когато сте на крачки от съкровището? (Можете да прочете колко много съвременни бизнес 
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икони са претърпявали временни поражения в книгата ми „На три стъпки от златото” 

(Three Feet from Gold)     

   

 

Започни живота си отново 

Речта на г-н Карнеги промени живота ми изцяло и пося в ума ми нова цел, която ме 

изгаряше и ме движеше неуморно напред, при положение, че имах само бегла представа за 

онова, което той нарече „другото ми Аз”.  

Откритието дойде точно както той предрече – в резултата на два повратни момента в 

живота ми. Те ме принудиха да започна да мисля така, че да се избавя от трудности, каквито 

дотогава не бях преживявал.  

Бих искал да опиша тези обстоятелства без да ги разказвам от първо лице. Това обаче се 

оказа невъзможно, тък като те са свързани с лични преживявания и не могат да бъдат отделени 

от тях. За да добиете представа за пълната картина, се налага да се върна назад, към началото на 

първото от тези преживявания и да ви преведа през съпътстващите го прозрения стъпка по 

стъпка.  

Проучването, необходимо за набирането на данните, благодарение на които обобщих 

Седемнадесетте принципа на успеха и Тринадесетте основни причини за провала, ми отне 

години.  

Бях достигнал до погрешното заключение, че работата ми по организирането на цялостната 

философия на постигането на личностен успех е приключена. Не подозирах, че тя бе едва в 

самото начало. Бях изградил скелета на философията около Седемнадесетте принципа на успеха 

и и Тринадесетте основни причини за провала, но този скелет трябваше да бъде обгърнат от 

плътта на приложния практически опит. Нещо повече – трябваше да му бъде вдъхната душа, 

която да вдъхнови хората да преодоляват препятствията, а не да се предават пред тях.  

„Душата”, както открих по-късно, се появи, след като преоткрих своето собствено „друго 

Аз” вследствие от вече споменатите два повратни момента в живота ми.  

Тъй като исках да превърна способността си да печеля пари и  каквито там други таланти 

имах в бизнес и професионална реализация, реших да раборя като рекламист и станах мениджър 

по рекламата на унниверситета за следдиплпмна квалификация Ла Скала в Чикаго. За период от 

около една година всичко вървеше прекрасно, но после се случи нещо, което ме отврати от 

професията ми и аз напуснах.  

След това се спуснах в бизнеса с вериги магазини заедно с бившия президент на 

университета Ла Скала и станах президент на „Бетси Рос Кенди Къмпъни”. За нещастие – поне 

според тогавашните ми разбирания за нещата – несъгласията със съдружниците ми ме 

отблъснаха и от това начинание.  

Колежът по рекламата все още течеше в кръвта ми, така че се пробвах още веднъж да му се 

поддам и създадох училище по реклама и търговия като част от бизнес колежа 

„Брайтън§Стратън”. 

Начинанието ни вървеще гладко и изкарвахме добри пари до момента, в който САЩ се 

включиха в Първата световна война. Следвайки вътрешния си подтик, който не може да се 

обясни с думи, изоставих училището и се присъединих към служба на правителството под 

прякото ръководство на президента Удроу Уилсън, загърбвайки един процъфтяващ бизнес. 

 В деня на армията през 1918 г. започнах издаването на списание „Златното правило”. Без 

значение, че нямах и пени за начален капитал, то бързо набра скорост и скоро вече се 

разпространяваше в цялата страна в тираж от почти половин милион екземпляра. В края на 

първата година печалбата от списанието беше 3156 долара.  

За  да придобиете по-добра представа за размера на печалбата, ще ви кажа, че 3256 

долара през 1918 г. се равняват на около 45 000 долара сега, според Индекса на 

потребителските цени и данните на Бюрото по труда на САЩ, или на 202 000 долара, ако 

приемем като показател за сравнение таблиците на БВП за същия период. Това е нелоша 

печалба за първа година от издаването на едно списание... в бизнес, в който 80-90% от 

новите списания се провалят на пазара, а на успелите им отнема от три до пет години, за да 

достигнат момента, в който генерират печалба. (http://www.magazinepublisher.com/startup.html) 

http://www.magazinepublisher.com/startup.html
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Няколко години по-късно научих, че нито един сериозен издател в бизнеса със списания не 

би си и помислил да стартира подобно издание, без да разполага поне с половин милион наличен 

капитал.  

Не ми е било писано обаче да вървя дълго време заедно със „Златното правило”. Колкото 

повече успехи постигахме, толкова по-неудовлетворен се чувствах, докато накрая заради 

натрупано напрежение поради разногласия със съдружниците ми, аз ги направих членове на 

борда на директорите и се оттеглих. С тази стъпка вероятно съм загърбил едно малко състояние. 

 

Това е само началото на любовта на Хил към списанията. „Златното правило” е 

предшественик на списанието „Наполеон Хил”. По-късно той става редактор на изданието 

„УСПЕХ”, което се публикува и днес.  

 

 

След това организирах школа за развиване на умения в продажбите. Първата ми поръчка 

беше да обуча 3000 служители на верига магазини. Щях да получа по десет долара за всеки, 

преминал курса ми. За шест месеца работа спечелих малко повече от 30 000 долара. Успехът, 

дококото парите могат да се определят като негово мерило, ми се отплати щедро за положените 

усилия. Само че отвътре пак започна да ме човърка нещо. Не бях щастлив. С всеки изминал ден 

ми ставаше все по-ясно, че купчина пари няма да ме направят щастлив без значение колко голяма 

е тя. 

Без каквато и да било извинителна причина се оттеглих от бизнеса и по този начин се 

лиших от една сериозна заплата. Приятелите и съдружниците ми решиха, че съм луд и ми го 

казаха в очите.  

Честно казано, напълно бях готов да се съглася с тях, но не можех да направя нищо по 

въпроса. Бях търсил щастието и не го бях открил. Поне това беше единственото обяснение, което 

можех да дам за неадекватните си действия. Какво всъщност знае човек за самия себе си?  

 

Отвътре пак започна да ме човърка нещо. Не бях щастлив. С всеки изминал ден ми 

ставаше все по-ясно, че купчина пари няма да ме направят щастлив без значение колко 

голяма е тя. 

*   *   *   *   *   * 

Преди няколко години щях да напиша същото за себе си. Но в момента,  който 

предприех действия да се разделя с тогавашното статукво, което въпреки че ме 

възнаграждаваше щедро финансово, не отговаряше на личните ми принципи – пред мен се 

разкриха нови възможности, отвориха се нови врати. Оказа се, че това е най-доброто 

решение, което съм вземала в професионалния си живот. Можете ли да си спомните момент 

в живота си, когато сте взели трудно решение, но сте били уверени, че това е правилния 

ход, независимо от недоумението на околните? 

 

 

 Това се случи през късната есен на 1923 г. Бях заточен в Кълъмбъс, Охайо, без средства за 

съществуване и – което е по-лошо – без план как да се измъкна от тази ситуация. За пръв път в 

живота си бях притиснат от липсата на пари.  

Много пъти преди ми се беше случвало да разполагам с малко средства, но никога не бях 

оставал без пари за покриване на елементарните ми потребности. Това ме зашемети. Сякаш бях 

напълно неспособен да взема решение какво трябва или поне какво мога да направя.  

Хрумваха ми стотици планове, с помощта на които евентуално да реша проблемите си, но 

всички те ми се струваха или непрактични, или невъзможни за реализиране. Почувствах се като 

изгубен в джунгла без компас. Всеки опит да се измъкна от ситуацията ме връщаше обратно в 

изходна позиция. В продължение на около два месеца боледувах от най-лошата от всички 

човешки болести: нерешителността. Знаех Седемнадесетте принципа за постигане на успех, но 

онова, което не ми беше понятно, бе как да ги приложа. Без това умение бях изправен пред една 
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от онези кризисни ситуации в живота на човек, за които г-н Карнеги беше казал, че именно в 

такива моменти човек открива своето „друго Аз”.  

Бях толкова стресиран, че дори не ми хрумна да седна, да анализирам ситуацията, да открия 

причините за нея и да потърся лек. 

 

Най-лошата от всички човешки болести: нерешителността. 

*   *   *   *   *   * 

Чувствали ли сте се някога парализирани от нерешителност? Това е бил първият 

повратен момент в живота на Наполеон Хил. Прескачането от една работа към друга в 

търсене на професионално удовлетворение и идеалното за него занимание звучи познато на 

много хора в наши дни ... – хора, които търсят удовлетворение в своя живот и професия. 

Причините за затрудненото положение напомня доста ситуацията, в която може да попадне 

човек, понесъл жестоките последици от съвременната икономическа криза. Хил се поучил 

от своето временно поражение, използвал го като компас да се впусне в размишления и 

анализи и да намери „другото си Аз”. Ако и на вас ви се налага да се справяте с 

последиците от икономическата ситуация, вие също бихте могли   да използвате 

ситуацията, за да се мотивирате и да откриете своето „друго Аз”. 

 

 

Поражението се превръща в победа 

Една вечер стигнах до решение как да се избавя от налегналите ме затруднения. Почувствах 

желание да изляза навън, на открито, сред природата, за да поема глътка свеж въздух и да 

помисля. 

Както се разхождах, трябва да съм изминал седем или осем километра, внезапно застинах 

на едно място. Стоях там, все едно бях залепнал за обувките си. Всичко около мен притъмня. 

Почти чувах силния звук от някаква форма на енергия, която вибрираше около мен с 

изключително висока скорост.  

След това нервите ми се успокоиха, мускулите ми се отпуснаха, обзе ме пълен покой. 

Атмосферата започна да се избистря от напрежението и в същото това време в ума ми изплува 

мисъл, като команда, толкова ясна и отчетлива, че не бих могъл да го опиша с думи. 

Командата, която получих, беше конкретна и точно дефинирана и затова нямаше как да се 

объркам. Накратко тя гласеше: „Настъпи времето да завършиш философията на постиженията, 

която започна по предложение на Карнеги. Върни се незабавно у дома и започни да прехвърляш 

цялата информация, натрупана в главата ти, върху хартия.” „Другото ми Аз” се беше пробудило.  

Стоях няколко минути уплашен. Това преживяване не приличаше на нито една случка от 

миналото ми. Обърнах се бързо и закрачих към дома. Когато се приближих до къщата, видях 

моите три малки момчета да надничат през прозореца и да гледат къщата на съседите, които я 

украсяваха за Коледа.  

След това си спомних, че е Бъдни вечер. След това си спомних – с голям ужас, непознат ми 

до този момент, - че у дома нямаше коледна елха. Разочароваието, изписано по лицата на 

синовете ми, ми напомни болезнено този факт. 

Влязох в къщи, седнах до пишещата машина и незабавно започнах да превръщам в писмена 

реч откритията за успеха  и поражението, които бях направил. Докато поставях първия лист в 

пишещата машина, бях прекъснат от същото странно усещане, което бях изпитал навън преди 

няколко часа. В главата ми проблесна мисъл: 

„Твоята мисия в живота е да завършиш първата човешка философия за индивидуалните 

постижения. Напразно се опитваше да избягаш от своята работа – всяко усилие в тази посока ти 

донесе неуспех. Ти тъсиш щастието. Научи този урок веднъж завинаги: ще бъдеш щастлив само 

като помагаш на другите хора да бъдат щастливи! Ти беше инатлив ученик. Наложи се да се 

излекуваш от ината си чрез разочарования. След няколко години целият свят ще започне да 

възприема философията, която ти беше наредено да завършиш – милиони хора се нуждаят от 

това познание. Като изпълниш своята творческа служба, ще дойде и дългоочакваната 

възможност да намериш щастието. Работи и не спирай, докато не завършиш и не публикуваш 

документа, който започваш сега.” 
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Най-накрая осъзнах, че бях достигнал края на пътешествието си в търсене на смисъла на 

живота си  - бях под дъгата. И бях щастлив! 

 

Заражда се съмнение 
Магията, ако мога така да нарека събитието, което ме връхлетя, се разпръсна. Започнах да 

пиша. Малко след това моят разум ми подхвърли, че съм се нагърбил с непосилна задача. 

Възможността един човек, който е на дъното и не притежава нищо, да напише труд за 

постиженията на личността, ми се стори толкова налудничава, че се размях истерично. Може би 

това бе горчив присмех към самия себе си.  

Изтегнах се назад в стола, прекарах пръсти през косата си и се опитах да измисля причина, 

която да ме оправдае и да ме накара да извадя листа от пишещата машина, преди да съм навлязал 

в същността на работата си. Но подтикът да пиша беше по-силен от желанието да се откажа. 

Отново се залових с ръкописа и продължих да печатам.  

 

 ...подтикът да пиша беше по-силен от желанието да се откажа. 

*   *   *   *   *   * 

Спомнете си за момент, когато ви се е искало да приключите някакво занимание, но 

нещо отвътре ви е накарало да продължите напред. Това „нещо” може би е вашето „друго 

Аз”. 

 

 

Връщайки се назад във времето разбирам, че дребните трудности, пред които съм бил 

изправен тогава и през които преминах, са били сред най-щасливите и благоприятни 

обстоятелства в живота ми. Те бяха „маскирани благословии”, тъй като ме подтикнаха да 

продължа работата си. А тази работа ми даде удовлетворението и възможността да се чувствам 

по-полезен за света в сравнение с всяко друго поприще или житейски план, които бях избирал в 

миналото. 

Работих върху ръкописа малко повече от три месеца и го завърших в началото на 1924 г. В 

момента, в който го приключих, се почувствах отново привлечен от изкушението на голямата 

американска игра на пари – бизнеса. 

Поддавайки му се, аз купих бизнес колежа Метрополитън в Кливланд, Охайо, и започнах 

да правя планове за разрастването му. В края на 1924 г. го бяхме разработили и разширили така, 

че оборотът беше двойно по-голям в сравнение с рекорда му по приходи от златните му времена.  

И пак бях прояден от червея на недоволството. Усещах го как пъпли в кръвта ми. Отново 

знаех, че няма да намеря удовлетворение в такъв род начинания. Прехвърлих бизнеса на 

съдружниците си и запазих само статута си на преподавател. Така можех да преподавам на 

студентите техники за постигане на личностен успех.  

Една вечер бях поканен да изнеса лекция в Кантън, Охайо. Съдбата (или каквото и да е 

онова нещо, което винаги се намества, за да предопредели пътя на хората, независимо колко 

упорито се борим и се съпротивляваме срещу него) отново ме изправи лице в лице с болезнено 

преживяване. 

Сред моята аудитория от слушатели в Кантън беше Дон Р. Мелет, издател на вестник 

„Кантън Нюз”. Господин Мелет толкова дълбоко се заинтригува от моята лекция за личностното 

развитие, че ме покани да го посетя на следващия ден. 

Резултатът от срещата беше договор за партньорство, което трябваше да заработи 

ефективно от следващия януари – когато г-н Мелет планираше да се оттегли от поста издател на 

вестник „Кантън Нюз” и да поеме бизнеса по издаването и отпечатването на книгите по темата за 

личностното израстване, върху което работех аз. 

Но през юли 1926 г. г-н Мелет беше убит от Пат Макдърмот, някакъв бандит, чийто 

съучастник бил полицай от Кантън, Охайо. Двамата получиха доживотни присъди. Човекът бил 

убит, тъй като публикувал във вестника си материал за сделка между контрабандисти и полицаи 

от местния полицейски участък. Това бе едно от най-жестоките престъпления, извършени по 

време на Сухия режим.  
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Убийството на журналиста Доналд Ринг Мелет , издател на вестник „Кантън Нюз” в 

Кантън, Охайо през юли 1926 г. е едно от най-дискутираните убийства през двадесетте 

години на миналия век. През 1925 г. Мелет разкрива схема за корупция в полицейското 

управление на Кантън и пише поредица от статии. Те са насочени срещу вицегубернатора 

и корупцията, а сред хората, взети на мушка, е и шефът на полицията в града. Има 

доказателства, че Мелет е поискал от губернатора разследване по тези данни за корупция – 

нещо, което не е отбелязано в записите на Хил. Местните бандити и със сигурност поне 

един полицай наемат Пат Макдърмот, бивш затворник от Пенсилвания, да убие Мелет. 

Издателят е застрелян пред дома си. Според историята, стрелците са причакали и Хил, но 

непредвидена повреда на колата му попречва да пристигне пред къщата на Мелет в 

уговоррения час. На 17 юли вестник „Ню Йорк Таймс” излиза със статия под заглавие 

„Още смърт след разстрела на издателя от Кантън”, в която пише, че гражданите от 

Кантън „са изложени на заплахи от стрелба и нови убийства от контрабандистите и друга 

бандитска измет.” Що се отнася до Хил, щом научава за разстрела на Мелет и получава 

анонимно съобщение с предупреждение да напусне града, той заминава за Западна 

Вирджиния. След дълго разследване, благодарение на частен детектив, нает от прокурора 

на окръг Старк, пред съда са изправени Макдърмот, двама местни бандити и бивш 

полицейски детектив.  

 

  

Шансът (?) спасява живота ми 

На сутринта след смъртта на Мелет ме извикаха на телефона  и един непознат  глас ми 

постави ултиматум, че имам един час да напусна града. За това време можело да го направя 

доброволно, каза непознатият, но след изтичането му имало риск да напусна града в дървен 

сандък. Очевидно бизнес начинанието ми с г-н Мелет е било погрешно. Убийците му очевидно 

са смятали, че имам пряка връзка с публикациите за корупцията в неговия вестник. 

Не чаках едночасовият ултиматум да изтече, а незабавно се качих в колата си и подкарах 

към дома на мои роднини в планините на Западна Вирджиния, където останах, докато убийците 

бяха задържани и хвърлени в затвора. 

Това преживяване пасваше добре на категорията, описана от г-н Карнеги като „спешна 

ситуация”, която принуждава хората да започнат да мислят. За пръв път в живота си усетих 

болката от непосредствената заплаха за живота си. Преживяването ми преди няколко години 

наистина беше изпълнило сърцето ми със съмнения и временна нерешителност, но този път в 

душата ми се беше вселил страх, с който изглежда не можех да се справя. През времето, докато 

се укривах, рядко напусках къщата през нощта. В случаите, когато се налгаше да го правя, ръката 

ми беше неотлъчно на спусъка на автоматичния пистолет, който държах в джоба на палтото си 

със спуснат предпазител – за да мога да реагирам незабавно. Ако пред къщата, в която се криех, 

спреше непознат автомобил, слизах в мазето и внимателно изучавах хората в него през 

прозорците.  

След няколко месеца, водейки подобен начин на живот, нервите ми е опънаха. Куражът ме 

бе напуснал изцяло. Амбицията, която изпълваше сърцето ми през всичките дълги години на 

труд и проучване на причините за успеха и провала, също се бе изпарила.  

Бавно – стъпка по стъпка – усещах, че изпадам в летаргия и се опасявах, че никога няма да 

мога да се измъкна от нея. Усещането напомняше много на това да стъпиш в плаващи пясъци и 

да осъзнаеш, че всяко усилие да се измъкнеш те дърпа все по-надълбоко. Страхът е тресавище, в 

което попаднеш ли веднъж, потъваш все повече и повече.  

Ако имах генетична предразположеност към умопомрачения, със сигурност тези гени щяха 

да се активизират през всички онези месеци на живот в очакване на смъртта. Глупава 

нерешителност, бледи мечти, съмнение и страх – те присъстваха постоянно в мислите ми, ден и 

нощ.  

Критичната ситуация, с която се сблъсках, беше катастрофална в две насоки. Първо, тя ме 

държеше в непрекъснато състояние на страх и нерешителност. Второ, принудителната изолация 
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ме тласкаше към леност, притиснат от товара на изминалото време, което посвещавах единствено 

на притеснения.  

Способността ми да разсъждавам беше почти парализирана. Разбрах, че трябва да се 

измъкна от този лабиринт – но как? Неизчерпаемият източник на идеи, с които разполагах и 

който ми беше помагал толкова пъти преди, изглежда се беше изчерпал напълно, оставяйки ме в 

безпомощно състояние.  

Освен тези тревоги, които изглеждаха достатъчно притеснителни сами по себе си, се 

прибавиха и нови, още по-болезнени. Те идваха от осъзнаването на факта, че бях прекарал по-

голямата част от времето си през последните години в преследване на дъгата, търсейки 

навсякъде причините за успеха, а сега се чувствах по-безпомощен от всички онези 25 00 души, 

които бях интевюирал и класифицирал като „провалили се”.  

Тази мисъл направо ме влудяваше. Освен това ситуацията беше крайно унизителна, тъй 

като бях бях изнасял лекции из цялата страна, в училища, в колежи и бизнес организации, учейки 

хиляди хора да прилагат 17-те принципа на успеха. И ето ме сега – неспособен да ги приложа за 

самия себе си. Бях уверен, че повече не мога да се изправя със самочувствие пред света. 

Всеки път, когато се погледнех в огледалото, виждах изражението на самопрезрение върху 

лицето си и нерядко казвах на човека в огледалото срещу мен неща, които не могат да бъдат 

написани. Бях се поставил в категорията на шарлатаните, които предалгат на другите лек срещу 

провал, а на практика те самите не могат да се излекуват с него.  

Бандитие, застреляли г-н Мелет, бяха хванати и затворени доживот. Така че, що се 

отнасяше до тях, вече беше напълно безопастно да напусна убежището си и да продължа 

работата си. Не можех да изляза обаче, тъй като бях изправен пред обстоятелства, по-плашещи 

от хората, които ме бяха изпратили в изгнание. 

Това преживяване беше унищожило цялата ми инициативност. Бях хванат в лапите на 

някакво подтискащо влияние, което ми се струваше като кошмар. Бях жив, движех се, и все пак 

не можех да направя нито едно движение по посока на целта, която преследвах и която ми 

постави г-н Карнеги. Бързо ставах все по-безразличен към себе си, но и не само това – ставах 

заядлив и раздразнителен в отношението си към хората, които ми бяха дали убежище по време 

на „бягството” ми.  

Бях изправен пред най-предизвикателната ситуация в живота ми. Не можете да си 

представите как се чувствах, освен ако не сте попадали в подобно положение. За да го разберете, 

трябва да го почувствате.  

 

Способността ми да разсъждавам беше почти парализирана. 

*   *   *   *   *   * 

Хил  е бил парализиран първо от страха от физическа опастност и после от срама, че е 

парализиран от този страх. Някога били ли сте хващани в капана на подобни емоции? 

Когато се изправите пред своята собствена „критична ситуация”, страхът може или да ви 

мотивира, или да ви парализира. Щом осъзнаете, че имате избор между тези две крайности 

и реагирате позитивно спрямо страха, можете да подобрите живота си завинаги – към по-

добро. Много хора в наши дни вероятно изпитват същите чувства на гняв, последвани от 

раздразнителност и безразличие. Те се чувстват обезкуражени и са с ниско самочувствие 

поради несигурност във финансовото си състояние или в личния си живот. Нищо чудно да 

се чувстват гневни и този гняв да ги парализира. 

Наскоро имах разговор с точно такъв млад човек. Той каза: „Аз съм на 30 години и не 

притежавам никакви умения, които да се ценят на пазара на труда”. Търсеше се милиони 

извинения, за да не предприеме действия, с които да промени живота си. Казах му, че ако 

не направи нещо, ситуацията няма да стане по-различна. „Не положиш ли усилия да 

промениш нещата, след една година единствената разлика ще бъде тази, че ще бъдеш мъж 

на 31 години без никакви умения, които да се ценят на пазара на труда”. Звучи ли ви този 

разговор познат – за вас самите или за някого, за който ви е грижа? Как да излезем от 

подобна парализа? Наполеон Хил споделя как той самият е преодолял страха и 

безразличието си и е открил надежда, вдъхновение и мотивация, за да си стъпи на краката 

и да постигне успех.  
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Най-драматичният момент от живота ми 
Обратът настъпи неочаквано през есента на 1927 г., малко повече от година след инцидента 

в Кантън. Една нощ излязох от къщи и се качих на покрива на училището, което се намираше на 

хълма над града.  

Бях взел решение да се преборя с проблемите, които ме бяха напрегнали, преди да изгрее 

слънцето. Започнах да се разхождам по покрива, опитвайки се да насиля изтормозения си ум да 

мисли нормално. Трябва да съм прекосил покрива хиляди пъти, преди проблясък за нещо, което 

далечно напомня за организирана мисъл, да премине през съзнаието ми. Докато се разхождах си 

повтарях отново и отново: „От тази ситуация има изход и аз ще го намеря преди да се прибера в 

къщи.” Вероятно съм си повторил това изречение хиляди пъти. Бях непоносимо разочарован от 

себе си, но едновременно с това и изпълнен с надежда за спасение.  

Тогава, като светкавица от чисто небе, една идея ме прониза и накара кръвта във вените ми 

да се раздвижи: 

„Това е твоето временно изпитание. Беше доведен до състояние на нещастие и унижение, за 

да успееш да откриеш своето „Друго Аз”.  

 

Ако днешната икономическа ситуация е променила статуса ви, ако сте обеднели, ако 

ви е подтиснала или е смачкала самочувствието ви, приемете това като тест – точно както 

го е направил Наполеон Хил през далечните 1920-та и 1930-та години. Насилете се да 

откриете своето „друго Аз”. Като работите бавно и упорито, преодолявайки трудностите в 

живота си, вие придобивате онези качества, които са ви необходими, за да успеете.  

 

 

За пръв път от много години си спомних какво ми беше казал г-н Карнеги за „другото ми 

Аз”. Той беше споделил с мен, че ще го открия към края на работата си по изследването си върху 

успеха и провала. Спомних си също думите му, че обикновено прозрението идва в резултат на 

необичайни обстоятелства, когато хората насила са принудени да променят навиците си и да 

помислят по какъв начин да се измъкнат от затруднението.  

Продължих да се разхождам по покрива на училището, но сега сякаш не стъпвах по него, а 

се носех във въздуха. Бавно осъзнавах, че съм готов да напусна затвора, в който се бях хвърлил 

сам и зад чиито стени се бях изолирал от света. 

Разбрах, че предизвикателството, през което преминавах, ми дава възможност не само да 

опозная своето „друго Аз”, но и да тествам смисъла на философията за личностните постижения, 

на която учех другите и за която твърдях, че е основателна и ефективна. Скоро щях да открия 

дали работи или не. Казах си, че ако не действа, ще изгоря ръкописите и никога повече няма да 

разказвам на хората приказки от рода на това, че те са „господари на собствената си съдба и 

капитани на своя кораб на душата”. 

 

Хил перифразира строфи от поемата „Инвиктус”, публикувана през 1888 г. От Уилям 

Ърнест Хенли (1849 – 1903) 

 

Извън нощта, която ме покрива, 

тъй черна – като ада,  

благодаря на туй, което боговете ми откриват 

в изсрадалата ми душа.  

 

Във изпитания неумолими 

 не се огънах и не плаках аз.  

А водовъртежите неизброими  

не съкрушиха моя глас.  
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На този път, покрит със болка,  

духът надвива над Страха.  

Но аз вървя и още колко  

ми е отредено да вървя...  

 

Каквото и да ми е писано на земята,  

не ще ме съкруши, и знам:  

аз господар съм на съдбата,  

на своя кораб  - капитан.  

 

(Превод Силвия Пешева) 

 

 

Пълната луна тъкмо изгряваше над върховете на дърветата. Никога преди това не бях 

виждал такова ясно сияние. Докато стоях и я гледах, още една мисъл се оформи в съзнанието ми: 

„Ти учи другите как да преодоляват страха и да се изправят срещу препятствията, които се 

появяват в трудни моменти от живота. Отсега нататък може да говориш за това уверено, тъй като 

си на път да се издигнеш над своите собствени неволи с кураж и цел, с решителност и смелост.” 

С тази мисъл тялото ми се изпълни с нещо, което ме издигна до състояние, непознато за 

мен дотогава. Умът ми започна да се пречиства от летаргията, в която беше изпаднало. Разумът 

ми започна отново да функционира нормално.  

За момент се почувствах щастлив, че съм бил избран да премина през дългия период на 

мълчание, защото това преживяване ми даде възможност да изпитам своята философия на 

постиженията, която бях изградил с толкова труд и постоянство.  

Когато тази мисъл ме осени, спрях, събрах краката си един до друг и отдадох чест (без да 

зная на кого и за какво), а после останах така, изправен и неподвижен, за няколко минути. На 

пръв поглед изглеждаше глупаво, но докато бях в това състояние, още една мисъл изплува в 

съзнанието ми под формата на „заповед”. Тя беше толкова чиста и ясна, все едно висш военен 

нареждаше на войник. 

Заповедта гласеше: „Утре се качи в колата си и иди във Филаделфия, където ще получиш 

помощ за публикуването на твоята философия на успеха”. Не разполагах с никакви уточняващи 

инструкции, заповедта беше кратка и ясна. В момента, в който я получих, се прибрах вкъщи, 

легнах и заспах, изпълнен с мир и покой – така, като не бях спал през цялата изминала година.  

Когато се събудих на сутринта, станах от леглото и незабавно започнах да опаковам багажа 

си, за да отпътувам към Филаделфия. Разумът ми настояваше, че съм се отпралил на Мисия на 

глупостта. Кого познавах във Филаделфия и към кого можех да се обърна за финансова помощ за 

публикуването на осем тома книги, възлизащи на 25 000 долара? Задавах си сам този въпрос. 

Отговорът веднага проблесна в съзнанието ми, толкова отчетлив, все едно някой го 

произнесе в ухото ми: „Сега е време да изпълняваш заповеди, а не да задаваш въпроси. Твоето 

„друго Аз” ще се погрижи за всичко по време на пътуването.” 

Съществуваше още едно обстоятелство, което правеше подготовката ми за пътуването към 

Филаделфия толкова абсурдно: нямах никакви пари!  В момента, в който осъзнах тази мисъл, 

„другото ми Аз” избухна и ми отговори остро: „Вземи назаем от зет си 50 долара и той ще ти ги 

даде!” 

Тази заповед звучеше като край на разговора. Без по-нататъшно колебание изпълних 

инструкциите. Когато помолих зет си за заем от 50 долара, той каза: „Разбира се, мога да ти ги 

дам, но ако тръгваш на път задълго, по-добре вземи сто”. Благодарих му и му казах, че 50 са ми 

напълно достатъчни. Добре разбирах, че сумата няма да покрие разноските ми, но това бяха 

парите, които „другото ми Аз” ми беше наредило да взема за път – затова поисках точно толкова.  

Успокоих се, че зет ми не ме попита защо ще ходя до Филаделфия. Ако знаеше всичко, 

което ми беше минало през ума предишната нощ, вероятно щеше да реши, че имам нужда от 

психиатрична помощ, вместо да пътувам до Филаделфия в гонене на вятъра.  

 

„Другото ми Аз” поема управлението  
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Тръгнах на път, разкъсван между разума си, който ми казваше, че съм глупак и „другото ми 

Аз”, което ми нашепваше да спра с анализите и да следвам дадените ми инструкции.  

Карах цяка нощ и пристигнах във Филаделфия на другата сутрин. Първата ми грижа бе да 

си намеря пансион, в който да отседна на скромна цена – за около долар на ден. Отново „другото 

ми Аз” пое нещата в свои ръце и ми нареди да се регистрирам в най-престижния и скъп хотел в 

града. С по-малко от 40 долара останал капитал самоубийствено се запътих към рецепцията и 

поисках стая, по-скоро канех се да поискам, но тогава „другото ми Аз” ми нареди да наема 

апартамент. Цената за него щеше да пресуши останалите ми средства точно за два дни. 

Подчиних се.  

Пиколото взе багажа ми, подаде ми талона за паркинга на автомобила и ме съпроводи с 

поклон към асансьора, сякаш бях принца на Уелс. За пръв път от година насам някой проявяваше 

такова уважително отношение към мен, роднините ми, при които останах, се отнасяха към мен 

по начин доста различен от уважение – всъщност, аз бях товар върху плещите им. Сигурен съм, 

че е било така, тъй като за всеки нормален човек, общувал с мен през последната една година, аз 

не бях нищо друго, освен бреме.  

Изглежда „другото ми Аз” се беше заело да смъкне от плещите ми комплексите, с които се 

бях сдобил през последните месеци. Дадох на момчето един долар бакшиш. Започнах да 

изчислявам каква ще бъде сметката ми в хотела към края на седмицата, когато „другото ми Аз” 

ми нареди да изчистя ума си от всякакви мисли за ограничения и да действам така, сякаш 

разполагам с парите, които желая да притежавам.  

Това, през което преминавах, беше едновременно ново и страшно за мен. Досега никога не 

бях играл ролята на някой друг, освен на самия себе си  - такъв, какъвто се виждах.  

В продължение на половин час моето „друго Аз” ми даваше заповеди, които изпълнявах 

буквално по време на престоя си във Филаделфия. Инструкциите получавах чрез мисли, 

оформящи се в съзнанието ми с такава яснота и сила, че ярко контрастираха на обичайните ми 

разсъждения.  

 

Хил е приел образа на богат човек – такъв, каъвто е искал да бъде. Ние вярваме 

силно, че за да бъдеш богат, трябва да искаш да бъдеш такъв. Освен това, обстановката, в 

която се намира човек, е от изключително значение. Дон Грийн, изпълнителен директор на 

фондация „Наполеон Хил” веднъж ми каза: „Първите си хубави костюми си купих в 

„Собел”, магазин за дрехи по поръчка, в който пазаруваше висшият мениджмънт на 

„Ийстман Кодак”. Зад бюрото на управителя на магазина висеше надпис: Ако искате да сте 

успели, първо трябва да се облечете като успял човек”.  

Все пак препоръчваме ви да  бъдете по-скромни в подражаването на г-н Хил и 

неговото разточителство на пари, с които не е разполагал.  

 

 

Получавам странни „заповеди” от странен източник 

Получаването на инструкциите протичаше по следния начин:  

„Сега напълно отговаряш за действията на своето „друго Аз”. Трябва да знаеш, че в твоето 

тяло живеят две същности – или по-точно, две подобни същности обитават тялото на всеки човек 

на земята. Едната от тези същности се мотивира и отговаря на импулсите на страха. Другата се 

мотивира и отговаря на импуслите на вярата. За период от година ти беше обсебен от същността, 

обзета от страха и робуваше на нея. 

 През изминалата нощ същността, управлявана от вярата, взе превес върху физическото ти 

тяло и сега тя те контролира. За да ти е по-удобно, можеш да наричаш тази същност „моето друго 

Аз” . То не познава граници и страх и за него думата „невъзможно” е непозната. 

Беше ти наредено и да избереш луксозната обстановка на този престижен хотел, за да 

попречиш на същността на страха да се завърне. Тази същност не е мъртва; тя просто отстъпи 

временно. Тя ще те следва навсякъде, където и да отидеш, в очакване на благоприятен момент да 

се появи отново и да поеме контрола върху теб. Този контрол може да бъде осъществен само 

чрез мислите ти. Запомни това и пази дверите на съзнанието си затворени за всякаки мисли, 

които целят да те ограничат по какъвто и да било начин и ще бъдеш в безопастност. 
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Не си позволявай дасе тревожиш за парите, които ти трябват за належащи разходи. Те ще се 

появят тогава, когато са ти необходими. А сега – да се захващаме за работа. Първо, трябва да 

знаеш, че твоята същност, която се управлява от вярата, не твори чудеса и не действа против 

нито един от природните закони. Докато тя контролира тялото ти, ще се появява винаги, щом я 

повикаш  - с импулс или мисъл, които изплуват в съзнанието ти. Тя ще преведе плановете ти по 

най-логичния и най-удобния възможен път в дадената ситуация. Освен това запомни, че твоето 

„друго Аз” няма да свърши твоята работа вместо теб, а просто ще те води интелигентно по пътя 

на твоите желания.  

 

 

Какво избирате: да бъдете водени от вярата или да се поддадете на страха? 

 

 

„Другото ти Аз” ще ти помогне да осъществиш плановете си. Освен това трябва да знаеш, 

че то започва винаги с твоето най-голямо и съкровено желание. В момента твоето най-голямо и 

съкровено желание е това, което те доведе дотук –да публикуваш и да разпространиш 

резултатите от твоите проучвания за успеха и провала. По твои изчисления ще ти бъдат 

необходими приблизително 25 000 долара. 

Сред познаите ти има човек, който ще ти предостави необходимия капитал. Започни 

веднага да прехвърляш в ума си имената на всички твои познати, за които имаш основание да 

смяташ, че могат да ти предоставят нужната финансова помощ. Когато в ума ти се появи името 

на правилния човек, незабавно ще го разбереш. Свържи се с този човек и той ще ти даде 

необходимите пари. Докато му обясняваш начинанието, за което са ти необходими, използвай 

същите термини, както в бизнес лекциите си. Не споменавай нищо за своето „друго Аз”. Ако не 

спазиш тези инструкции, ще се сблъскаш с временен неуспех.  

Твоето „друго Аз” ще остане на поста си и ще ти помага дотогава, докато ти му имаш 

доверие. Дръж съмнението, страха, неувереността, притесненията и всички мисли за ограничения 

далеч от ума си.” 

Огледах се в стаята, примигнах с очи, за да се уверя, че не сънувам. Станах, приближих се 

до огледалото и се взрях в отражението си. Лицето ми се беше променило, от него беше изчезнал 

отпечатъка на съмнението, сега то излъчваше вяра и смелост. Вече нямах съмнение, че 

физическото ми тяло се управлява от друга същност. Тя беше много различна от онази, която бях 

детронирал преди две нощи, докато се разхождах по покрива на училището в Западна 

Вирджиния. 

 

 

На това място, докато редактирах ръкописа, осъзнах, че приключвам една глава за 

най-важния повратен момент в живота на автора. Някога преживявали ли сте житейска 

трансформация, подобна на тази, която Хил описва? Казано на религиозен език, това 

означава „духовно откровение”. Други биха го описали просто като „духовен зов” или 

„побутване по рамото” или дори „шамар за свестяване”! 

 

 

ВТОРА ГЛАВА 

НОВ СВЯТ СЕ РАЗКРИВА ПРЕД МЕН 

Очевидно се бях преродил в ново същество, което беше имунизирано към всякакви форми 

на страх. Усещах, че имам кураж, какъвто не бях имал у себе си преди това. Въпреки че все още 

не ми беше показано точно как или от какъв източник ще успея да набавя необходимите ми 

финанси,х ранех абсолютна вяра, че парите ще бъдат намерени. Имах усещането, че вече ги 

притежавам. 

Само няколко момента от живота си съм споделял такава вяра. Това е чувство, което нито 

един човек не може да опише. В английският език не съществуват думи, способни да го 

илюстрират и всички хора, преживяли нещо подобно, ще потвърдят думите ми.  
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Започнах незабавно да изпълнявам инструкциите, които ми бяха дадени. Всички съмнения, 

че съм се отправил на невъзможна мисия, изведнъж ме напуснаха. Едно по едно започнах да си 

припомням имената на мои познати, за които знаех, че вероятно имат финансовата възможност 

да ми дадат онези 25 000 долара. Започнах от Хенри Форд и продължих нататък. „Другото ми 

Аз” непрекъснато повтаряше: „Продължавай нататък”. 

 

Най-тъмно е преди зазоряване 
Но аз бях стигнал до края на списъка. Всички имена на познати бяха изчерпани, както и 

физическата ми издръжливост. В продължение на два дена бях прехвърлил в главата си имената 

на всички мои познати, мислейки денонощно и спирайки за кратко, колкото да поспя за няколко 

часа.  

Облегнах се назад на стола си, затворих очи и оставих ума си да се рее за няколко минути. 

Сепна ме нещо. Което напомняше на експлозия в стаята. Когато се свестих, в ума ми плуваше 

името на Албърт Л. Пелтън... а заедно с това и план, за който знаех, че ще ме доведе до успех в 

начинанието ми да го убедя да публикува книгите ми. Спомних си, че г-н Пелтън беше 

рекламодател в „Златното правило”- списанието, което издавах навремето.  

 

 

Подсъзнанието на Хил се е спряло на Пелтън – просто познат негов рекламодател в 

списаието му, като потенциален източник на финансиране. Когато се срещате с даден 

човек, вие му правите впечатление, така, както и той на вас. Никога не се знае кога просто 

един познат ви човек може да се превърне в бизнес партньор. В мрежата ви от контакти се 

крие неподозирана сила. 

 

Поисках да ми донесат пишеща машина, адресирах писмо до г-н Пелтън в Мериден, 

Кънектикът и му описах плана си по същия начин, по който ми беше „спуснат” на мен. Той ми 

отговори с телеграма, че на следващият ден ще бъде във Филаделфия, за да се срещнем. 

Когато дойде, му показах оригиналните ръкописи на моята философия и набързо обясних 

мисията си, такава, каквато я чувствах. Той разгърна страниците на ръкописа за няколко минути, 

след това спря, прикова очи в стената за секунди и каза: „Ще публикувам книгите ви”. 

Подписахме договор и аз получих солиден аванс за авторските права. Предадох му 

ръкописите и те заминаха с него за Мериден. 

Не го попитах какво го накара да вземе такова внезапно решение, т.е. да публикува книгите 

ми още преди да е прочел ръкописа. Със сигурност знам обаче, че той направи всичко 

необходимо, осигури нужните средства, отпечата книгите ми и ми помогна да продам хиляди 

екземплари от тях на свои лични клиенти, които бях разпръснати практически из цялото земно 

кълбо, където се говореше английски език. 

 

„Другото ми Аз” твори добро 
Три месеца след срещата ми с г-н Пелтън във Филаделфия, на масата пред мен лежеше 

пълен комплект от томовете на моя труд, а приходите от продажбите им започна да покрива 

всички мои всекидневни нужди. Сега тези книги са в ръцете на учениците ми от цял свят.  

Първият ми чек от продажбите на книгите бешена стойност 850 долара. Докато отварях 

плика, „другото ми Аз” каза: „Ограниченията, които те заобикалят, са ограниченията, които сам 

поставяш в ума си!” 

 

Ограниченията, които те заобикалят, са ограниченията, които сам поставяш в ума 

си! 

*   *   *   *   *   * 

Звучи ли ви това твърдение твърде истинско, както звучи и на мен? Толкова пъти 

съм била своя най-лош враг и съм била ненужно пасивна поради липса на самочувствие. 

Хил иска всички ние да открием своето „друго Аз”, за да реализираме максимума на 

потенциалните си възможности. 
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Не съм сигурен, че разбирам какво е моето „друго Аз”, но знам, че ако човек се уповава на 

него, не може да претърпи поражение.  

Ден след като г-н Пелтън дойде да ме посети във Филаделфия, „другото ми Аз” ми 

представи план, с който да разреша временното си финансово затруднение. В ума ми проблесна 

идеята, че би било добре мърчандайзингът на автомобили да претърпи промени и че бъдещите 

търговци на автомобили ще трябва да се научат да ги продават, вместо просто да работят като 

продавачи на стари коли и да изплащат застрахователни полици – нещо, което повечето от тях 

правеха.  

Освен това ми хрумна, че младите хора, които току-що завършват колеж и не знаят нищо за 

„старите номера” на мърчандайзинга на автомобили, са суров материал, от който могат да бъдат 

създадени ново поколение търговци на коли.  

Идеята беше толкова конкретна и впечатляваща, че незабавно поръчах междуградски 

разговор с търговския директор на „Дженерал Мотърс” и накратко му изложих плана си. Той, 

също като мен, беше впечатлен и ме насочи към клона на автомобилна компания „Буик” в 

Западна Вирджиния, чийто основател и управител беше Ърл Пауъл. Видях се с г-н Пауъл и му 

изложих идеята си. Тогава той без повече отлагане ми възложи да обуча 15 внимателно подбрани 

момчета, току-що завършили колеж – по този начин приложихме идеята ми на практика.  

Доходът ми от това обучение беше повече от достатъчен за покриването на разноските за 

следващите три месеца, докато започнаха да пристигат чековете от продажбата на книгите ми, 

включително цената на онзи ужасно скъп хотелски апартамент, за която толкова се бях загрижил.  

„Другото ми Аз” не ме беше разочаровало. Парите, от които имах нужда, идваха в ръцете 

ми, когато наистина ми бяха необходими, точно както ми беше обещано. Дотогава бях убеден, че 

посещението ми във Филаделфия е наистина кръстоносен поход на глупостта – така, както ми 

нашепваше моя ум, докато напусках Западна Виржиния. 

От онзи момент до ден днешен всичко, от което се нуждая, идва в ръцете ми – и то при 

положение, че наскоро светът претърпя жестока икономическа криза и много хора не можеха да 

удовлетворят и най-належащите си потребности. Понякога появата на материалните придобивки, 

от които имах нужда, закъсняваха малко във времто, но откровено мога да призная, че „другото 

ми Аз” винаги застава до мен на всички кръстопътища и ми сочи накъде да поема. 

„Другото ми Аз” не следва прецеденти, не познава граници и винаги намира начини да 

приключи ситуацията по желания начин! То може да срещне временни неуспехи, но никога не се 

изправя пред окончателен провал. Уверен съм в правотата на това изказване, тък както съм 

уверен, че пиша тези редове в момента. 

 

 „Другото ми Аз” може да срещне временни неуспехи, но никога не се изправя пред 

окончателен провал.” Колко пъти възприемаме временни временните неудачи като провал 

на цялата инициатива! Както описва Хил, по пътя си самият той е бил изпраавен пред 

различни спънки, но всеки път е намирал сили да намери зрънцето полза от тях и да се 

приготви за нови, по-бляскави успехи. 

 

 

Междувременно искрено се надявам, че една част от милионите хора, понесли поражения 

от Голямата депресия и други неприятни обстоятелства, ще открият в себе си силата на онази 

същност, която аз наричам своето „друго Аз”. Иска ми се това откритие да ги преведе, така, 

както води мен, по пътя към създаване на по-близка връзка с този неизчерпаем източник на 

енергия, който преодолява трудности и препятствия. В откриването на вашата „друга същност” 

се крие голяма сила! Търсете с желание – и ще я намерите!  

 

 

Трудовете на Наполеон Хил са били издадени по времето на Голямата депресия и 

действително са помогнали на милиони хора да открият надежда и кураж, да живеят с 
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вяра, че могат да намерят своя собствен път към успеха. Вярвам, че съществуват много 

паралели между онова време и настоящето, в което живеем сега. Преживяваме период на 

голям стрес, в който преоткриваме волята и вътрешната си сила. В светлината на 

настоящата икономическа несигурност хората избират – или са принудени – да търсят 

нови пътища за реализиране на себе си и семействата си – и много от тях ще постигнат 

голям успех. След няколко години ще четем истории за постигане на грандиозни успехи. 

Какво избирате – да бъдете главни герои в една от тях или все така да наблюдавате 

събитията от трибуната на зрителите?  

  

Поражението: маскирана „благословия” 
В резултат на това предисловие за моето „друго Аз” направих още едно откритие, а именно, 

че съществува решение за всеки един проблем, без значение колко сложен може да изглежда той.  

 

 

Съществува решение за всеки един проблем, без значение колко сложен може да 

изглежда той. 

*   *   *   *   *   * 

Въпреки че това твърдение може да ви изглежда като лишено от смисъл, докато сте в 

окото на бурята, щом тя премине и се обърнете назад, ще установите, че то е напълно 

вярно. 

 

 

Освен това съм установил, че всяко временно поражение и провал е семето на равностойна 

по сила полза. Забележете – не казвам, че човек получава напълно разцъфнало цвете на успеха. 

Той получава само семена, които могат да покълнат и да се превърнат в цвете. Не ми се е 

случвало да видя изключение от това правило досега. Семето, за което говоря, невинаги може да 

бъде видяно с просто око, но бъдете сигурни, че то е там, под една или друга форма.  

Няма да се преструвам, че разбирам всичко, що се отнася до тази странна сила, която ме 

направи просяк и ме принуди да живея в нужда, която ме изпълни със страх, след това ми даде 

нов живот чрез вяра и ми подари възможността да бъда полезен на стотици други хора, които са 

усещали как килимчето им се изплъзва изпод краката. Това, което знам обаче, е, че силата влезе в 

моя живот и аз ще направя всичко възможно, за да свържа и други хора с нея.  

През онези 25 г. проучвания на причините за успеха и провала открих много верни 

принципи, които са били от полза както на мен, така и на други хора. Нищо обаче не ме е 

впечатлило така, както откритието, че всеки велик лидер в миналото, чийто животопис съм 

изучавал, е бил застиган от временен неуспех, преди да се „пробуди”. 

 

 

Всеки велик лидер в миналото, чийто животопис съм изучавал, е бил застиган от 

временен неуспех, преди да се „пробуди”. 

 

*   *   *   *   *   * 

Поражението и временният неуспех са наши спътници в постигането на истинския 

успех. 

 

 

От Христос до Едисон, най-успелите хора са именно онези, които са понесли най-

жестоките форми на временно поражение. Това ми дава повод да мисля, че Всемирният разум 

има план, или закон, който превежда хората през множество изпитания, преди да им даде 

привилегията на лидерството или възможността да изпълняват каквато ида е забележителна и 

значима служба в света. 

Не бих желал отново да преживявам случилото се с мен на Бъдни вечер през 1923 г. или 

след това, през онази забележителна нощ, когато се разхождах върху покрива на училището в 



Изпратена на www.spiralata.net  от Таня Николова  20 

Западна Вирджиния и водих ужасната битка със страха си. Но всики съкровища на света не биха 

заплатили познанието, което придобих по време на тези изпитания.  

 

Вярата придобива нови измерения за мен 

Повтарям отново, че не знам какво означава тази „друга моя същност”, това „друго Аз”, но 

знам достатъчно за нея, за да й се уповавам във времена на трудности, когато нормалният 

човешки разум изглежда неспособен да осмисли и да задоволи потребностите ми. 

Икономическата депресия, която започна през 1929 г., доведе хиляди хора до мизерия. Но 

нека не забравяме, че тя донесе и благословии в известен смисъл – например познанието, че има 

нещо по-лошо от това да си принуден  да рааботиш – и то е да си принуден да НЕ работиш. 

Погледната от широка перспектива, деприесията беше повече благословия, отколкото проклятие, 

ако анализираме събитията в светлината на промените, които тя извърши в умовете на 

засегнатите от нея. Същото важи и за всяко събитие, което променя установеите навици на 

хората и ги принуждава да се обърнат към висшето си вътрешно Аз, за да намерят разрешение на 

проблемите си. 

 

 

Има нещо по-лошо от това да си принуден  да работиш – и то е да си принуден да НЕ 

работиш. Погледната от широка перспектива, деприесията беше повече благословия, 

отколкото проклятие, ако анализираме събитията в светлината на промените, които тя 

извърши в умовете на засегнатите от нея. 

 

*   *   *   *   *   * 

Прекалено суров ли е Хил в тези редове или просто прониква отвъд видимите 

последствия от икономическата разруха към дълбокия духовен отзвук, който предизвиква 

кризата? Възможно ли е сегашните трудности, които изпитваме в икономически план като 

загуба на работа да бъдат „маскирана благословия”? Отговорът е – да, възможно е, ако 

резултатът от тях е пробуждане на предприемаческия дух и раждане на нови бизнес 

начинания.  

 

 

Времето, което прекарах в изолация в Западна Вирджиния, беше – колкото и странно да 

звучи – най-жестокото самонаказание на  моя живот. Това изпитание обаче ми донесе 

благословия  - страданието и познанието, което извлякох от него – бяха неизбежни. Законът за 

компенсацията, който Емерсън дефинира толкова просто, прави този резултат едновременно 

естествен и неизбежен. 

 

 

Ралф Уолдо Емерсън (1803 - 1882) формулира законът за компенсацията по много ясен 

начин: „За всичко, което сте изгубили, печелите нещо; за всичко, което печелите, губите 

нещо”. На 8 януари 1826 г. той пише в своя дневник: „Всичко, което ни е познато, 

съществува като сложна система от компенсации. Всяко страдание се възнаграждава; 

всяка саможертва намира отплата; всеки дълг се изплаща”. 

 

 

Онова, което може би бъдещето ми носи, крие разочарование в някакъв смисъл – временно 

поражение или нещо, което, разбира се, няма как да знам предварително. Сигурен съм обаче, че 

никакво поражение в бъдещето няма да може да ме нарани така дълбоко, както са ме наранявали 

неуспехите ми в миналото, тъй като сега поне наричам нещата с имената, които им дава моето 

„друго Аз”. 

Откакто „Другото ми Аз” пое управлението над личността ми, нося в себе си ценно знание. 

Никога нямаше да придобия това знание, ако ме управляваше страхът или същността ми, водена 

от него. Научих например, че хората, изправени пред трудности, които изглеждат непреодолими, 
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могат, ако желаят, да ги превъзмогнат по най-добрия възможен начин. Как? Като временно ги 

забравят и помогнат на онези, които имат по-големи проблеми от тях самите. 

 

Цеността да дадеш преди да се опиташ да получиш 

Сигурен съм, че всяка ръка, протегната към по-нуждаещите се от нас, ще получи щедра 

отплата по някакъв начин. Невинаги тази отплата идва от същите тези хора, но оттам или от 

друго място – добротата ще бъде възнаградена.  

Сериозно се съмнявам, че някое човешко същество може да се възползва от помощта на 

„другото си Аз”, докато е обзето от алчност и скъперничество, страх и завист. Ако греша обаче, 

тогава самочувствието ми на човек, постигнал душевен мир, хармония и щастие, стои върху 

глинени крака. Но предпочитам да греша и да бъда щастлив, отколкото да бъда прав и нещастен!  

Ето, тази гледна точка е напълно правилна. 

Докато поддържам добри взаимоотношения с моето „друго Аз”, ще получавам всяка 

материална придобивка, която пожелая. Освен това ще бъда способен да намеря щастие и покой 

на духа. Какво друго може да желае човек? 

Едничкият мотив, който ме подтикна да напиша тази книга, беше желанието ми да помогна 

на останалите хора, като споделя с тях част от съкровището, което получих, след като приех 

моето „Друго Аз”. Това съкровище, за щастие, не може да бъде измервано единствено с 

показателите на финансово и материално благополучие, тъй като е по-голямо от всичко, което те 

олицетворяват.  

Материалното и финансовото богатство, ако говорим за самите термини, са измерители от 

арсенала на банковия баланс. А банковите баланси не са по-силни от самите банки. Това друго 

съкровище, за което говоря аз, е измеримо, но не само с покоя на ума и щастието. То е подобно 

на състоянието, което те обзема по време на молитва.  

„Другото ми Аз” ми помогна да се науча, докато се моля, да се съсредоточавам върху 

целите си и да забравям как точно ще ги постигна. Сега съм уверен, че придобиването на 

материални блага може да стане, без човек да има конкретен план как ще ги получи. Искам да 

кажа, че силата, която трансформира желанията или мислите в реалност, разполага с 

неограничени ресурси в Безкрайния интелект. Този интелект знае за плановете на молещите се 

хора повече, отколкото самите те знаят.  

Ако поставим нещата по друг начин, дори и да не е особено умно, докато се молим, ние 

поставяме пред Универсалното съзнание задачата да избере най-добрия път, за да се изпълни 

нашето желание – обекта на молитвата ни. Моят опит с молитвите ме е научил, че в много от 

случаите резултатът от молитвата ми е план (ако изобщо получа отговор). Този план е пригоден 

за постигането на моето желание – обект на молитвите ми – по естествен и материален път. 

Планът трябва да бъде осъществен, а пътят извървян от самите нас, със собствени усилия.  

Не ми е известно някоя форма на молитва да е била успешна, ако е дошла от съзнание, в 

което има и най-малкия проблясък на страх. 

 

 

Молитвата част ли  от вашето всекидневие? Вярвате ли, че „Бог ще избере най-

добрия път за постигане на вашата цел” – обекта на молитвата ви? Разбирате ли, че за да 

постигне вашият план успех, вие самите трябва да го приведете в действие? 

 

 

Нов начин да се молим 

Откакто познавам по-добре своето „Друго Аз”, аз започнах да се моля по различен начин. 

Преди го правех само когато съм изправен пред затруднения. Сега се моля преди да ме застигнат 

трудностите – винаги когато е възможно. Сега се моля не за постигането на повече материални 

придобивки в този свят и повече благословии, а за това да бъда достоен за всичко, което вече съм 

получил. Мисля, че този план е по-добър от предишния.  

Изглежда, че Безкрайният интелект изобщо не се засяга, когато отправям благодарности за 

благословиите, които вече съм получил и които увенчаха усилията ми. Първият път, в който 
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отправих благодарност за всичко, което вече притежавах, бях изумен, давайки си сметка какво 

богатство съм придобил, без изобщо да благодаря за него.  

Например открих, че притежавам здраво тяло, което никога не е било наранявано сериозно 

от болест. Имах забележително добре балансиран ум. Имах богато въображение, благодарение на 

което можех да се поставя в услуга на много хора. Бях благословен с цялата свобода, която 

желаех, свобода на тялото и душата. Също така притежавах непреодолимо желание да помагам 

на хората, които са по-малко щастливи от мен.  

Стигнах до извода, че щастието – най-висшата цел, която човечеството някога си е 

поставяло – е нещо, което е в ръцете ми, със или без наличието на голяма депресия. 

И на последно място, но в никакъв случай по важност, oткрих, че бях получил 

изключителния шанс да се докосна до Всемирния разум – за да благодаря за всичко, което вече 

притежавах или да поискам още, както и за напътствията.  

За читателите на тази книга ще бъде полезно да попитат самите себе си кои са най-

съкровените им желания. Подобен „списък” може да им донесе безценни дарове.  

 

 

Нека всички направим списък на всичко, за което сме благодарни в живота си. 

Благодарете за всеки получен дар. Знам, че когато се намирам в  труден период, аз се 

насилвам да мисля за семейството и приятелите си и за благословиите, които те са донесли 

в живота ми. Това е най-бързият начин да изляза от дупката, да се върна на пътя и да 

оставя препятствията далеч зад мен. 

 

 

Някои знаци, които сме пропуснали 
Целият свят преминава през сериозни и драстични промени, промени от такава величина, 

че милиони хора са обзети от паника, стрес, съмнения, нерешителност и страх! Изглежда, че това 

е идеалното време за хората, стигнали до кръстопът в живота си, да се запознаят със своето 

„Друго Аз”. 

Всички хора, които са решили да го направят, ще извлекат голяма полза, ако се поучат от 

природата. Съзерцавайки я, те ще се убедят, че звездите светят все така на небосклона всяка нощ; 

че Слънцето продължава да изпраща към нас топлите си лъчи, да гали с тях Майката Земя и да й 

помага да произвежда храна и тъкани за облекло; че водата продължава да се спуска по 

хълмовете; че птиците в небето и дивите животни в гората получават обичайните си дажби 

храна; че така, както винаги е било, нощта следва деня, че жужащото лято следва ленивата зима; 

че сезоните идват и отминават един след друг, както е било винаги – и преди Голямата депресия 

през 1929 г.; и че в общи лини, само човешкият ум е спрял да функционира нормално и поради 

тази причина съзнанието на хората е изпълнено със страх и объркване. Наблюдението на тези 

простички факти може да бъде полезно, ако всички онези, които решат да заменят страха си с 

вяра, го използват като отправна точка.  

Не съм пророк, но мога със скромност да предрека, че всеки индивид носи в себе си силата 

да промени материалния или финансовия си статут, като първо промени своите убеждения.  

 

Всеки индивид  носи в себе си силата да промени материалния или финансовия си 

статут, като първо промени своите убеждения. 

*   *   *   *   *   * 

Веднага след публикуването на книгата „Мисли и забогатявай” Наполеон Хил 

започва да пише „Да прецакаш Дявола”. В своето интервю той разбира и разкрива на 

читателите си как Дяволът намира път до всеки човек и как може да впрегнете своето 

„Друго Аз”, не само за да го победите в живота си, но и да затвърдите вярата си и да 

постигнете още по-големи успехи! В книгата основната тема е необходимостта хората да 

придобият умението да трансформират страха си във вяра.  
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Не бъркайте думата „вярвам” с думата „мечтая”. Двете имат различно значение. Всеки е 

способен да си мечтае за финансово, материално или духовно благополучие, но елементът на 

вярата е единственната сигурна сила, чрез която желанието може да се трансформира във 

„вярвам, че ...”, а това „вярвам, че ...” да се превърне в реалност.  

Точно тук е подходящото място да обърнем внимание на реалните ползи, които всеки може 

да извлече от прилагането на своята вяра, фокусирайки вниманието си върху всяка форма на 

конструктивно желание. Съзнанието действа съобразно с най-доминиращите или най-ясно 

дефинираните желания. Този факт е неоспорим и тук наистина говорим за факт. „Внимавайте 

какво си пожелавате, защото това и ще получите.” 

 

Вярата е в основата на всички велики човешки постижения 
Ако Едисон се беше ограничил просто да си мечтае за тайната, чрез която електрическата 

енергия може да бъде впрегната и да послужи за изобретяването на електрическата лампа, това 

голямо удобство за цивилизацията щеше да си остане просто една от многобройните загадки на 

природата. Той се сблъсква с временен неуспех около 10 000 пъти, преди да открадне  тази тайна 

от майката природа. Накрая тя се е разкрила пред него, тъй като той вярвал, че това ще се случи – 

и продължил да опитва, докато не получил търсения отговор. 

Едисон разкрил повече от тайните на природата (ако живеехме в миналото, щяхме да ги 

наречем „чудеса”) с помощта на физиката в сравнение с който и да било друг човек преди него и 

това е станало възможно поради факта, че той опознал своето „Друго Аз”. Разполагам с негови 

собствени думи по този въпрос, но дори да не беше така, постиженията му разкриват сами по 

себе си тази тайна.  

Всичко в рамките на човешкия разсъдък е възможно за човек, който познава и разчита на 

своето „Друго Аз” . Онова, което вярваме, че е истина, започва да намира начин да се превърне в 

истина.  

Молитвата е освободена мисъл, понякога облечена в думи, друг път изказана мълчаливо. 

От собствени наблюдения знам, че молитвата без дуни е също толкова ефективна, колкото и 

онази, облечена в слово. Също така от опит знам, че ключовият фактор за успеха на една молитва 

е състоянието на духа, в коетотя е изречена. 

Концепцията ми за „Другото Аз”, която се опитах да обясня, е, че тя символизира просто 

един нов подход към Всемирния интелект, подход, основан на синтеза на вярата с личните 

желания. Това е просто друг начин да изразя факта, че сега притежавам по-силна вяра чрез 

силата на молитвата.  

Състоянието на духа, известно като „молитва”, очевидно отваря за човека портала на 

шестото чувство. През него той може да комуникира с източници на енергия и информация, 

които започват да текат през петте му сетива. С развитието на това шесто чувство на помощ идва 

– нека го наречем – вашият ангел-хранител, който може по всяко време да разтвори за вас вярата 

към Култа на мъдростта. Това „шесто чувство” е толкова близко до понятието „чудо”, колкото не 

съм очаквал и аз го наричам така, тъй като не ми е известен и понятен методът, чрез който то 

оперира. 

Знам, че съществува висша сила, или интелект, който управлява всеки атом материя и 

който обгръща всяка енергия, позната и възприемана от човека; знам, че този Всемирен интелект 

превръща жълъдите в дъбови дървета, кара водата да се спуска по склоновете в отговор на силата 

на гравитацията; че той тласка нощта да следва деня и зимата да заменя лятото – всяко от тях 

заемайки своето точно място и всички те взаимодействащи си в съвършена хармония едно с 

друго. Същият този интелект материализира и човешките желания. Имам това познание, тъй като 

съм експериментирал с него и съм го изпитал.  

В продължение на много години имам навика да си правя „ревизия” веднъж годишно – за 

да установя колко от слабостите и недостатъците в характера си съм успял да елиминирам и да 

установя какъв прогрес съм постигнал през годината (ако изобщо съм постигнал такъв). 

 

Тази част за вярата си струва да се прочете няколко пъти, тъй като тя съдържа най-

важние елементи от философията на Хил за молитвата. Според неговото схващане, вярата 

е „шесто чувство” или духовна сила, която ни помага да успеем, ако сме в съзвучие с 
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първичната сила, която движи всички неща – едно от неговите определения на Бог. Хил 

практикува практическата или „научна” вяра, която дава осезаеми резултати. 

В книгата „На три стъпки от златото” заедно с моя съавтор дискутираме формулата 

за постигане на личен успех, която ясно показва значението на вярата: 

 

(С+Т)*А*Д+В = Вашата лична формула за постигане на успех 

 

Важни елементи в тази формула са комбинирането на Страстта и Таланта, заедно с 

намирането на правилната Асоциация и предприемането на правилните Действия. Но 

когато прибавите към тези предпоставки силна ВЯРА в себе си и в собствената си мисия, 

тогава вече наистина притежавате лична формула за постигането на успеха. 

 

 

 

ТРЕТА ГЛАВА  

СТРАННО ИНТЕРВЮ С ДЯВОЛА 
Докато четете интервюто с Дявола, ще разберете от краткото описание на моята биография 

какви отчаяни усилия положи той да ме смаже, преди да получа публично признание. Освен това 

след прочитането му ще установите защо това интервю трябваше да бъде предшествано от моята 

лична история.  

Преди да преминете към него обаче ми се иска да придобиете ясна представа за финалния 

удар, който Дяволът ми нанесе. Не забравяйте, че именно този негов последен удар ми даде 

милостивия шанс да се обърна, да го докопам за опашката и да я извивам, докато измъкна 

признание от него.  

Борбата с Дявола започна с Голямата депресия през 1929 г. Колелото на съдбата се завъртя 

и аз изгубих имота си, 2400 дка земя в планината Кътскил, и останах напълно без доходи. 

Национална банка „Хариман”, в която държах спестяванията си, затвори и беше пометена от 

рецесията. Преди да разбера какво се случва, се оказах в центъра на душевен и икономически 

ураган, който ескалира в световна криза и на който не можеше да устои никой – нито отделен 

човек, нито група хора. 

Докато чаках бурята да утихне и последицие от човешкия страх да се уталожат, се 

преместих във Вашингтон, окръг Колумбия – града, от където започнах проучванията си след 

срещата с Андрю Карнеги преди повече от 25 г. Изглежда, нямаше какво да правя в онзи момент, 

освен да стоя и кротко да чакам. Всичко, с което разполагах, беше време. След три години чакане 

без никакъв видим резултат неуморната ми душа започна да ме подтиква отново да се заема със 

воите дела. Шансът да преподавам философия на успеха в момент, в който светът около мен се 

сриваше и умовете на хората бяха изпълнени със страх от бедността, обаче беше много малък. 

Една вечер, докато стоях в автомобила си пред мемориала на Линкълн, на река Потомак, в 

сянката на Капитолия, в ума ми изплува мисъл: върху света беше се стоварила безпрецедентна 

беда – такава беда, върху която нито един човек нямаше контрол. Именно тя обаче ми даваше 

възможност да тествам философията си за себеутвърждаване, на която бях посветил живота си. 

Още веднъж бях получил шанс да поверя дали е практически приложима или става въпрос 

просто за теории. 

Освен това осъзнах, че е дошло време да проверя валидността на фразата, която бях 

изричал стотици пъти, а именно, че „във всяка беда се съдържа семето на бъдещата полза”. Каква 

полза може да има за мен, питах се - ако изобщо можем да говорим за полза – от Голямата 

депресия? 

Когато започнах да мисля за посока, в която бих могъл да се насоча, за да тествам 

философията, направих най-шокиращото откритие в живота си. Открих, че заради някаква 

странна сила, която не проумявах, бях изгубил куража си; инициативността ми беше 

демобилизирана; ентусиазмът ми беше отслабен. Най-лошото от всичко беше, че бях жестоко 

засрамен от факта, че съм автор на теории за самомотивация, тъй като дълбоко в сърцето си 

знаех, че тези мои теории не могат да ме измъкнат от дупката на отчаянието, в чийто водовъртеж 

бях изпаднал.  
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Докато се терзаех в мисловна безпомощност, Дяволът трябва да е танцувал танца на 

радостта. Вероятно си е мислил, че най-накрая му се е отдала възможност да сграбчи във властта 

си „автора на най-популярната в света философия за постиженията на личността” и да го 

парализира до нерешителност.  

Но опозицията на Дявола трябва да е била на своето място в същия този момент!  

 

И ето ме – стоях пред мемориала на Линкълн, припомняйки си обстоятелствата, които в 

други случаи толкова пъти ме бяха извеждали на пътя на грандиозни успехи, само за да ме 

потопят след това в същата по мащаб бездна от скърби. Тогава ми хрумна следното – трябваше 

да измисля план, с помощта на който да избегна хипнотичния капан на безразличието, в който се 

бях хванал сам. 

В итервюто с Дявола е описана същностната природа на силата, лишила ме от 

инициативност и смелост. Това беше същата онази сила, която действаше при милиони хора, 

притиснати от капана на Голямата депресия. Тя е главното оръжие, което Дяволът използва, за да 

контролира хората. 

Равносметката от това осъзнаване беше следната: въпреки че бях научил от Андрю Карнеги 

и от над 500 други личности, признати с бизнес и личностните си постижения, че успехът във 

всяка сфера на живота идва след използването на мозъчния тръст* (хармонична координация 

между два и повече умове, работещи за определена цел), аз самият се бях провалил в опитите си 

да създам такъв алианс за осъществяването на моя план – философията на личностните 

постижения да стане достояние на целия свят. Разбирах силата на мозъчния тръст, но бях 

пренебрегнал възможността да използвам тази сила по правилен начин. Бях работил като вълк-

единак, вместо да обединя  усилията си с тези на други хора. 

(Вместо понятието „мозъчен тръст” в България се използва още английското наименование 

„мастър майнд” – Бел. ред.) 

 

 

Интервюто с Дявола може би е хрумнало на Хил, докато е стоял срещу паметника на 

Линкълн. Дали е било реално? За Хил със сигурност е било така – то очертава рамката, 

според която той изживява живота си и споделя откритията си с нас, своите ученици. Да си 

припомним думите на Хил, казани по-рано: той е разбрал, че „всеки велик лидер от 

миналото, чийто животопис съм изучавал, се е сблъсквал с временно поражение, преди да 

се пробуди”. Освен това, в трудовете си той разказва как великите лидери са се обграждали  

мозъчни тръстове. Те са покорявали вътрешните им противоречия с решителност и след 

това са използвали сислата на същите мозъчни тръстове в услуга на собствения си успех. 

Обмислете възможността да формирате свой собствен кръг от мозъчни тръстове – екип от 

хора, които да ви помогнат да преодолеете нещастието и да ви тласнат към успеха. 

 

 

Анализ  

Нека сега набързо да анализираме странното интервю, което ще прочетете след малко. 

Някои от хората, след като го приключат, ще поискат да зададат въпроса: „наистина ли взехте 

интервю от Дявола или сте интервюирал въображаем Дявол?” Други сами ще си дадат отговор, 

още преди да са започнали да четат.  

Ще отговоря по единствения искрен начин, по който мога да го направя ... като кажа, че 

Дяволът, когото интервюирах, може и да е бил реален, точно както се престори, а може да е бил 

плод на моето въображение. Каквато и да е истината, това дали той е истински или не има твърде 

малко значение в сравнение с характера на информацията, предадена ми в това интервю.  

Важният въпрос е следният: съдържа ли това интервю съществена информация, която може 

да бъде от полза за хората, опитващи се да открият своето място в живота? Ако то носи такава 

информация, без значение дали тя е дошла под формата на истинско или въображаемо интервю, 

то тогава тя заслужава сериозен анализ след внимателно прочитане. Що се отнася до мен, ни най-

малко не ме интересува дали тази среща наистина се е състояла и дали Дяволът, чиято 
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изумителна история предстои да прочетете, наистина съществува. Грижа ме е единствено за това, 

че всичко, описано от него, съвпада идеално с онова, което съм видял в реалния живот. 

Вярвам, че това интервю съдържа практически ползи за всички онези, за които светът е 

недотам гостоприемно място. Причината да го вярвам е, че централно място в тази книга, която 

ми беше „спусната”, заема щастието, от което се нуждая и което така добре приляга на моята 

натура.  

Имал съм преживявания с достатъчно голям брой от принципите, споменати от Дявола, 

което ми дава увереноостта, че те действат точно както той твърди. Това ми е напълно 

достатъчно. Така че предавам ви историята на това интервю с надеждата да извлечете от него 

всички възможни дивиденти, които биха ви били полезни. 

Може би ще извлечете най-голяма полза от него, ако приемете Дявола такъв, какъвто той 

твърди, че е и доверявайки се на неговото послание, да използвате всичко, което ви донесе, без 

да се главоболите твърде много с въпроси кой всъщност е Дяволът и дали съществува. 

Ако искате моето честно лично мнение, ще ви кажа: аз вярвам, че Дяволът е точно този, за 

който се представя. А сега нека анализираме неговата странна изповед. 

След като разкри самоличността на Дявола, господин Тленно създание започна да задава 

въпросите си към него – въпроси, които и самият Дявол нямаше как да избегне... 

 

 

Хил, „господон Тленно създание”, ни представя Дявола в обстановка, почти като тази 

в съдебна зала. По някакъв начин Дяволът е принуден да дава точни и изчерпателни 

отговори. Как става това? Възможно е Хил да е принудил Дявола да отговаря на въпросите 

му, като е създал мозъчен тръст със своята съпруга (хармоничната координация на два и 

повече умове довеждат започнатото начинание до неговия успешен край) и двамата да са 

приложили силата на Бог – „най-великото хранилище на Безкрайния интелект, където 

всичко е на мястото си, където винаги е било и винаги ще бъде”. Другият вариант е Хил да 

е поставил собствения си ум под контрол, като по този начин е надмогнал страховете си. 

Благодарение на това овладяване и контрол над ума, Хил е могъл да изисква точни и 

честни отговори от Дявола. Във всяка ситуация Хил принуждава Дявола да разкрие своите 

уловки и хитрини така, че да можем да ги разпознаваме и да избягваме капаните му в 

живота си. 

 

 

Тук започва интервюто с Дявола 
Въпрос: Разбих тайния код, с който мога да уловя мислите ти. Дошъл съм, за да ти задам 

няколко простички въпроса. Искам да получа от теб директни и честни отговори. Готов ли си за 

това интервю, господин Дявол? 

Отговор: Да, готов съм, но изисквам от теб да се обръщаш към мен с повече респект. 

По време на това интервю ти ще ме наричаш „Ваше Величество”.  
В: По силата на какво изисквате обръщение като към кралска особа? 

О: Трябва да ти е известно, че аз контролирам 98% от умовете на хората в твоя свят. 

Не мислиш ли, че това ми дава право да се наричам Величество? 

 

 

Когато за пръв път четох интервюто и стигнах до мястото, където Дяволът се нарича 

Величество, реагирах крайно остро. След това си дадох сметка, че Хил е целял да 

предизвика точно такава реакция... и продължих да чета. Разбира се, от текста не става 

ясно дали Хил е влагал ирония и сарказъм в това обръщение към Дявола.  

 

 

В: Притежавате ли доказателство за това, че съществувате? 

О: Да, имам много такива. 

В: В какво се изразяват те? 
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О: В много неща. Ако искаш отговори от мен, ще се обръщаш към мен с „Ваше 

Величество”. Някои неща ще разбереш, а някои – не. За да получиш моята гледна точка 

върху нещата, ще се опиша сам и ще коригирам погрешната представа, която хората имат 

за мен и за мястото, което обитавам. 

В: Това е прекрасна идея, Ваше Величество. Започнете с това къде живеете. След това 

опишете физическото си тяло.  

О: Моето физическо тяло? Е, драги ми господин Тленно създание, аз не притежавам 

физическо тяло. Ако имах такова, то несъмнено би представлявало пречка и товар така, 

както тялото е бреме и за вас, хората, които имате тленни обвивки. Аз съм изграден от 

негативна енергия и живея в умовете на хората, които се страхуват от мен. Освен това аз 

управлявам половината от всеки един атом физическа материя, както и от мисловната и 

физическата енергия. Може би ще разбереш по-добре моята природа, ако то кажа, че аз съм 

отрицателния заряд на атома.  

В: Разбирам какво се каните да кажете. Сега ще ми споделите, че ако не бяхте Вие, нямаше 

да съществува светът, звездите, електроните, атомите, човешките същества  и т.н. Истина ли е? 

О: Вярно! Напълно вярно! 

В: Добре, ако Вие управлявате само половината от енергията и материята, кой управлява 

другата половина? 

О: Другата половина се управлява от моята противоположност. 

В: Противоположност? Какво имате предвид? 

О: Моята противоположност е онова, което вие, човешките същества, наричате Бог. 

В: Тогава, значи твърдите, че си споделяте властта над   

Вселената с Бог, така ли? 

О: Това не е мое твърдение, а абсолютен факт. Преди това интервю да приключи, ти 

ще разбереш защо твърдението ми е вярно. Освен това ще научиш защо е необходимо то да 

е вярно и че свят като вяшия не би могъл да съществува по друг наичн, както и не биха 

съществували тленни създания като теб. Аз не съм звяр с раздвоен език и шипове по 

опашката. 

В: Но Вие контролирате 98% от всеки 100 души. Вие го заявихте сам. Кой създава 

нещастията в тази Вселена, контролирана в 98% от Дявола, ако не Вие? 

О: Не съм казл, че не причинявам цялото нещастие по света. Честно казано, аз се 

гордея с това. Моя работа е да представям негативната страна на всяко нещо, включително 

мислите на твоите тленни събратя. По какъв друг начин бих могъл да постигна контрол 

върху хората? Моята противоположност управлява положителните мисли. Аз управлявам 

отрицателните. 

В: Как печелите контрол върху мислите на хората?  

О: О, това е лесно: просто се нанасям в неизползваната част от човешкия мозък. 

Посявам семената на негативните мисли в умовете им и така ги управлявам! 

В: Трябва да имате много трикове, чрез които печелите и държите контрола върху 

човешкото съзнание? 

О: За да бъда сигурен във властта си, наистина разполагам с много трикове и похвати, 

чрез които контролирам мислите на хората. Методите ми са доста хитри.  

В: Продължете и опишете тези хитри методи, Ваше Величество. 

О: Едно от най-умните приспособления, които съм изобретил, за да държа умовете на 

хората в подчинение, е страхът. Аз посявам семената на страха и когато те израстнат и 

дадат плод, аз контролирам цялото пространство, в което те са се развили. Шестте най-

силни вида страх, които използвам, са страхът от бедност, критика, страхът за здравето, 

страхът от загубата на любов, страхът от остаряване и страхът от смъртта.  

 

 

Дяволът казва: „Шестте най-силни вида страх, които използвам, са страхът от 

бедност, критика, страхът за здравето, страхът от загубата на любов, страхът от остаряване 

и страхът от смъртта.” 
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В: Кой от всички тези страхове Ви служи най-често, Ваше Величество? 

О: Първият и последният – страхът от бедността и страхът от смъртта! В едно или 

друго време от живота на човек аз затягам обръча или на едното, или на другото. Посявам 

семената на тези страхове в съзнанието на хората толкова умело, че те вярват, че това са 

техни собствени мисли. Завършвам мисията си като ги карам да вярват, че аз стоя точно 

зад портата на този техен живот, за да ги накажа за вечни времена. Разбира се, никого не 

мога да накажа, освен в собственото му въображение чрез някаква форма на страх. 

Страхът от нещо нереално обаче, е също толкова полезен за мен, колкото и реалните 

страхове. Посявам всички възможни видове страх в човешкия ум. 

В: Ваше Величество, ще ми обясните ли как спечелихте този контрол върху умовете на 

хората? 

О: Историята е твърде дълга, за да бъде разказана с няколко думи. Започна преди 

повече от милион години, когато първият човек започна да мисли. До това време 

контролирах умовете на цялото човечество, но моите врагове откриха силата на 

позитивното мислене, посяха го в главите на хората и оттогава започна моята битка да 

задържа владенията си. Досега според мен се справям доста добре, изгубил съм само 2%. 

В: От Вашия отговор разбирам, че хората, които мислят, са Ви врагове. Това правилно ли 

е? 

О: Не е правилно, но е вярно. 

В: Разкажете ми нещо повече за света, в който живеете Вие. 

О: Аз живея където си поискам. Времето и пространството не съществуват за мен. Аз 

съм сила, която най-добре на вашия език се описва с думата енергия. Любимото ми място 

във физическия свт, както вече ви казах, е умът на тленните създания. Аз управлявам част 

от мозъка на всяко живо същество. Размерите на моето пространство зависят от това колко 

рядко мисли човекът и по какъв начин го прави. Както споменах вече, не мога да 

контролирам напълно човек, който разсъждава. 

В: Говорите за своята противоположност. Какво имате предвид с този термин? 

О: Моят опонент контролира всички позитивни сили на света като любовта, вярата, 

надеждата и оптимизма. Освен това той управлява позитивните фактори на природните 

закони във Вселената – закони, които държат Земята и всички небесни тела в състояние на 

баланс в техните орбити. Но тези сили са нищо в сравнение със силите, които аз държа под 

контрол в човешкия ум. Разбирате ли, не ме привлича да управлявам звезди и планети. 

Предпочитам да контролирам човешки умове.  

В: Откъде получихте силите си и по какъв начин ги умножавате? 

О: Силите ми се увеличават, когато усвоявам менталната сила на тленното създание, 

докато то преминава през портите на смъртта. 98 от всички 100 души се завръщат на моя 

кораб след земното си пътуване и тяхната мисловна сила се прибавя към моята. Усвоявам 

силите на всички, които са обладани от каквато и да е  форма на страх. Виждате, че съм 

доста зает  - непрекъснато подготвям умовете на хората преди смъртта така, че да мога да 

взема силата им, когато се озоват при мен.  

В: Бихте ли ми казали как подготвяте човешките умове, за да ги контролирате? 

О: Разполагам с безкраен арсенал от методи, за да контролирам съзнанието на хората 

още докато са на Земята. Най-голямото ми оръжие е бедността. Непрекъснато 

обезкуражавам хората да придобиват материални блага, тъй като бедността ги подтиска и 

им пречи да мислят, а това ги прави лесни жертви. Следващият ми верен съюзник е 

разклатеното здраве. Нездравото тяло отслабва способността за мислене. След това – 

разполагам със стотици хиляди помощници на Земята, които ми помагат да печеля 

контрол върху съзнанието на хората. Тези агенти са непрекъснато на мое разположение. Те 

са във всяка раса, от всяко вероизповедание, във всяка религия.    

В: Кои са Вашите най-големи врагове на земята, Ваше Величество? 

О: Всички, които вдъхновяват хората да мислят ида действат по своя собствена воля, 

са мои врагове. Такива са Сократ, Конфуций, Волтер, Емерсън, Томас Пейн и Ейбрахам 

Линкълн. Ти също не ми помагаш особено много.  
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В: Вярно ли е, че използвате за делата си много богати хора?  

О: Както вече ти казах, бедността винаги е мой съюзник, тъй като тя ограничава 

свибодата на мислене и засилва страха в съзнанието на хората. Някои богати хора служат 

на моята кауза, докато други ми вредят много. Зависи от начина, по който използват 

богатството си. Голямото богатство на Рокфелер например е един от най-големите ми 

врагове. 

В: Това е много интересно, Ваше Величество. Ще ми кажете ли защо се боите от 

богатството на Рокфелер повече, отколкото от богатството на останалите?  

О: Парите на Рокфелер се използват, за да се изучат и изолират болестите от 

човешкото тяло във всички части на света. Болестите на тялото винаги са били едно от 

най-успешните ми оръжия. Страхът от болести е вторият по машаб след страха от 

бедността в света. Богатството на Рокфелер дава възможност да се разкрият тайни на 

природата в стотици направления, всяко от които има една цел – човекът да придобие 

контрол върху своето съзнание и да задържи този контрол. С парите На Рокфелер се 

създават нови храни за изхранване на хората, нови тъкани за облекло и нови методи за 

строеж на повече къщи за хората. С тези пари хората се изкарват от копторите в големите 

градове – местата, където действат най-верните ми помощници. С тези пари се финансират 

кампании за по-добро управление и изобличаване на нечестността в политиката. С тези 

пари се подобряват бизнес практиките, а предприемачите се окуражават да управляват 

бизнеса си според Златното правило – а това не помага на каузата ми.   

В: Какво ще кажете за момчетата и момичетата, за които се казва, че са тръгнали „по пътя 

към Ада”? Имате ли контрол над тях?  

О: На този въпрос мога да отговоря само със „и да, и не”. Аз успях да корумпирам 

умовете на младите, като ги научих да пият и пушат, но те отвръщат на огъня, тъй като 

имат способността да разсъждават независило от мен.  

 

 

Хил води разговора из цялото поле на действие на Дявола. Гледната точка за 

богатството на Рокфелер и неговата филантропия е последвана от обяснението защо 

младите хора са тръгнали „по пътя към Ада”. Струва ми се, че авторът ни предизвиква, 

като ни кара да мислим за няколко неща едновременно с надеждата да ни обърка – точно 

както прави Дяволът. Търсете още примери в тази книга – ще откриете много такива.  

 

 

В: Казвате, че сте корумпирали съзнанието на младите хора чрез алкохолни напитки и 

цигари. Мога да разбера каква е връзката на алкохола с лишаването на човека от възможността 

му да мисли независимо, но какво общо имат с това цигарите? 

О: Може да не ти е известно, но цигарите сломяват волята; те намаляват 

съпротивителните сили и способността за концентрация; те подкопават основите на 

способността на човека да развива въображението си, а умът му да работи ефективно. 

Знаеш ли, че в своя власт държа милиони хора, мъже и жени, които пушат по две 

кутии цигари дневно? Това означава, че притежавам милиони хора, които постоянно 

подкопават своята способност да устояват на трудностите. 

Един ден ще прибавя към техния навик и страстта да пушат и други вещества, 

повреждащи съзнанието – и така, докато напълно обсебя умовете им.  

Навиците вървят по двойки, тройки и четворки. Всеки навик, който отслабва волята, 

създава благоприятна среда за развитието на още няколко такива навика и така се постига 

контрол над ума. Навикът да се пуши не само намалява съпротивителните сили на човек и 

подтиска способността му да бъде независим, но и създава благоприятна среда за 

развитието на други пороци. 

В: Никога преди не съм предполагал, че цигарите са порок, който служи на Вас, Ваше 

величество, но след обяснението Ви вече гледам на нещата по друг начин. Колко роби на този 

навик има сега под Ваша власт?  
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О: Гордея се с рекорда си. Милиони са жертва на порока и с всеки изминал ден се 

увеличават. Скоро по-голямата част от света ще бъде зависима от този порок. В стотици 

семейства в момента се подготвят последователи. Много малки момчета и момичета 

започват да пушат. Те се учат на това, като го виждат у родителите и по-големите си братя 

и сестри. 

В: Кое от двете е по-мощното оръжие в битката за спечелване на умовете на хората – 

цигарите или алкохолът? 

О: Без колебание мога да кажа: цигарите. Когато един млад човек се присъедини към 

моя клуб „По две кутии дневно”, за мен не е проблем да пристрастя този човек и към 

алкохола. Не е трудно той да развие и прекомерна зависимост от секса, както и най-

различни други навици, които разстройват независимото мислене и действията на човека.  

 

 

Помнете, че това е писано през 1938 г. – много преди да бъде открита 

пристрастяващата сила на тютюна. Тук, както и на други места, Наполеон Хил върви 

далеч преди своето време в своите медицински и социологически прогнози. 

 

 

В: Ваше величество, когато започнахме интервюто, Ви приемах по много погрешен начин. 

Струваше ми се, че Вие сте някаква карикатура и дори измислица, но сега виждам, че сте доста 

реален и много мощен. 

О: Приемам извинението ти, но не се тревожи а това. Милиони хора по света са 

подлагали на изпитание силата ми и повечето от тях са ставали мое притежания, след като 

са минавали през Портала.  

Не карам никого да вярва в мен. Предпочитам хората да се страхуват от мен. Не съм 

просяк! Вземам онова, което ми е необходимо, с хитрост и сила. Да молиш някого да вярва 

в теб е присъщо на моята противоположност – не на мен.    

В: Ваше Величество ще извини грубостта ми, но няма  да мога да се погледна отново в 

огледалото, ако не Ви кажа, тук и сега, че Вие сте най-проклетото  зло, което може да се стовари 

на главата на невинните хора. 

Досега съм имал погрешно възприятие за Вас. Мислех, че сте достатъчно любезен да 

оставите хорратана мира, докато са живи и че просто тормозите душите им, след като умрат. 

Сега разбирам от Вашето лично признание, че Вие разрушавате правото им на свобода на 

мисълта и ги карате да преминават през истински ад  тук, на Земята. Как ще отговорите на това?   

О: Получавам онова, което искам, като упражнявам самоконтрол. Това не е толкова 

добре за работата ми, но ти предлагам вместо да ме критикуваш, да ме последваш. 

Наричаш себе си мислител – и ти си такъв. В противен случай никога нямаше да имаш 

способността да ми натресеш това интервю. Но ти никога няма да бъдеш от типа 

мислители, които ме плашат, освен ако не поставиш под пълен контрол своите емоции.  

В: Е, стига толкова размяна на лични любезности. Дойдох тук, за да науча повече за Вас, а 

не за да си говорим за мен. Моля Ви, продължете и ми разкажете за множеството хитрини, които 

използвате, за да получите контрол върху човешкото съзнание. Кое е най-силното Ви оръжие в 

този момент?            

О: Трудно ми е да отговоря на този въпрос. Притежавам толкова разнообразни 

начини да вляза в човешкия ум и да го контролирам, че ми е трудно да кажа кои от тях са 

най-мощни. Точно в момента се опитвам да разпаля нова световна война. Приятелите ми 

във Вашингтон ми помагат да включа САЩ във войната. Ако мога да настроя света да 

започне да се избива сам, ще успея да приложа масово любимото си оръжие за контрол над 

човешките мозъци. Става дума за онова нещо, което вие наричате „масова психоза”. 

Използвах го, за да провокирам подклаждането на Първата световна война през 1914 г. 

Използвах го, за да доведа Голямата гепресия през 1929 г. И ако опозицията ми не ме беше 

овладяла, сега щах да контролирам всеки мъж, жена и дете по света. Сам виждаш колко 

близко съм до пълно световно господство – нещо, което се боря да постигна от стотици 

хиляди години.  
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На това място Дяволът си признава, че подбужда и двете страни към избухването на 

война, посявайки семената на страха по света. Това е есенцията на същото онова явление, 

известно ни в съвременния свят като „тероризъм” – както и отговорът му. В хода на 

интервюто си с Хил, Дяволът поема отговорност не само за двете световни войни, но и за 

Голямата депресия. Лесно е да прибавим към това и настоящия икономически колапс, 

който сее семена на страха в съзнанието на хората и който без съмнение също е дело на 

Дявола.  

 

  

В: Да, разбирам какво имате предвид. Вие сте много изтънчен манипулатор на човешкото 

съзнание. Ограничава ли се Вашата дяволска работа само до хората, които се намират на 

ключови позиции във властта и имат огромно влияние? 

О: О, съвсем не! Използвам умовете на хората от всички сфери на живота. В интерес 

на истината, предпочитам хора, които не си създават  главоболието да мислят; такива хора 

се манипулират много лесно. Ако хората бяха усъвършенствали умението да мислят със 

собствените си глави, нямаше сега да контролирам 98% от умовете на тази земя.  

В: Интересува ме благополучието на хората, които претендирате, че контролирате. Освен 

това са ми любопитни всички методи, с помощта на които влизате в човешкия мозък и го 

управлявате. Искам от Вас пълни признания, така че започнете с най-хитрия си трик. 

О: Караш ме да извърша самоубийство, но аз съм безпомощен! Успокой се и ще 

поставя в ръцете ти оръжието, с помощта на което милиони твои тленни събратя ще се 

предпазят от мен.  

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 

ДА СЕ НОСИШ ПО ТЕЧЕНИЕТО С ДЯВОЛА 
В: Първо ми разкажете за най-хитрия си трик – този, с помощта на който привличате най-

много хора.  

О: Ако ме насилваш да ти издам тази тайна, ще изгубя милиони хора, които живеят 

сега и още повече хора, които още не са се родили.  Затова те моля, разреши ми да не 

отговоря на този въпрос. 

В: Значи Ваше Величество се бои от едно обикновено смъртно същество? Правилно ли 

разбирам?  

О: Не е правилно, но е вярно. Нямаш право да ограбваш от мен най-ценното ми 

оръжие. В продължение на милиони години контролирам човешките същества чрез страх и 

невежество. Сега идваш и искаш да изземеш оръжията ми, като ме караш да ти издам 

начина, по който ги използвам. Не разбираш ли, че това ще разчупи оковите на всяко едно 

същество, чуло признанието, което искаш да измъкнеш от мен? Нямаш ли милост? Нямаш 

ли чувство за хумор? Няма ли в теб капка честна игра? 

В: Спрете да шикалкавите и започнете с признанието. Кой сте Вие, че да искате милост от 

един човек, който бихте унищожили, ако можехте? Кой сте Вие, за да изисквате честна игра и 

чувство за хумор? Вие, който по Ваше лично признание сте довели Ада на Земята, който 

наказвате невинни хора чрез страх и невежество. И тъй като гледам своята работа, именно това 

искам да чуя – искам да Ви принудя да ми кажете как контролирате хората чрез техните умове. 

Моята работа – ако може да се нарече работа – е да помогна дверите на тези затвори да се 

отворят и милиони мъже и жени , които живеят в тях поради страха, посаден в съзнанието им, да 

намерят свободата си.  

 

 

Господин Тленно същество притежава силата да принуждава Дявола да отговаря на 

въпросите му. Неговото познание за независимото мислене и липсата на страх са оръжията, 

които използва, за да изтръгне признание.  
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О: най-силното оръжие, което прилагам върху човеците, се състои от два тайни 

принципа. Първо ще говоря за принципа на навика, чрез който тихичко влизам в главите 

на хората. Оперирайки чрез този принцип, установявам (бих искал да избегна употребата 

на тази дума) навика на зависимостта или това да се носиш по течението. Когато човек 

започне да се носи по течението, той се запътва право към Портите, които вие, човешките 

същества, наричате Ад.  

В: Опишете всички начини, чрез които принуждавате хората да се носят по течението. 

Опишете какво имате предвид и ни разяснете точно какво значение влагате в този израз.  

О: Най-точно мога да обясня какво означава това, като ти кажа, че хората, които 

мислят със сибствения си ум, никога не се „носят”, за разлика от другите, които мислят 

малко или въобще не мислят. Виж, те направо „се носят по течението”, така си е. Носи се 

по течението човек, който се оставя да бъде повлиян от обстоятелствата и те започват да 

контролират живота му. А обстоятелствата и случайността са неща, които се намират 

извън ума му. Такъв човек е по-склонен да ме пусне в съзнанието си и да ме остави да 

мисля вместо него, отколкото да поеме отговорността да мисли сам. Носи се по течението 

човекът, който приема онова, което животът му поднесе, без да протестира или да се бори 

срещу него. Той самият не зане какво иска от живота и прекарва цялото си време в 

асимилиране на онова, което животът му поднесе. Онзи, който се носи по течението, винаги 

има мнение, но то рядко е негово собствено. Повече от мненията му са всъщност мои. 

Носи се по течението онзи, който е твърде ленив – говоря за леност на ума, - за да 

използва собствения си ум. Ето така аз окупирам съзнанието на хората и посявам в тях 

своите собствени идеи. 

 

 

Хората, които разсъждават със собствения си ум, никога не се носят за разлика от 

другите, които мислят малко или въобще не мислят. Носи се по течението човек, който се 

оставя да бъде повлиян от обстоятелствата и те започват да контролират живота му. А 

обстоятелствата и случайността са неща, които се намират извън ума му.  

 

 

В: Мисля, че вече разбирам какво е човек, който се носи по течението. Кажете ми кои са 

навиците, принуждаващи един човек да започне да се носи по течението на живота. Започнете с 

това кога точно и по какъв начин придобивате контрол върху ума на един човек.  

О: Придобивам контрол върху ума на един човек, докато той е млад. Понякога 

посявам семената на контрола върху съзнанието, преди човекът още да се е родил, 

манипулирайки умовете на родителите му. Друг път отивам още по-назад и подготвям 

хората за контрол от моя страна чрез това, което вие, земните жители, наричате 

„физическа наследственост”. Виждаш, че имам два основни подхода към ума на човека.   

В: Да, продължете и опишете тези две врати, през които влизате и контролирате съзнанието 

на хората. 

О: Както започнах да обяснявам, аз правя така, че хората да влязат във вашия 

физически свят по-слаби, като им вменявам още преди раждането колкото се може повече 

недостатъци чрез техните предци. Вие наричате този подход „физическа наследственост”. 

След като човек се роди, пускам в действие онова, което вие, човешките същества, 

наричате „среда”, като средство да ги контролирам. Тук влиза в действие принципът на 

навиците. Умът не е нищо повече от общ сбор на човешките навици! Последователно аз 

влизам в ума и формирам навиците, което накрая води до моето абсолютно доминиране 

върху съзнанието. 

В: Разкажете ми кои са основните навици, посредством които контролирате съзнаието на 

хората. 
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О: Това е един от най-хитрите ми трикове: влизам в умовете на хората чрез мисли, за 

които те вярват, че са техни собствени. Онези, които ми служат най-добре, са страхът, 

суеверието, алчността, сребролюбието, сладострастието, отмъщението, гневът, суетата и 

обикновената леност. Използвайки едно или повече от тях, мога да вляза в ума на човека 

по всяко време, но най-добри резултати постигам докато човек е все още млад и докато не 

се е научил да затваря всяка една от тези девет порти. След това задействам системата от 

навици, които държат тези врати отворени постоянно. 

В: Започвам да разбирам методите Ви. Сега нека да се върнем на навика човек да се носи 

по течението. Разкажете ми за този навик, тъй като казвате, че това е най-хитрият начин да 

контролирате съзнанието на хората. 

О: Както казах по-рано, посявам този навик в хората, докато те са все още млади. 

Насърчавам ги да преминават през училищносто обучение, без да си дават сметка какво 

искат да правят през остатъка от живота си. Там хващам най-много хора. Навиците са 

свързани помежду си. Ако човек си позволи да се носи по течението в едно направление, 

скоро той ще започне да го прави във всички аспекти от живота си. Освен това използвам 

и навиците на обкръжението, за да стегна обръча около жертвите си.  

В: Разбирам. Превърнали сте в своя работа това да насърчавате децата да преминават през 

обучението в училище, носейки се по течението без цел и посока. Сега ми разкажете за някой от 

другите Ви трикове, чрез който постигате плана си. 

О: Вторият ми най-добър метод в развиването на навика човек да се носи по 

течението е този, който насаждам с помощта на родителите и учителите, както и чрез 

религиозните институции.  

Предупреждавам те да не ме насилваш да говоря за този метод. Не се опитвай да го 

разкриеш. Ако го направиш, всички мои последователи и помощници по света, които ми 

помагат да го използвам, ще ме намразят. Публикуваш ли това признание в книга, тя ще 

бъде забранена в училищата. Ще бъде публично заклеймена от повечето от религиозните 

лидери. Ще бъде скрита от децата, благодарение на техните родители. Вестниците няма да 

се осмелят да напишат рецензии за книгата ти. Милиони хора ще те мразят за това, че си 

написал тази книга. 

Всъщност, никой няма да хареса книгата ти, освен хората, които разсъждават – а ти 

сам знаеш колко малко и каква рядкост са те! Моят съвет към теб е да ме послушаш и да 

прескочиш описанието на вторият ми най-добър трик. 

 

 

Авторът е знаел, че този аспект ще бъде един от най-противоречивите в книгата му. 

Всъщност, съпругата му е била толкова загрижена за това как книгата ще бъде приета, че 

го е накарала да обещае, че никога няма да я публикува. Едва сега, доста време след 

смъртта на Наполеон Хил, семейството му дава съгласието си за публикуването й. 

Съветвам ви да проследите аргументите на Хил за образованието и да прецениете сами за 

себе си. 

 

  

В: Значи за мое собствено добро ме съветвате да не разкривам Вашия втори по успех трик? 

Никой няма да хареса книгата ми, освен онези, които разсъждават, така ли? Много добре тогава, 

продължете и отговорете на въпроса. 

О: Ще съжаляваш за това, Господин Тленно създание, но това е за твоя сметка. С тази 

твоя грешка ще отклониш вниманието от мен и ще го насочиш към себе си. Моите 

сподвижници, а те са милиони, ще забравят за мен и ще намразят теб заради това, че си 

разкрил методите ми. 

В: Нека не гледаме мен. Разкажете ми кой е Вашият втори най-успешен трик, с помощта на 

който принуждавате хората да се носят по течението по пътя към Ада с Вас.  

О: Вторият ми най-успешен трик изобщо не е втори. Той е първи! Пътви е, тъй като 

без него никога не бих могъл да спечеля контрола върху съзнанието на младите хора. 

Родители, учители, религиозни водачи и много други възрастни служат на целите ми, без 
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самите те да го подозират, като сриват у младите хора умението да мислят самостоятелно. 

Те извършват това по много различни начини, без да предполагат какво поражение 

нанасят върху съзнанието на децата и какво влияние оказват върху грешките, които те 

допускат. 

 

 

Случвало ли ви се е да чуете родител, койот довършва изречението на детето си? 

Виждали ли сте родител, който пише домашното на детето си? Спомнете си онези „научни 

изложения” в училище, където е очевидно, че децата получават помощ отвън, за да 

завършат „своите” научни  проекти. Е, мама и татко може да са попрекалили малко с 

помощта, но дълбоко в себе си те знаят, че детето оценява тяхната помощ и си дава сметка 

какви чудесни родители са. Нали така? Всъщност нищо чудно в главата на детето да се 

върти нещо от рода на: „Мама и татко сигурно си мислят, че не мога да се справя сам... и се 

тревожат!” На практика тази родителска „помощ” руши самочувствието на един млад 

човек. Само като позволят на децата да поемат истинска отговорност, родителите ще им 

помогнат да развият навика да мислят самостоятелно! 

 

 

В: Трудно мога да Ви повярвам, Ваше Величество. Винаги съм смятал, че най-добрите 

приятели на децата са хората, които са най-близо до тях: техните родители, учители, 

свещенниците в църквата. Къде могат да намерят децата надеждна защита, ако не при онзи, 

които са отговорни за тях? 

О: Именно затова съм толкова хитър. Ето, това е точното обяснение как успявам да 

контроирам 98% от умовете на хората по целия свят. Обладавам тези умове още в техните 

ранни години, преди да започнат да разсъждават самостоятелно, използвайки онези, които 

са отговорни за тях. Особено се нуждая от религиозните наставници на децата, тъй като 

именно с тяхна помощ разрушавам независимото им мислене и насаждам у тях навика да 

се ностят по течението, обърквайки съзнанието им с недоказуеми тези за един свят, за 

който те все още нямат никакво познание. По същото време успявам да насадя в умовете 

на младите хора най-големия от всички страхове – страха от Ада! 

В: Разбирам, че Ви е лесно да плашите децата със страхове за Ада, но как можете да ги 

накарате да продължат да се страхуват от този Ваш Ад след като порастнат и започнат да 

разсъждават самостоятелно? 

О: Децата порастват, но не винаги започват да разсъждават самостоятелно! След като 

веднъж окупирам съзнаието на дете чрез страха, аз ограничавам способността му да мисли 

и да разсъждава самостоятелно, и тази слабост на детето го съпровожда по време на целия 

му съзнателен живот.   

В: Това не означава ли, че се възползвате от хората по нечестен начин, като корумпирате 

съзнанието им,преди човека да е пораснал достатъчно, за да придобие сам контрол върху него? 

О: Всичко е честно, когато ми полага да изпълня мисията си. Не признавам фалшиви 

предели за „правилно” и „грешно”. Моята сила е „правилна” за мен. Използвам всяка 

възможна човешка слабост, за да спечеля и да задържа в плен човешкия ум. 

В: разбирам дяволската Ви природа! А сега нека отново да се върнем на дискусията по 

въпроса за Вашите методи за склоняване на хората към това да се носят по течението към Ада 

тук, на Земята. От признаието Ви разбирам, че се възползвате от детските умове, докато те все 

още са млади и манипулируеми. Разкажете ми повече за това как използвате родителите, 

учителите и религиозните наставници, за да впримчите хората в навика да не мислят.  

О: Един от любимите ми трикове е да обединя усилията на родителите и религиозните 

институции, така че да работят заедно за моята кауза – да разруша самостоятелното 

мислене на детето. Използвам много религиозни наставници, за да подкопая куража и 

силата на самостоятелното мислене на децата, като ги уча да се страхуват от мен; но 

хващам и родителите, за да помогнат на свещенниците в това мое велико дело. 
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В: По какъв начин родителите помагат на религиозните наставници в подкопаването на 

способността на децата да разсъждават самостоятелно? Никога не съм чувал за подобно 

чудовищно отношение!  

О: Успявам да постигна това с помощта на един много хитър номер. Правя така, че 

родителите да учат децата си да имат същите схващания по въпросите на религията, 

политиката, брака и други важни теми като самите тях. По този начин, както виждаш, щом 

спечеля контрола върху съзнанието на един човек, лесно мога да разпространя влиянието 

си и да накарам този човек да ми помогне да навляза по-бързо в умовете и на неговите 

потомци. 

В: По какви други начини използвате родителите, за да превърнете децата им в хора, 

носещи се по течението? 

О: Карам децата да станат такива, като следват примера на родителите си. А повечето 

от тях аз вече съм завладял и впрегнал във вечен труд за моята кауза. В някои части на 

света окупирам умовете на децата и пречупвам волята им по същия начин, по който хората 

превъзпитават и дресират животни с по-ниска интелигентност от тях самите. За мен няма 

значение как ще бъде пречупена волята на едно дете, стига то да се страхува от нещо. Ще 

вляза в ума му чрез този страх и ще огранича способността му да мисли самостоятелно. 

 

 

Дяволът казва, че ще влезе в съзнанието на детето чрез страха и след това ще 

ограничи способостта му да разсъждава самостоятелно. Мога да си спомня за мнозина 

религиозни лидери от близкото минало и незабавно в съзнанието ми те се разделят на 

„инструктори по страх” и „инструктори по вяра”. Мъдрите думи на Хил със сигурност 

предизвикват отзвук у мен. Страхът парализира ли способността за независимо мислене? 

 

 

В: Излиза, че Вашата задача е да карате хората да не мислят? 

О: Да. Правилното мислене е смърт за мен. Не мога да съществувам в съзнанието на 

онези, които разсъждават правилно. Нямам предвид хората, които мислят за неща като 

страх, обезкуражаване, безнадеждност и разрушителни сили. Когато те започнат да 

разсъждават в позитивен аспект – за вяра, кураж, надежда и си поставят определени цели, 

тогава незабавно се превръщат в съюзници на моя опонент и са изгубени за мен. 

В: Започвам да разбирам как печелите контрол върху съзнанието на децата с помощта на 

техние родители и религиозни наставници, но не разбирам как образованието в училищата Ви 

помага в това Ваше дяволско дело. 

О: Учителите ми помагат да установя контрол върху съзнанието на децата не толкова 

с това, на което ги учат, а по-скоро чрез онова, на което не ги учат. Цялата система на 

публичното образование е толкова бюрократизирана, че учи децата на почти всичко, освен 

на това да използват собствените си умове и да разсъждават самостоятелно. Живея в страх, 

че някой ден човек, който има достатъчно кураж, ще сложи край на настоящата система на 

преподаване в училищата. Така той  ще разруши моята кауза, тъй като ще позволи на 

самите ученици да се превърнат в инструктори, а преподавателите само ще насочват 

децата да развиват заложените в тях способности да разсъждават. Когато това време дойде, 

училищната система ще престане да принадлежи към моя апарат за упражняване на 

влияние. 

 

 

Това е есенцията на критиката на Хил към публичното образование, написана през 

1938 г. Съгласни сли сте с него? Мислете за малките деца, които ходят на детска градина и 

в началното училище. Те са ентусиазирани, проявяват интерес към всичко, вдигат ръка в 

час и са нетърпеливи да учат. След това превъртете десет години напред и помислете за 

същите деца като ученици в гимназията – онези, които стоят на последния чин, избягват 

контакта очи в очи с възрастните и абсолютно никога не задават въпроси в час. Те са се 
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дезинтегрирали от учебния процес. Какво се е случило с тези деца прес десетте години в 

училище? Мислят си, че ако допуснат грешка, ще им се присмиват и ще се изложат. Ето 

защо предпочитат да не вземат участие в час, за да се предпазят. Те са научени, че 

решението на всички техни проблеми не лежи в техните ръце и умове, а в ръцете и умовете 

на техните учители – авторитетите. Независимото действие в ситуация на конфликт 

предизвиква смъмряне и репресии от страна на учителя. По този начин децата се 

възпрепятстват от самостоятелно мислене и се вкарват в рамките на схващането, че са 

неспособни да решат собствените си проблеми. Съществуват много изключения на 

прекрасни учители, но критиката на Хил изглежда съвсем валидна за системата на 

образование като цяло в наши дни. Ако сте съгласни с Хил, какво мислите, че е възможно 

да се направи по въпроса? Едно от нещата е да търсим учители, които насърчават 

независимото мислене на учениците и да ги поздравим за техния кураж! 

 

 

В: Бях останал с впечатлението, че целта на цялата система на образованието е да научи 

учениците да мислят. 

О: Това може и да е целта на образованието, но системата, по която това се извършва 

в повечето училища по света, не служи на нея. Тя учи децата да не развиват и използват 

собствения си ум, а да възприемат мислите и вижданията на други хора. Този тип 

преподаване разрушава способността на ума да мисли независимо, освен в някои 

определени случаи, в които учениците проявяват такава упоритост, че отказват някой да 

извършва мисловната дейност вместо тях. Правилното мислене е работа на моя опонент, а 

не моя! 

В: Тогава каква работа има Вашият опонент – ако изобщо има някаква работа – в дома, в 

църквата и в училището? Вашият отговор на този въпрос би бил изключително интересен. 

О: Ето, точно тук прилагам един от моите най-хитри номера. Правя да изглежда, че 

всичко, което родителите, учителите и църковните наставници вършат, е вдъхновено от 

моя опонент и служи на него. 

Това отклонява вниманието от мен самия, докато аз манипулирам умовете на 

младите хора. Когато религиозните наставници  се опитат да научат децата на 

добродетелите на моя опонент,  те обикновено се опитват да го постигнат, като ги плашат с 

моето име. И това е всичко, което искам от тях. Аз разпалвам пламъка на страха до 

размери, които разрушават способността на индивида да разсъждава адекватно. В 

училищата учителите продължават моето дело, като държат децата толкова заети с 

усвояването на никому ненужна и несъществена информация, че те нямат възможност да 

мислят или да анализират правилно темите, на които ги учат религиозните им учители.  

В: Увличаш ли в своята кауза онези, които са вързани за теб посредством навика да се 

носят по течението? 

О: Не. Носенето по течението е само един от триковете, които използвам, за да хвана в 

капан силата на независимото мислене. Преди носещият се по течението да стане моя 

пълноправна собственост, трябва да го подведа и да го подхлъзна с друг номер. Ще ти 

разкажа за този друг номер, след като приключа с описанието на методите, чрез които 

превръщам хората в същества, носещи се към Ада.  

В: Искате да кажете, че имате метод, с помощта на който можете да накарате хората да се 

понесат по течението толкова далеч от своята собствена воля и самоопределение, че те никога 

повече да не могат да се спасят? 

О: Да, един определен метод – и той е толкова ефикасен, че никога не се проваля. 

В: Да разбирам ли, че Вашият метод е толкова ефикасен, че опонентът Ви не може да 

призове обратно онези, които сте хванали в капана си чрез такова „подхлъзване”? 

О: Точно това твърдя! Мислиш ли, че бих могъл да контролирам толкова много хора, 

ако опонентът ми можеше да ме възпре? Нищо не може да ми попречи да придобияя 

контрол върху хората, освен самите хора. 

Нищо не може да ме спре, освен силата на правилното мислене. Хората, които мислят 

сами, не се плъзгат по повърхността на нещата и не се носят по течението. Те разпознават 
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силата на своето собствено мислене. Нещо повече – те опознават тази сила и няма човек на 

земята, който може да й устои. 

В: Продължете нататък и ми разкажете за методите, с помощта на които карате хората да се 

носят по течението към Ада с Вас!  

О: Насърчавам хората да се плъзгат по повърхността на нещата по отношение на 

всичко, което упражнява контрол върху независимата мисъл и действие. Да вземем 

например въпросът за здравето. Карам хората да ядат прекалено много и то храна, която не 

е полезна. Това води до проблеми с храносмилането и разрушава силата на независимото 

мислене. Ако училищата и църквата отделяха повече време, учейки децата как да се 

хранят правилно, това би нанесло непоправими щети на моята кауза. 

Брак: Насърчавам мъжете и жените да встъпват в брак без цел и смисъл, които да 

водят до превръщането на съвместното съжителство в хармонично общуване. Ето, това е 

едно от моите най-мощни оръжия в плана ми да карам хората да се носят по течението на 

живота. Карам женените двойки да се бият и да спорят за материални придобивки. Карам 

ги да си противоречат по въпроса за обучението на техните деца. Карам ги да влизат в 

неприятни диалози за техните интимни отношения, както и да спорят за приятелите и 

социалния си живот. Държа ги толкова заети в това да се обвиняват един друг, че те никога 

нямат време за нещо друго, така че да успеят да разбият навика да се ностя по течението. 

Професия: уча хората да се носят по течението като ги карам след завършване на 

училище да започнат първата работа, която успеят да намерят, без да имат друга 

определена цел или посока, освен тази да оцеляват. Посредством този номер държа 

милиони хора в капана на страха от бедността в живота им. С помощта на този страх ги 

водя бавно, но сигурно натам,  накъдето желая. Накрая те достигат линията, която веднъж 

преминал, човек никога не престъпва обратно.  

Спестявания: Насърчавам хората да харчат смело и да спестяват малко или пък да не 

спестяват въобще, докато не получа пълен контрол върху тях чрез страха от бедността.  

Социална среда: Уча хората да поддържат неприятна и нехармонична среда на 

общуване у дома, на работното място, във връзките си с роднини и познати, и да 

пребивават в тази среда, докато не ги хвана в навика да се носят по течението.  

Доминиращи мисли: Карам хората да мислят негативно. Този навик води до 

негативни действия и предизвиква хората да реагират противоречиво, изпълвайки ума си 

със страхове – а това ми постила пътя към парадния вход на съзнанието им. Когато се 

загнездя вътре, аз се представям на хората под формата на негативни мисли, за които те 

вярват, че са техни собствени. Засявам семената на тези негативни мисли в съзнанието на 

хората посредством проповеди от авмона, вестниците, телевизията, радиото и всички други 

популярни средства, които могат да повлияят на съзнанието. Карам хората да ме оставят 

да мисля вместо тях, тъй като те са прекалено лениви или твърде безразлични, за да 

разсъждават сами. 

 В: Правя си извода, че според Вас носенето по течението и ленността са едно и също нещо. 

Вярно ли е? 

О: Да, точно така. Всеки навик, който кара човека да се мотае и да отлага нещо – 

например вземането на някакво определено решение – води до навика да се носиш по 

течението. 

 

Дяволът казва: „Карам хората да ме оставят да мисля вместо тях, тъй като те са 

прекалено лениви или твърде безразлични, за да разсъждават сами.” 

*   *    *    *    *    * 

Мързел + Безразличие =  

отлагане на действието =  

носене по течението 

 

Хил дава много добро описание на човека, който се носи по течението. Тъй като аз 

самата също съм имала навика да отлагам през по-голямата част от живота си, този камък 

е хвърлен точно в моята градина. Бих пробвала да се оправдая, като кажа, че работя най-
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добре, когато съм под напрежение, но това не е нищо повече от просто едно извинение защо 

винаги протакам нещата. Можете ли да си спомните примери от своя собствен живот, 

когато ленност и безразличие са ви отклонили от пътя на успеха? Когато някоя добра 

възможност ви се е изплъзнала между пръстите, просто защото сте действали твърде бавно, 

за да я сграбчите? 

 

 

В: Човекът ли е единственото създание, което протака? 

О: Да. Всички останали същества се движат в съответствие с определени закони на 

природата. Единствено човекът се противи срещу природните закони и се носи по 

течението тогава, когато  си поиска. 

Всичко извън ума на човека се контролира от моята противоположност според 

закони, които са толкова конкретни, че да се остави нещо да се носи по течението е 

напълно невъзможно. Аз успявам да контролирам човешкото съзнание единствено 

благодарение на навика хората да се носят по течението. С други думи, аз успявам да 

контролирам съзнанието на хората само защото те пренебрегват или отказват да проумеят 

факта, че могат да управляват и използват своите собствени умове.   

В: Това, изглежда, е доста сериозна крачка за едно обикновено човешко създание. Нека да 

се върнем на дискусията за нещо не толкова абстрактно. Моля Ви, разкажете ми по какъв начин 

се отразява във всекидневието на хората навикът им да се носят по течението и го направете с 

думи, които по възможност да бъдат разбираеми за всички. 

О: Бих предпочел в това интервю да говорим за по-възвишени неща! 

В: Със сигурност бихте го предпочели. Така Вашите методи няма да бъдат оповестени 

публично. Но нека да слезем на земята за малко. Разкажете ми, какво причинява навикът да се 

носим по течението на нас, американците?  

О: Честно казано, мога да ви кажа, че мразя САЩ така, както само Дяволът може да 

мрази една страна. 

В: Това е много интересно. Каква е причината за тази омраза? 

О: Причината се появи на 4 юли 1776 г., когато 56 мъже подписаха един документ, 

унищожил шанса ми да контролирам тази нация. Вие познавате този документ като 

Декларация на независимостта. Ако не беше влиянието, което този проклет документ 

оказваше, сега страната щеше да се управлява от диктатор и аз щях да съм ограничил 

правото на свободата на словото и независимото мислене, което заплашва върховенството 

ми на Земята.  

В: От това, което казвате, разбирам, че нация, управлявана от диктатори, които са 

заграбили властта сами, се намират под Ваша власт? 

О: Няма диктатори, които сами са заграбили властта. Всички те са поставени там от 

мен. Освен това ги манипулирам и насочвам в работата им. Нации, управлявани от мои 

диктатори, знаят какво искат и получават това със сила. Вижте какво направих с Италия 

чрез Мусолини! Вижте какво правя сега чрез Хитлер в Германия. Вижте какво правя чрез 

Сталин в Русия. Моите диктатори управляват тези страни от мое име, тъй като хората са 

следвали навика си да се носят по течението. Това е причината те да управляват вместо 

мен милиони хора и да ги държат под свой контрол.  

В: А какво би се случило, ако Мусолини, Хитлер и Сталин се окажат предатели и отхвърлят 

Вас и властта Ви? 

О: Това е невъзможно да се случи, тъй като съм ги подкупил добре. Играя по тънката 

струна на самолюбието на всеки един от тях, като го карам да мисли, че действа по своя 

собствена воля. Това е още един от моите номера. 

В: Да се върнем към Съединените Щати и да научим нещо повече за това какво ще 

направите, за да накарате хората да започнат да се носят по течението? 

О: Точно сега посявам семената на възможността за диктаторско управление 

посредством силата на страха и несигурността в съзнанието на хората. 

В: Чрез кого извършвате това свое дело? 
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О: Главно чрез президента. Опитвам се да намаля влиянието му върху хората, като го 

карам да се плъзга по повърхността, когато отговаря на въпроси за споразуменията между 

работници и работодатели. Ако успея да го накарам да протака този въпрос в продължение 

на още една годиина, той ще бъде толкова силно дискредитиран, че ще мога да предам 

управлението на страната на диктатор. Ако президентът продължи да отлага, ще 

парализирам личните свободи в САЩ точно както го направих в Испания, Италия, 

Германия и Англия. 

 

 

През 1938 г., когато Хил пише този документ, президент е Фраанклин Д. Рузвелт. 

Актуален ли е коментарът на Дявола в наши дни? Мислите ли, че Хил би могъл да напише 

същото днес, както го е нааписал преди 70 години? 

 

 

В: Казаното от Вас ме кара да си правя извода, че да се носиш по течението е слабост, която 

неминуемо води до провал, независимо дали става въпрос за личности или за цели нации. Това 

ли имате предвид?  

О: Да, този навик е основната причина за провала във всеки един аспект от живота. 

Мога да контролирам всеки, в когото успея да създам навика да се носи по течението – в 

която и да е област. Причините за това са две. Първо, човекът, който се остави на 

течението, е мек като глина в ръцете ми и аз мога да го моделирам по какъвто начин 

пожелая, тъй като носенето по течението пречи на способността за самостоятелно мислене. 

На второ място, такъв човек не може да получи помощ от моя опонент, тъй като той не се 

докосва до нищо, което е толкова меко и безполезно. 

В: Това ли е причината мнозинството от хората да са бедни, а само малка част да са богати? 

О: Именно това е причината. Бедността, точно както физическите болести, е заразна. 

Винаги ще я откриете там, където има хора, които се носят по течението и никога сред 

онези, които знаят какво искат и са твърдо решени да го постигнат! Може би ще разбереш 

какво имам предвид, когато насоча в ниманието ти към друг факт. Хората, които не се 

носят по течението и които аз не контролирам, и онези, притежаващи по-голямата част от 

богатството на света, са едни и същи.  

В: Винаги съм смятал, че богатството е коренът на всяко зло, че бедните и нищите духом 

ще наследят царството Небесно, а богатите ще бъдат предадени във Вашите ръце. Как ще 

отговорите на това? 

О: Хората, които знаят как да придобият материални блага на този свят, в общи 

линии знаят и как да избегнат Дявола. Способността да се печели е заразна. Онези, които се 

носят по течението, не придобиват  нищо, освен онова, което никой друг не желае. Ако 

повече хора имаха ясно определени цели и по-силно желание за материални и духовни 

блага, бих имал много по-малко жертви. 

 

Точният стих от Библията говори за сребролюбието, а не за парите сами по себе си: 

„Защото корен на всички злини е сребролюбието...” 

1 Тимотей, 6:10 

(Цитатите от Библията са според изданието на Св. Синод на Българската православна 

църква от 1992 г. – Бел. ред.) 

 

 

В: От казаното от Вас разбирам, че не сте пръв приятел с основоположниците на 

Индустриалната революция. Или поне те очевидно не са Ваши приятели. 

О: Да са ми приятели? Ще ви кажа точно какви приятели са ми. Те покриха цялата 

страна с добри пътища, като по този начин свързаха хората от различните градове и села. 

Те се научиха да превръщат  рудата в метал, с помощта на който издигнаха небостъргачи. 

Те впрегнаха силата на електричеството и му намериха стотици приложения, всяко от 
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които оставя на човека време да мисли. Чрез леките коли те направиха възможно и за най-

обикновените граждани свободното придвижване от място на място. Те осигуриха на всеки 

дом достъп до новини в реално време, така че хората да знаят какво се случва по света с 

помощта на радиото. 

 

 

... а сега вече и телевизията, смартфоните, сателитите и интернет! 

 

 

Те откриха библиотеки във всеки град, село и махала и ги напълниха с книги, 

давайки възможност на всеки, който може да чете, да придобие знание за най-важните 

постижения на човечеството, натрупани по време на хилядолетната му история. Те дадоха 

право на всеки, дори на най-обикновения гражданин, да изразява собствената си позиция 

навсякъде, по всяко време, без притеснения и страх и направиха така, че той да може да 

участва в съставянето на законите, в решенията за данъците, както и да управлява 

страната с помощта на избирателния вот. Това са само част от делата на индустриалците с 

цел да дадат на всеки гражданин правото да не се носи по течението. Мислиш ли, че тези 

хора помагат особено на каузата ми? 

В: Дайте пример за наши съвременници, върху които не можете да упражнявате контрол. 

О: Нямам влияние върху човек, който не се носи по течението – сега или когато и да 

било. Контролирам само слабите, а не онези, които мислят самостоятелно. 

В: Продължете нататък и ми опишете един типичен човек, който се оставя на течението. 

Опишете ми го точка по точка така, че да мога да го разпозная, когато го видя. 

О: Първото нещо, което ще забележите у такъв човек, е пълното отсъствие на важна 

цел в живота.  

У него се наблюдава очевидна липса на самочувствие. 

Той никога няма да завърши нещо, за което се изисква полагането на някакво усилие. 

Той харчи всичко, което изкара, а ако може да получи кредит – харчи дори повече. 

Той боледува от някаква реална или измислена болест и вдига олелия до Бога и при 

най-малката физическа болка. 

Има слабо развито или никакво въображение. 

Когато се налага да свърши нещо, той го прави без ентусиазъм и инициатива, 

плъзгайки се по пътя на най-малкото съпротивление при всеки удобен случай. 

Той е с кисел нрав и трудно може да сдържа емоциите си.  

Личността му не притежава никакво очарование и той трудно привлича други хора.  

Той има мнение за всичко, но няма практически познания за нищо. 

Той може да е упражнявал множество професии, но не се е специализирал в нито една 

от тях.  

Той избягва да работи в сътрудничество с хората около себе си – дори с онези, от 

които зависи хлябът и подслонът му. 

Той продължава да прави едни и същи грешки отново и отново, и никога не се учи от 

неуспеха си. 

Той е ограничен и не проявява толерантност по никакви въпроси, готов е да разпъне 

на кръст всички, които не са съгласни с него.  

Той очаква от околните всичко, но в замяна е готов да направи много малко или дори 

нищо. 

Може да започне много неща, но не завършва нито едно от тях. 

Той може да се оплаква на висок глас от правителството, но от него никога няма да 

чуете предложение как нещата биха могли да бъдат направени по-добре. 

Той никога няма да вземе решение за нищо в живота си, ако може да го избегне, а ако 

все пак го насилят да направи избор, ще се спре на първата попаднала пред очите му 

алтернатива. 

Той яде твърде много и се движи твърде малко.  

Той ще си поръча алкохолно питие, ако някой друг плати за него. 
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Той играе комар, ако знае, че ще може да излъже.  

Той критикува хората, успели да постигнат целите си.  

Накратко, човекът, който се носи по течението, е склонен да положи усилия, за да 

избегне мисленето – и не е склонен да положи никакви усилия, за да живее по-добре.  

Той по-скоро ще излъже, отколкото да си признае, че е невежа в някоя област.  

Ако работи за други хора, ще ги критикува зад гърба им и ще ги ласкае в тяхно 

присъствие. 

В: Вие ми скицирахте портрета на онзи, който се носи по течението. А сега, моля Ви, 

опишете човекът, който не се носи по течението, така, че да мога да го разпозная, щом го видя. 

О: Първият признак на човека, който не се носи по течението, е следният: той 

непрекъснато е зает с някаква конретна дейност според някакъв план, който е много 

конкретен и добре организиран. Този човек си е поставил една основна цел в живота, по 

която неуморно работи, като същевременно има и множество по-малки цели, всяка от 

които се вписва в неговата основна схема.  

Тонът на гласа му, бързината на стъпките му, начинът, по който блестят очите му, 

бързината, с която взема решения, ясно го определят като човек, който знае точно какво 

иска и е твърдо решен да го постигне, без значение колко дълъг път трябва да извърви или 

каква цена трябва да плати. 

Ако му зададете въпрос, той ви отговаря директно и никога не изпада в странични 

отклонения, които да му осигурят път за бягство.  

Той прави услуги на мнозина, но приема услуги само когато са честни и равностойни 

– или не приема изобщо. 

Той застава винаги начело, без значение дали участва в някаква игра или воюва на 

война. 

 Ако не знае отговорът на някакъв въпрос, си го признава честно.  

Той никога не обвинява другите за своя провал, без значение дали обвиненията са 

заслужени или не. 

В миналото са го наричали „човек, който взема каквото иска”, но той е и „човек, 

който дава каквото иска”. Той управлява един от най-добре развитите бизнеси в града, 

кара най-модерния автомобил и присъствието му се усеща където и да отиде. 

Той се превръща във вдъхновение за всеки, който се докосне до неговия ум. 

Но най-очарователната характеристика на човека, който не се оставя на течението, е 

следната: този човек има ум и го използва винаги. 

 

 

Човекът, който не се носи по течението, „има ум и го използва винаги”. 

 

*   *    *    *    *    * 

Можете ли да се сетите за някого, който да отговаря на това бегло описание? Този 

човек наистина ли е от онези хора, които не се носят по течението? 

 

 

В: Тези хора при същите условия ли се раждат като онези, които се носят по течението? 

Съществува ли някаква разлика в ума, духовното образование или някакво физическо 

предимство? 

О: Не. Главната разлика между двата вида хора е присъствието или отсъствието на 

изначалното право на всеки човек да използва собствения си ум, да разсъждава и да мисли 

сам. 

В: Ако можехте да отправите едно кратко послание към човек, който се носи по течението, 

в случай, че искате да го излекувате от неговия лош навик, какво бихте му казали? 

О: Бих го посъветвал да се събуди и да се отдаде! 

В: Да се отдаде на какво? 

О: На някаква кауза, която ще допринесе за благото на колкото се може повече хора. 

В: Излиза, че онези, които не се носят по течението, се раздават, така ли? 
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О: Да, ако искат да получат нещо! Всички ние трябва да дадем, преди да получим 

нещо.  

В: Някои хора се съмняват, че съществувате. 

О: На твое място не бих се притеснявал много за това. Онези, които са готови да се 

отвърнат от навика си да се носят по течението, ще разпознаят истината в това интервю по 

тона и мненията ми. Останалите са такива, за които не си струва да полагаш усилия. 

В: Защо не се опитате да ме спрете да публикувам този ръкопис с признанията, които 

измъквам от Вас? 

О: Защото това е единственият сигурен начин ти да издадеш книгата. Имам по-добър 

план от това да те карам да не публикуваш признанието ми. Напротив – ще те окуражавам 

да я публикуваш, а след това ще седна спокойно и ще наблюдавам как някои от верните ми 

последователи, носещи се по течението, правят живота ти черен. Няма нужда да отричам 

твоята история. Моите последователи сами ще го направят – стой и гледай. 

 

 

Като знам, че тази книга действително не беше публикувана в продължение на 70 

години – 70 години след като Хил е написал тези думи! – нямам търпение да видя какво 

още предстои! Очакват ни много изненади... 

 

 

ПЕТА ГЛАВА 

ПРИЗНАНИЯТА ПРОДЪЛЖАВАТ 

В: Дори интервюто да беше свършило на това място, признанията Ви пак щяха да звучат 

убедително. Но за щастие на милионите Ваши жертви, които ще се спасят благодарение на 

признанията Ви, то ще продължи, докато ми дадете оръжието, с помощта на което властта Ви 

върху хората чрез страха и суеверията ще бъде отнета. Помнете, Ваше Величество, изповедта Ви 

едва сега започва. След като изтръгнах от Вас описание на методите, чрез които държите хората 

под контрол, ще Ви принудя също така да ми дадете формулата на това как Вашата власт може 

да бъде отнета. 

Вярно е, че няма да остана на тази земя достатъчно дълго, за да Ви разгромя лично, но 

трудът, който ще оставя след себе си, ще бъде безсмъртен, тъй като ще се състои от истини! Вие 

не се страхувате от противодействието на никой смъртен, тъй като знаете, че то е ограничено в 

рамките на неговия земен живот, но се страхувате от истината. Страхувате се само и единствено 

от истината, тъй като тя бавно, но сигурно дава в ръцете на човешките същества свободата от 

всякакъв вид страх. Без оръжието на страха Вие ще сте безпомощен и няма как да управлявате 

нито едно човешко същество! Така ли е или не?  

 

 

Вярно е, че няма да остана на тази земя достатъчно дълго, за да Ви разгромя лично, но 

трудът, който ще оставя след себе си, ще бъде безсмъртен, тъй като ще се състои от 

истини! 

*   *   *   *   *   * 

Действително, Наполеон Хил умира през 1970 г., но публикуването на неговия труд 

през 2011 г. го прави безсмъртен. 

 

 

О: Трябва да призная, че нямам друга алтернатива, освен да потвърдя думите ти. 

В: Сега, след като се разбираме толкова добре, нека да продължим с Вашето признание. Но 

преди това ще ми отделите малко време, за да се похваля аз на свой ред, тъй като Вие вече 

получихте своята възможност да го направите. Ще се огранича до един единствен въпрос, 

отговорът на който ще ми донесе пълното удовлетворение, което желая. Не е ли истина, че 

успявате да контролирате съзнанието на онези хора, които позволяват навикът да се носят по 

течението да им бъде натрапен? 
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О: Да, така е. Вече го признах по стотици различни начини. Защо ме дразниш, като 

повтаряш този въпрос отново и отново? 

В: Повторението е майка на знанието. Карам Ви да повторите сърцевината на това 

признание по възможно най-много и различни начини, така че Вашите жертви да могат да се 

познаят в това интервю и да се убедят в правдивостта му в светлината на своя опит с Вас. Това е 

един от моите малки трикове. Одобрявате ли моя метод? 

О: Не би могъл да ми поставиш по-коварен капан! Нали? 

В: Тъй аз задавам въпросите, а Вие отговаряте! Продължете сега и опишете защо сте 

безпомощен пред мен, защо успявам да изтръгна тези признания от Вас. Желая това признаие, за 

да осигуря помощ и спокойствие на жертвите Ви, тъй като възнамерявам да ги освободя от 

Вашия контрол в момента, в който прочетат Вашето признание! 

О: Аз съм безпомощен да ти влияя или да те контролирам, тъй като ти откри таен път 

към моето царство. Ти знаеш, че аз съществувам само в съзнанието на хората, които имат 

страхове. Знаеш, че аз контролирам само умовете на онези, които се носят по течението и 

не използват собствения си ум. Знаеш, че моят Ад е тук, на Земята, а не в някакво царство 

след смъртта. Освен това знаеш, че онези, които се носят по течението, ми дават цялата 

мощ, нужна ми, за да създавам своя Ад. Знаеш, че аз съществувам под формата на енергия, 

която изразява негативната страна на материята и енергията; знаеш, че аз не съм човек с 

раздвоен език и бодлива опашка. Ти стана мой господар, защото победи всички свои 

страхове. И накрая – ти знаеш, че можеш да освободиш всички мои жертви – създания от 

плът и кръв – от моята власт и това конкретно познание е оръжитео, с което ще ми 

нанесеш най-голяма вреда. 

Не мога да те контролирам, тъй като ти си открил своя собствен ум и си поел 

отговорността за него. Ето, господин Смъртен, това признание би трябвало да изпълва 

суетното ти същество с удовлетворение до краен предел.  

 

 

Дяволът казва: „Не мога да те контролирам, тъй като ти си открил своя собствен 

ум и си поел отговорността за него. И накрая – ти знаеш, че можеш да освободиш всички 

мои жертви – създания от плът и кръв – от моята власт и това конкретно познание е 

оръжитео, с което ще ми нанесеш най-голяма вреда.”  

 

 

В: Последното изречение беше наистина ненужно. Познание от типа, който използвах, за да 

Ви хвана в капана си, няма нищо общо с напразните пориви на суетата. Нека сега да продължим 

с признанието Ви. Какво лошо има в ласкателството? Самият Вие го използвате, нали така? 

О: Да го използвам? Човече, ласкателството е едно отнай-силните ми оръжия! С този 

смъртоносен инструмент поразявам малки и големи. 

В: Признанието Ви ме заинтригува. Продължете и разкажете как точно  се възползвате от 

метода на ласкателството. 

О: Възползвам се от него по толкова много различни наични, че просто не знам 

откъде да започна. Предупреждавам те, преди да ти отговоря в подробности, че 

публикуването на моите отговори ще ти навлече лавина от присмех за това, че си задал 

тези въпроси. 

В: Ще поема риска. Продължете. 

О: Трябва да призная, че ти разкри някои от най-важните тайни, с помощта на които 

карам хората да развият навика да се носят по течението! 

В: Това е смайващо признание. Продължете нататък с признанията и се придържайте 

стриктно към въпроса за ласкателството. Без повече странични забележки и без повече духовити 

коментари за настоящето. Разкажете ми всичко за начина, по който използвате ласкателството, за 

да придобиете контрол върху хората. 

О: Ласкателството е от съществено значение за онези, които желаят да упражняват 

контрол върху другите. То притежава много голяма сила, тъй като функционира с 

помощта на две от най-големите човешки слабости: суетата и егоцентричността. У всяко 
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човешко същество има известна доза суета и егоцентричност. Но при някои хора тези 

качества са толкова силно развити, че те буквално образуват въже, с помощта на което 

един такъв човек може да бъде „впримчен”. Най-здравото от всички тези въжета е 

ласкателството. 

Ласкателството е главното оръжие, с помощта на което мъжете успяват да прелъстят 

жените. Понякога – в интерес на истината доста често – жените използват същото средство, 

за да контролират мъжете. То действа особено ефективно при мъже, които не могат да 

бъдат управлявани чрез силата на сексапила. Аз уча и мъже, и жени как да използват това 

оръжие. Ласкателството е основната стръв, чрез която моите агенти правят пробив в 

самочувствието на хората и оттам черпят информацията, която им е нужна, за да вършат 

своето дело. 

Когато един човек подхранва суетата си чрез нечие ласкателство, аз се вмъквам с него 

и насаждам още навици, така че да мога лесно да го контролирам. Онези, които не се носят 

по течението, трудно се поддават на ласкателство. Аз вдъхноввявам хората да използват 

ласкателството във всеки аспект на човешките взаимоотношения и винаги, когато това е 

възможно, тъй като онези, които се поддават на ласкателството, стават лесни жертви на 

навика да се носят по течението.  

 

 

Дяволът казва: „Ласкателството е главното оръжие, с помощта на което мъжете 

успяват да прелъстят жените”. 

 

  

В: Можете ли да контролирате човек, който се поддава на ласкателства? 

О: Много лесно. Както вече ти казах, ласкателството е едно от основните средства, 

които можеш да използваш, за да накараш един човек да се носи по течението. 

В: На каква възраст хората са най-податливи на ласкателства? 

О: Възрастта няма нищо общо с податливостта на хората към ласкателства. Те 

отговарят на него по един или друг начин от момента,в който станат съзнателни същества, 

до деня, в който умрат.  

В: В какво трябва да се целим, за да поласкаем една жена най-лесно? 

О: В суетата й. Кажи на една жена, че е красива или че дрехите й стоят добре и готово. 

В: В какво трябва да се целим, за да поласкаем един мъж най-лесно? 

О: В егоцентризма с главно Е! Кажете на един мъж, че има силно тяло като Херкулес 

или че е голяма бизнес акула и той ще замърка като котка и ще се усмихне като опосум! 

След това занеш сам какво следва. 

В: Такива ли са всички мъже? 

О: О, не. Двама на сто държат егото си под такъв строг контрол, че и един експерт по 

ласкателствата не би могъл да им влезе под кожата дори с помощта на касапски нож. 

В: Как използва ласкателството една хитра жена, за да привлече мъжете? 

О: За Бога, човече, да ти го нарисувам ли? Нямаш ли въображение? 

В: Имам си достатъчно въображение, Ваше Величество, но си мисля за горките глупаци, 

които трябва да разберат техниката, която Вие прилагате и чрез която могат да бъдат увлечени 

чрез силата на ласкателството към навика да се носят по течението. Така че продължете и ми 

разкажете как една жена може да хване в мрежите си богат, и да допуснем, умен мъж. 

О: Това е дяволски трик, способен да изкуши много жени, но след като ми задаваш 

въпроса, съм длъжен да ти отговоря. Жените могат да упражняват влияние върху мъжете 

чрез техника, която включва на първо място способността да придават на гласа си една 

особена нотка, като гукане или умилкване, и второ – като гледат през полупритворените си 

клепачи. Заедно с ласкателството тези техники постигат хипнотично въздействие върху 

мъжете. 
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Уверена съм, че някои жени доста ще се подразнят от горните думи; всъщност аз бях 

първата. Завърти очи и карай нататък ... има истина в тези думи! 

 

 

В: В това ли се състои цялото изкуство на ласкателството? 

О: Не, в това се състои само техниката. След това идва мотивът, използван от жената 

като примамка. Жените, за които вероятно си мислиш, никога не продават на мъжете себе 

си или нещо, което могат да им дадат. Те им продават тяхното собствено его! 

В: Това ли е всичко, което жените използват, за да поласкаят един мъж? 

О: Това е най-ефективният начин. Той работи там, където сексапилът не действа! 

В: Започвам да мисля, че големите, умни и силни мъже могат да бъдат завързани и 

манипулирани с помощта на ласкателството, все едно са от глина. Възможно ли е това? 

О: Дали е възможно? Това се случва всяка минута от денонощието. Нещо повече: 

освен ако мъжът е от хората, които не се носят по течението, колкото по-силен става той, 

толкова повече налапва въдицата, попадне ли на ласкателен експерт.  

В: Разкажете ми нещо повече за другите трикове, които използвате, за да накарате хората 

да се пуснат по течението на живота си. 

О: Един от най-ефикасните от тях е поражението! Мнозинството от хората започват 

да се носят по течението веднага след като срещнат препятствие и само един от 10 000 души 

продължава да опитва, след като се е провалил два или три пъти.  

В: Значи Вашата работа е да карате хората да се провалят чрез всякакви възможни 

средства, така ли е ? 

О: Точно така. Провалът влияе върху морала на всеки човек, разрушава 

самоувереността, обуздава ентусиазма, блокира въображението и размива очертанията на 

поставените цели.  

Без тези качества никой не може да успее трайно в каквото и да било начинание. 

Светът познава стотици изследователи със способности,  далеч надхвърлящи тези на Томас 

А. Едисон. Но за тях никой никога няма да чуе, докато името на Едисон ще продължава да 

се слави. Причината за това е, че той е успял да обърне провала в крайъгълен камък на 

успеха си, докатод ругите са го използвали като извинение за това да не постигнат 

резултати.  

В: Що се отнася до Хенри Форд, не е способността му да превъзмогва поражението без да 

се отчайва едно от най-важните му качества?  

О: Да и точно това качество е присъщо на всеки човек, който е постигнал 

забележителен успех в което и да е начинание.  

 

 

Способността да се превъзмогва поражението без да се допуска отчаянието е 

качеството, присъщо на всеки, който постига забележителен успех в което и да е 

начинание. 

*   *   *   *   *   * 

В книгата „на три стъпки от златото” заедно с моя съавтор интервюираме повече от 

35 съвременни лидери от върховете на обществото. Разговаряме с тях не само за успехите 

ум, но и трудните им моменти, както и за това как са ги превъзмогнали, за да постигнат по-

нататъшен успех. Например, Джули Крон, първата жена, която оставя следа в Алеята на 

славата на Тороубред (конюшня за отглеждане на породисти коне за състезания – бел. 

прев.) с 3704 победи, описва битката, водена от нея, в началото на кариерата й на жокей. 

Повечето от собствениците на коне просто не желаели да наемат жена за жокей. Тя казва, 

че мотото, което й е помогнало през онези времена, е било: „продължавай да се изявяваш!”. 

Тя разказва: „Открих, че ако се състезавам всеки ден и показвам най-доброто, на което съм 

способна, те ще ми дадат кон, просто за да се отърват от мен!”. Останалото е история. 

Вестник Ю Ес Ей Тудей нарича Джуки „един от най-способните атлети на всички времена”. 
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В: Това изказване е доста общо, Ваше Величество. Не бихте ли желали да се изразите 

малко по-конкретно? 

О: Няма нужда от допълнително изясняване. Ако изследваш внимателно живота на 

мъжете и жените, постигнали траен успех, ще откриеш, че без изключение успехът им е 

реципрочен на сумата от всички техни провали в изключително точни граници. 

Животът на всеки успял човек ясно доказва това, което един истински философ знае: 

„Всеки провал носи в себе си семето на равен по големина успех”. 

Но това семе няма да се развие и разцъфти, ако попадне в почвата на човек, който се 

носи по течението. То разцъфва за живот само тогава, когато отиде в ръцете на човек, 

който знае, че повечето провали са само временно явление и който никога, при никакви 

обстоятелства, не приема неуспеха като извинителна причина, за да се понесе по течението.  

В: Ако Ви разбирам правилно, Вие твърдите, че в провала има известно добро. Това не ми 

изглежда много смислено. Защо тогава се опитвате да накарате хората да се провалят, ако в 

неуспеха има нещо добро? 

О: В моето твърдение няма никакво противоречие. Ти виждаш такова само поради 

факта, че не разбираш за какво говоря. Провалът е добър само тогава, когато не отказва 

хората да продължават да правят опити и да започнат да се носят по течението. Опитвам се 

да накарам колкото се може повече хора да се провалят и го правя колкото се може по-

често, тъй като само един на 10 000 души ще продължи да се пробва, след като се е 

провалил два или три пъти. Не ме интересуват малцината, превърнали неуспеха в основа, 

на която да стъпят, тъй като те так или иначе принадлежат на моя опонент. Те не се носят 

по течението и по тази причина аз не ги притежавам. 

В: Вашето обяснение доста изяснява нещата. Сега продължете и ми разкажете за някои от 

другите си трикове, с които карате хората да се носят по течението. 

 

 

Едисон е успял да обърне провала в основа на успеха си, а другите са го използвали като 

извинение за това да не постигнат резултати. 

*   *   *   *   *   * 

Как се справяте Вие с провалите в живота си? 

О: Един от моите най-ефикасни номера ти е познат под името „пропаганда”. Това е 

инструмент с огромна стойност за мен. С негова помощ аз карам хората да се избиват един 

друг под маската на войната. 

Хитростта на този трик се състои преди всичко в тънкия начин, по който го 

използвам. 

Смесвам пропагандата с новините от цял свят. Преподавам я в публичните и 

частните училища. Виждам, че тя намира своя път сред църковния клир. С нейна помощ 

създавам движещи се образи. (По времето на написването на тази книга телевизията все 

още не е била изобретена – бел. прев.) Виждам, че чрез радиото тя влиза във всеки дом и 

във всяко домакинство. Разпространявам пропагандата навсякъде по работните места на 

хората. Използвам я, за да пълня бракоразводните зали и за да разрушавам бизнеса и 

индустриализацията. 

Това е основният инструмент, с който карам хората да тичат към банките. Моите 

служители в пропагандата покриват територията на Земята толкова плътно, че мога да 

накарам да избухне епидемия или болест, да пусна кучетата на войната или да хвърля 

нечий бизнес в масова паника без никакво усилие.  

В: Ако можете да направите всичко това с помощта на пропагандата, тогава не е чудно, че 

има войни и икономически кризи. Дайте ми просто описание на това, което разбирате под 

термина „пропаганда”. Какво е и как работи? Бих искал да зная как точно карате хората да се 

носят по течението с помощта на подобен дяволски трик. 

О: Пропаганда е всеки механизъм, план или метод, с помощта на който върху хората 

може да бъде оказано влияние, без самите те да разберат каква е целта на това влияние или 

без да могат да установят източника му. 
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В света на бизнеса пропагандата се прилага за постигането на смазващо конкурентно 

предимство. Работодателите я използват, за да спечелят преимущество пред работниците. 

Работниците на свой ред отвръщат със същото, за да спечелят предимство пред 

работодателите. Всъщност пропагандата се използва толкова масово и чрез толкова 

разнообразни и красиви, фини похвати, че изглежда невинна, дори когато е разкрита.  

В: Предполагам, че сега някои от Вашите слуги я използват, за да подготвят умовете на 

много американци да приемат идеята за някаква форма на диктат. Разкажете ми по какъв начин 

действат те. 

О: Да! Милиони от моите слуги подготвят САЩ за превръщането й във втора 

хитлеристка Германия. Най-добрите ми служители обработват политиците и синдикатите. 

Надяваме се да успеем да превземем САЩ не с куршуми, а чрез изборите. Американците са 

толкова чувствителни, че никога не биха приели възможността да видят формата си на 

управление променена посредством дулата на пушките и танковете. Така че моите 

служители са им приготвили ястие, което трябва да преглътнат, създавайки огромен 

конфликт между работодатели и работници, и обръщайки правителството срещу бизнеса и 

индустриалците. Когато пропагандата си свърши добре работата, един от моите хора ще 

влезе в ролята на диктатор и вашите деветима Върховни съдии с глупостта си за 

Конституция и прочие, ще изчезнат! 

На всеки ще бъде осигурена работа или храна от Държавния резерв. Когато стомасите 

на хората са сити, те тръгват с онзи, който ги е заситил. Гладните хора трудно се държат 

под контрол. 

 

 

През 1938 г. Един от плановете на Дявола е бил да превърне САЩ в хитлеристка 

Америка, „обръщайки правителството срещу бизнеса и индустриалците” и да нахрани 

гладните от Държавния резерв. Такъв ли е случаят и днес? Успява ли Дяволът? Ако 

Наполеон Хил интервюираше Дявола в наши дни, той можеше да разкаже за т.нар. 

„помощни програми”, които се прилагат, или да се спре в повече подробности върху 

нарастващото вмешателство на правителството в независимия бизнес, както и в 

автомобилостроенето и финансите. 

 

В: Винаги съм се чудил кой е измислил хитрият трик, който Вие наричате „пропаганда”. От 

онова, което ми разказахте за природата и същността му, разбирам колко е смъртоносен. Само 

умно същество като Ваше Величество може да изобрети такова нещо, което притъпява ума, 

детронира волята и кара хората да се пускат по течението на живота. 

Защо не използвате своят мощна пропаганда, за да печелите контрол върху жертвите си, 

вместо да ги привличате с помощта на страха и да ги убивате във войни? 

О: Какво е страхът от Дявола без пропагандата? Не си осмислил методите ми твърде 

внимателно, иначе щеше да забележиш, че аз съм най-великият пропагандист на света! 

Никога не пристъпвам към целта направо, когато мога да постигна желаното от мен чрез 

хитруване и сложни уловки. Какво си мислиш, че използвам, когато посявам семената на 

негативните мисли в главите на хората и печеля контрол върху тях – докато те си мислят, 

че това са техни собствени мисли и идеи? Как би го нарекъл, ако не най-хитрата форма на 

пропаганда от всички възможни? 

В: Предполагам не искате да ми кажете, че разрушавате живота на хората с тяхната 

собствена помощ, без самите те да осъзнават какво правят? 

О: Точно това искам даразбереш. Нещо повече: ще ти покажа как точно работи този 

номер.  

В: Най-накрая стигнахме донякъде. Как точно превръщате хората в пропагандисти и ги 

тласкате към самоограничаване? Разкажете ми историята във всичките й зашеметяващи 

подробности. Това е най-важната част от Вашето признание и аз тръпна от нетърпение да се 

добера до тайната Ви. Не мога да Ви виня, че шикалкавите в отговорите на моите въпроси, тъй 

като знаете добре, че тези отговори ще помогнат на милиони хора да се отскубнат от Вашия 

контрол. Освен това сте наясно, че отговорът Ви ще предпази безкрайно много хора, които все 



Изпратена на www.spiralata.net  от Таня Николова  48 

още не са родени, от възможността да станат Ваши жертви. Направо се учудвам, че отговаряте на 

този въпрос с такава охота! 

О: Наблюденията ти са правилни. Тази част от моето признание ще причини повече 

вреда, отколкот овсички останали разкрити тайни, взети заедно. 

В: Нека да я характеризираме по по-добър начин: тази част от признанието Ви ще спаси 

повече хора от Вашата власт, отколкото всички останали части от интервюто, взети заедно? 

О: Трябва да ти призная, че ме постави в дяволска ситуация! 

В: Сега сигурно сте разбрали как се чувстват милиони Ваши жертви. Нека да продължим 

напред! 

О: Първо влизам в ума на човек, като използвам примамка. 

В: Какво използвате като примамка? 

О: Много неща, които човекът желае и цени. Това са същите примамки, които и 

хората използват в отношенията си един към друг. Т.е. моите примамки са нещата, за 

които хората копнеят най-много. Най-добрите от тях са: 

 Любов 

 Жажда за сексуална изява 

 Жажда за пари 

 Завладяващо желание да придобиваш нещо, без да влагаш нищо – хазарт 

 Суетата при жените, егоцентричността при мъжете 

 

 

В днешната реалност явно и мъжете , и жените могат да станат жертва на суетата и 

егоцентричността. 

 

 Желанието да властваш над другите 

 Желанието за стимуланти и наркотици 

 Желанието за себеизява чрез думи и дела 

 Желанието да постигнеш безсмъртие – в живота и смъртта 

 Желанието да бъдеш герой 

 Желанието за храна 

В: Това е впечатляващ списък от примамки, Ваше величество. Използвате ли и други? 

О: Да, използвам наистина много, но това са моите любими. Чрез комбинация от 

различни примамки мога да проникна в съзнанието на всеки човек, от люлката до гроба 

му. 

В: Имате предвид, че тези примамки са ключът, с който Вие успявате тихо да отключите 

вратата към всяко съзнание? 

О: Точно това имам предвид и точно това мога да направя. 

В: Какво се случва, след като влезете в ума на човек, който все още не е придобил навика 

да се носи по течението, но принадлежи към онези 98% от хората, имащи тази потенциална 

слабост? 

О: Незабавно започвам работа, за да мога да овладея колкото се може по-голяма част 

от ума на този човек. Ако неговата най-голяма слабост е сребролюбието, започвам да 

подрънквам торбичка с жълтици пред него – фигуративно казано. По този начин 

желанието му става много силно и той започва да преследва парите. И точно когато те са 

пред него, аз му ги издърпвам. 

Това е мой стар трик. След като го повторя няколко пъти, горкият човек се предава и 

отстъпва пред мен. След това придобивам още една малка част от ума му и я изпълвам със 

страх от бедност. Това е един от най-добрите уплътнители за човешкия ум.  

В: Да, трябва да призная, Ваше Величество, че Вашият метод е много хитър, но какво се 

случва, ако жертвата Ви надхитри и придобие много пари? Тогава не запълвате ума му със страх 

от бедност, нали? 

О: Не, в никакъв случай. Тогава използвам придобитото пространство, като го 

изпълвам с нещо, което служи на целите ми също толкова добре. Ако жертвата ми задоволи 
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страстта си към пари, започвам да я затрупвам с огромни количества от нещата, които 

може да си купи с тях. Например карам човека да се тъпче с калорична храна. Това 

намалява способността му да мисли, затруднява работата на сърцето му и в крайна сметка 

той пак започва да се носи по течението. 

В: А какво се случва, ако жертвата не е чревоугодник? Какви други трикове използвате, за 

да го накарате да влезе в капана Ви? 

О: Ако жертвата ми е мъж, обикновено мога да го сграбча благодарение на неговия 

сексуален глад. Прекомерната злоупотреба със секса е довела повече мъже до навика да се 

носят по течението, отколкото всички  мои други трикове, взети заедно. 

В: Това означава, че храната и секса са две от сигурните Ви оръжия! Така ли е? 

О: Да. С помощта на тези две примамки хващам мнозинството от жертвите си. На 

трето място е желанието за притежаване на много пари. 

В: Започвам да си мисля, че богатството е по-опасно от бедността, ако може да се вярва на 

приказките Ви.  

О: Изцяло зависи от това кой е богатият човек и по какъв начин е придобил 

богатството си. 

В: Какви са начините да се придобие богатство и според кои от тях то е проклятие или 

благословия? 

О: Няма определение. Ако не ми вярваш, погледни онези, които бързо трупат огромни 

количества пари, без да имат време да се сдобият с мъдростта за това как ще ги използват. 

Наблюдавай ги как и за какво харчат.  

Защо според теб децата на богатите хора рядко постигат успехите на бащите си? Ще 

ти кажа защо. Те са били лишени от самодисциплината, която идва с принудата да 

работиш.  

Погледни звездите от киното, които внезапно се оказат богати и публиката ги 

боготвори. Наблюдавай колко бързо се вмъквам в тях и ги обладавам по много различни 

начини – главно чрез секс, комар, храна и алкохол. Така започвам а контролирам някои от 

най-добрите хора - в момента, в който те придобият много пари. 

 

 

Помислете си колко много спортисти се превърнаха в мегазвезди, само за да се 

сблъскат и да изгорят в огъня на бързо придобитите пари и слава... След това помислете за 

милионите млади хора, които ги гледат! Спомнете си за спечелилите от лотарията, които 

изгубват всичките си пари само няколко години след като късметът им се е усмихнал... 

Дали е защото са се пуснали по течението... заради комар? Възможно ли е тези цикли да са 

предначертани от Дявола? 

 

 

В: А какво ще кажете за онези, които трупат парите си бавно, чрез някаква форма на 

дейност в полза на обществото? Те също ли се поддават лесно? 

О: О, и те идват при мен, но с тях се налага малко да променя примамката си. Някои 

от тях искат едно, а други – друго! 

Намирам начин да задоволя най-важните им потребности, но винаги успявам да 

вмъкна в пакета и нещо, което те не желаят. Точно това е нещото, което ги кара да се 

пуснат по течението. Виждаш ли как работя? 

В: Много хитро! Подмамвате хората с техните съкровени желания, но винаги, когато 

можете, сипвате от своята смъртоносна отрова в пакета на тези желания. 

О: Сега вече схващаш. Да го кажем с други думи, държа и двата края и чрез тях 

стигам до средата. 

В: От всико, което казвате, разбирам, че не можете да накарате човек, който не се носи по 

течението да Ви даде контрола върху неговия ум, дори използвайки примамки. Така ли е? 

О: Точно така. Аз мога да заинтригувам – и това и правя – хората, които не се носят 

по течението, с моите примамки, тъй като всички хора желаят по природа сходни неща. 
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Тези хора обаче приличат на риби, които изяждат стръвта от въдицата, но не налапват и 

кукичката с нея.  

Онзи, който не се носи по течението, взема желаното от живота, но го прави по свои 

собствени правила. Другият, носещият се по течението, получава желаното, но следвайки 

моите условия. 

Да го кажем по друг начин. Човекът, който не се носи по течението, взема пари от 

легитимен банкер, ако желае, и плаща предварително договорена лихва. Човекът, който се 

носи по течението, отива в заложната къща, залага часовника си и плаща самоубийствена 

лихва за своя залог. 

В: От Вашите признания стигам до извода, че сте набъркан по един или друг начин във 

всички проблеми и нещастия, спохождащи хората, дори когато присъствието Ви е невидимо. 

О: Най-добрите ми служители обикновено са онези, които ми служат без да го искат. 

Виждаш ли, служителите ми, хората, които работят за мен без желание, са онези, които не 

мога да контролирам чрез примамки и затова се налага да ги управлявам чрез страх или 

някаква форма на нещастие. Те не желаят да ми служат, но не могат да го избегнат, тъй 

като са приковани към мен завинаги поради навика да се носят по течението.  

В: Сега започвам да разбирам по-добре Вашата техника. Вие съблазнявате жертвите си чрез 

техните желания и ги водите настрана, докато ги увещавате да се пуснат по течението, ако се 

вслушат в гласа Ви. Ако не го направят, посявате в съзнанието им семената на страха или ги 

впримчвате в нещастие под някаква форма и стискате здраво, докато ги повалите. Това ли е 

Вашия метод? 

О: Точно това е начинът, по който работя. Хитър е нали? 

В: Кои хора предпочитате да служат на каузата Ви като пропагандисти – младите или 

възрастните?  

О: Разбира се, че младите! Те могат да бъдат повлияни по-лесно с помощта на 

примаки, отколкото онези, които са в зряла възраст и имат изградена преценка за нещата. 

Освен това младите могат да ми служат по-дълго време. 

В: Ваше Величество ми нарисува колоритна картина на това какво е да се носиш по 

течението. Разкажете ми какво трябва да направи човек, за да се предпази от развиване на този 

навик. Бих желал да получа универсална формула, която може да бъде използвана от всеки. 

О: Защитата от този навик е много близко до всяко човешко същество с нормално 

тяло и с нормален ум. Самозащитата може да се провежда с помощта на следните 

простички мерки: 

1. Винаги мислете самостоятелно по всички въпроси. Фсктът, че хората нямат пълен 

контрол върху нищо на Земята, им дава възможност да използват силите си, за да мислят 

сами. Това не е случайно. 

2. Решете какво точно искате от живота си. След това съставете план, по който да го 

постигнете и бъдете готови (ако е необходимо) да пренебрегнете всичко останало заради 

него, вместо да се примирявате завинаги с неуспеха.  

3. Анализирайте временния неуспех, без значение дали причината за него произлиза 

от човешки фактор или е била извън вашия контрол и превърнете поуката от неуспеха в 

семе на бъдещия си успех. 

4. Бъдете готови да върнете на обществото еквивалента на всички материални неща, 

които ще получите в живота си – и първо изпълнете службата си. 

5. Осъзнайте, че мозъкът ви притежава комплект „уреди”, който може да бъде 

настроен така, че да получава команди от универсална банка, наречена Безкрайния 

интелект. Тази банка ще ви помогне да реализирате желанията си в техния физически 

еквивалент.  

6. Разберете, че вашият най-голям капитал е времето – единственото нещо, освен 

силата на мисълта, което притежавате напълно и което може да бъде трансформирано в 

каквото материално благо пожелаете. Разпределяйте времето си така, че да не го пилеете.  

7. Осъзнайте истината, че страхът в общият случай е пълнеж, с който дяволът запълва 

празнините в ума ви. Това е просто състояние на духа, което можете да контролирате, като 
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запълните ума си с вяра в своите собствени възможности и така ще накарате живота да ви 

даде всичко, което поискате от него.  

8. Когато молите, не молете! Искайте онова, което желаете и настоявайте да получите 

точно това – не негови заместители.  

9. Осъзнайте, че животът е жесток властелин – или вие управлявате него, или той ще 

управлява вас. Няма средно положение, няма точка на компромис. Никога не приемайте от 

живота нещо, което не желаете. Ако онова, което не желаете, ви е било натрапено насила, 

можете да откажете в ума си да го приемете. Тогава умът ви ще намери начин да ви даде 

нещо друго – онова, което наистина желаете.  

10. Последно – запомнете, че вашите доминиращи мисли се материализират по 

законите на природата, по най-краткия и най-удобния маршрут. Внимавайте много с какво 

запълвате мислите си.  

В: Това прозвуча невероятно! Дайте ми простичка формула, комбинация от всички тези 

десет точки. Ако трябва да ги обобщите в едно единствено нещо, какво би било то? 

О: Бъдете конкретни във всяко нещо, което правите и никога не оставяйте 

недовършени мисли в ума си. Създайте си навика да довършвате всяко нещо и да вземате 

конкретни решения по всеки възможен въпрос. 

В: Може ли да бъде разбит навика на човека да се носи по течението или веднъж формирал 

се, той става траен? 

О: Този навик може да бъде разбит, ако жертвата притежава достатъчно сила на 

волята и ако това се прави навреме. Съществува точка, след която навикът се превръща в 

необратим. Отвъд тази точка жертвата е моя. Тя прилича на муха, хваната в паяжина. 

Може да се бори, но не може да се освободи. Всяко движение, което прави, я омотава още 

повече и още по-сигурно. Мрежата, в която впримчвам своите жертви за вечни времена, е 

природен закон, който все още не е изследван или разбран от вашите учени. 

 

ШЕСТА ГЛАВА 

ХИПНОТИЧЕН РИТЪМ 
В: Какъв е мистериозният закон, чрез който печелите постоянен контрол върху телата на 

хората, преди дори да сте взели душите им? Целият свят би желал да знае повече за този закон и 

за начина, по който той функционира. 

О: Трудно би било да го опиша по начин, който да го разбереш, но все пак можеш да 

го наричаш „хипнотичен ритъм”. Това е същият закон, по силата на който хората могат да 

бъдат хипнотизирани.  

В: Тогава Вие притежавате силата да използвате природните закони като паяжина, в която 

да държите Вашите жертви във вечната си власт. Това ли твърдите? 

О: Не твърдя това. То просто е така! Обладавам телата и умовете на хората дори 

преди тяхната смърт - винаги, когато мога да ги изкуша или да ги изплаша така, че да 

попаднат в състоянието на хипнотичен ритъм.  

В: Какво представлява хипнотичният ритъм? Как го използвате, за да спечелите постоянен 

контрол върху човешките създания?  

О: Ще трябва да се върна назад във времето и пространството и да ти дам 

елементарно описание на това как природата използва хипнотичния ритъм. В противен 

случай ти не би могъл да разбереш как използвам този закон на Вселената, за да 

контролирам хората. 

В: Продължете, но се придържайте към простички описания, които да могат да бъдат 

осмислени от моя личен опит и познание за природните закони. 

О: Добре, ще се постарая. Ти, разбира се, си наясно, че природата поддържа съвършен 

баланс между всички елементи и цялата енергия във Вселената. Виждаш, че звездите и 

планетите се движат в идеални орбити, като всяка от тях заема своето място във времето и 

пространството. Виждаш, че сезоните в природата се сменят един след друг в съвършен 

порядък. Наясно си, че дъбът расте от жълъд и че борът израства от семето на своята 

шишарка. Жълъдът никога не дава живот на бор така, както от шишарката не може да 

порасне дъб.  



Изпратена на www.spiralata.net  от Таня Николова  52 

Това са простички неща, разбираеми за всеки; онова, което никой не може да види, е 

прородният закон, чрез който природата поддържа идеален баланс в безкрайната Вселена.  

Вие, човешките същества, сте получили проблясък за действието на този закон, 

когато Нютон е открил какво държи Земята в нейното положение и какво привлича 

физическите тела към центъра й. Той е нарекъл закона „гравитация”.  

Нютон обаче не е отишъл по-далеч в изследването на този закон. Ако беше 

продължил, щеше да открие, че този закон, който държи Земята на мястото й и който 

помага на природата да поддържа баланс в четирите измерения, е същата паяжина, в която 

аз привличам и задържам умовете на човешките същества.  

В: Разкажете ми повече за този забележителен закон на хипнотичния ритъм. 

О: Както вече ти казах, съществува универсална форма на енергията, с помощта на 

която природата поддържа идеален баланс между цялата съществуваща материя и 

енергията. Тя използва тази структурна енергия по специфичен начин, разбивайки я на 

вълни с различна честота. Процесът на разпределяне на енергията се осъществява по 

силата на навика.  

Ще успея да ти обясня по-добре принципа, ако направя аналогия с метода, по който 

един човек се учи да свири на музикален инструмент. Първо нотите се запаметяват в ума. 

След това те се свързват една с друга с помощта на мелодията и ритъма. С помощта на 

упражненията мелодията и ритъма се запаметяват в ума. Наблюдавай колко упорито човек 

трябва да повтаря един тон, преди да го усъвършенства. С помощта на упражненията и 

повторенията музикалните тонове се съчетават и тогава се получава музиката.  

Всяка мисъл, която умът повтаря отново и отново, по силата на навика създава 

организиран ритъм. Нежеланите навици могат да бъдат премахнати. Те трябва да бъдат 

разрушени, преди да образуват ритъм. Следиш ли мисълта ми?   

В: Да. 

О: Добре, ще продължа – ритъмът е последната фаза на навика! Всяка мисъл или 

физическо движение, което се повтаря отново и отново по принципа на навика, накрая 

придобива характеристиките на ритъм. 

След това този навик не може да бъде разрушен, тъй като природата го взема и го 

прави постоянен. Това е нещо като водовъртеж. Един обект може да продължи да се носи 

по водата безктайно, докато не бъде хванат във водовъртеж. След това започва да се носи в 

кръг и не може да излезе от него. Енергията, спомощта на която хората мислят, би могла да 

бъде сравнена с водата в реката. 

В: Значи това е начинът, по който Вие придобивате контрол върху съзнанието на хората, 

така ли? 

О: Да. Всичко, което трябва да направя, за да спечеля контрол върху нечие съзнание, 

е да накарам притежателят му да се понесе по течението.  

В: Да разбирам ли, че навикът да се носиш по течението е главната причина хората да губят 

способността си да мислят самостоятелно и да творят своя собствен път на земята? 

О: Така е, но има и още нещо. Благодарение на навика на човек да се носи по 

течението аз вземам душата му, след като той напусне телесната си обвивка.  

В: Тогава единственият начин едно човешко същество да бъде спасено от вечно 

унищожение е като контролира своите мисли докато е тук, на Земята. Така ли? 

О: Ти описа истината перфектно! Онези, които контролират и използват собствения 

си ум, избягват моята паяжина. Останалите аз завладявам по такъв естествен начин, както 

слънцето залязва на запад. 

 

 

Дяволът казва: „Онези, които контролират и използват собствения си ум, избягват 

моята паяжина.” 

 

 

В: Това ли е всичко, което се изисква, за да се спаси човек от вечно унищожение? Няма ли 

онзи, когото ти наричаш „своя противоположност”, нещо общо със спасението на хората? 
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О: Виждам, че мислиш много надълбоко. Моята противоположност – онова, което вие, 

смъртните, наричате Бог – има много общо със спасението на хората от вечно унищожение. 

Именно по тази причина той е дал на всеки човек привилегията да използва своя собствен 

ум.  

Ако използвате тази сила, за да контролирате своя ум, вие ставате част от него, когато 

изгубите физическото си тяло. Пренебрегнете ли възможността да я използвате обаче, 

тогава аз получавам привилегията да се възползвам от закона за хипнотичния ритъм.  

В: Каква част от човека обладавате, когато получите контрол върху него? 

О: Всичко, останало от него, след като е умрял, и всичко, което не контролира със 

собствения си ум. 

В: Казано с други думи, когато спечелите контрол върху даден човек, Вие придобивате 

всяка частица от неговата същност, останала след момента, в който той е престанал да използва 

собствения си ум. Така ли е? 

О: Да, това е начичнът, по който действам. 

В: Какво правите с хора,които сте контролирали преди смъртта им? От каква полза са Ви, 

докато са живи? 

О: Използвам ги – или поне онова, което остане от тях – след като аз поема 

управлението върху тях, като пропагандисти. Те ми помагат да подготвя умовете на други 

хора, така че да се оставят на течението.  

В: Значи не само подвеждате хората да разрушат способността си да контролират умовете 

си, но и ги използвате като капани, за да достигнете до други хора? 

О: Да, използвам всяка възможност за това. 

В: Нека да се върнем на темата за хипнотичния ритъм. Разкажете ми повече за това как 

работи този закон. Покажете ми как го прилагате върху хората и как го използвате за да 

придобиете посредством тях контрол върху други хора. Искам да знам нещо повече за най-

ефективния начин на прилагане на хипнотичния ритъм.  

О: О, това е лесно! Онова, което най-много харесвам да правя, е да пълня главите на 

хората със страх. След като веднъж успея да го постигна, е необходимо съвсем мако усилие, 

за да накарам човека да се носи по течението, докато накрая го оплета в паяжината на 

хипнотичния ритъм.  

В: Кой човешки страх Ви служи най-добре за тази цел? 

О: Страхът от смъртта. 

В: Защо страхът от смъртта е любимото Ви оръжие? 

О: Понеже никой не знае – и по законите на Вселената – никой не може да каже със 

сигурност какво се случва след смъртта. Тази несигурност ужасно плаши всички. 

Хората, които предават ума си на страха – на който и да е страх – пренебрегват 

възможността да използват собствения си ум и започват да се носят по течението. 

Постепенно те попадат във водовъртежа на хипнотичия ритъм, от който няма измъкване.  

В: Тогава нямате нищо против факта, че религиозние лидери мислят и говорят за Вас, 

когато стане дума за смъртта? 

О: Не и докато казват нещо! Ако църквите спрат да говорят за мен, каузата ми ще 

претърпи сериозен удар. Всяка атака срещу мен затвърждава страхът от Дявола в умовете 

на всички, които са повлияни от нея. Виждате ли, моята противоположност е същността, 

която предпазва хората от навика да се носят по течението. Дава им възможност да не му се 

поддадат. 

В: След като твърдите, че църквите Ви помагат в утвърждаването на Вашата кауза, 

разкажете ми от какво се притеснявате.  

О: Моят единствен страх е, че някой ден на света може да се появи човек, който 

наистина да мисли. 

В: Какво би се случило, ако се появи такъв човек? 

О: Питаш ме какво би се случило? Ще ти кажа. Хората ще научат най-великата от 

всички истини: че ако използват времето, което прекарват в страх, за да направят нещо, те 

биха получили всичко, което желаят в материалния свят и всичко, което им е нужно, за да 

се спасят от мен след смъртта си. Не си ли струва човек да мисли за такава награда?  
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Дяволът казва: „Ако (хората) използват времето, което прекарват в страх, за да 

направят нещо, те биха получили всичко, което желаят в материалния свят и всичко, 

което им е нужно, за да се спасят от мен след смъртта си.” 

 

 

В: Какво пречи един такъв мислител да се появи на този свят? 

О: Страхът от критика! Може да ти се стори интересно да разбереш, че страхът от 

критика е единственото ефективно оръжие, което имам срещу теб. Ако не се страхуваше да 

публикуваш това признаие, след като го изтръгна от мен, тогава аз цях да изгубя своето 

земно царство. 

В: А ако Ви изненадам и го публикувам, колко време би отнело, за да изгубите земното си 

царство? 

О: Би отнело само времето, необходимо на едно поколение деца да пораснат и да 

започнат да разбират. Не можеш да отнемеш от мен възрастните, които съм спечелил. Вече 

съм ги омотал твърде здаво. Но ако публикуваш това признание, то ще бъде достатъчно, за 

да ми попречи да контролирам онези, които все още не са достигнали възрастта да мислят 

самостоятелно. Не би се осмелил да публикуваш онова, което ти казах за религиозните 

лидери. Това би те разпънало на кръст! 

В: Мислех, че дивашката практика да се разпъват хората на кръст е отмряла преди около 

две хиляди години. 

О: Нямам предвид да те разпънат на истински кръст. Имам предвид социално и 

финансово разпъване. Приходите ти ще изчезнат. Ще се превърнеш в изгнанник на 

обществото. Религиозните учители и техните последователи ще се отнасят към теб с 

презрение.  

В: Представете си, че пренебрегна мнозинството в полза на малцината, които използват 

собствения си ум, вместо да се страхувам от масите, които не го правят – какво казахте, че 

представляват те – 98% от всички хора? 

О: Ако имаш куража да го направиш, ще ми навредиш жестоко. 

 

 

Когато за пръв път прочетох това, по гърба ми полазиха ледени тръпки, тъй като 

обстоятелствата наистина са попречили този ръкопис, напиан през 1938 г., да не бъде 

публикуван досега, доста време след смъртта на Хил през 1970 г. Дали истинската причина 

а неиздаването на ръкописа е била страхът на жена му „от критика” и загриженост от 

реакцията на религиозните лидери и защитниците на системата на публичното 

образование... или това е била работа на самия Дявол? И ето сега – семейството на Хил и 

фондацията са решили, че е настъпило времето да споделят това знание със света. Ще се 

вслушаме ли в мъдростта на Хил, за да открием своето „Друго Аз” и да поемем контрола 

върху нашите собствени умове? 

 

  

В: Защо не споменавате нито един учен? Не харесвате ли учените? 

О: О, да, харесвам всички хора достатъчно много, но истинските учени са далече от 

моя обсег. 

В: Защо? 

О: Защото те разсъждават със собствените си умове и прекарват времето си в 

изучаване на  природните закони. Те се занимават с намирането на причината и 

следствието. Боравят с факти, винаги когато успеят да намерят такива. Но не прави 

грешката да смяташ, че учените нямат своя религия. Те имат една много определена 

религия.  

В: Каква е тяхната религия? 
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О: Религията на истината! Религията на природните закони! Ако светът някога успее 

да роди истински мислител, притежаващ способността да прониква дълбоко в тайната на 

живота и смъртта, можеш да бъдеш сигурен, че науката ще бъде отговорна за 

катастрофата.  

В: Чия катастрофа? 

О: Моята, разбира се! 

В: Нека да се върнем на въпроса за хипнотичния ритъм. Искам да науча повече за него. 

Това нещо подобно на принципа на хипнотизирането ли е? 

О: Става въпрос за същото нещо. Вече ти го казах. Повтаряш въпросите си? 

В: Това е мой стар трик, Ваше Величество. За Ваше просветление ще Ви кажа, че Ви карам 

да повтаряте много от изказванията си, за да наблегнете върху тях. Освен това искам да видя 

дали ще Ви хвана в лъжа! Не променяйте темата. Да се върнем към хипнотичния ритъм. 

Разкажете ми всичко, което Ви е известно за него. Аз негова жертва ли съм? 

О: Сега не, но едва не попадна в мрежите ми. Ти се движеше към водовъртежа на 

хипнтичния ритъм, докато не разбра как да ме принудиш да направя признанието си. 

Тогава аз изгубих контрол върху теб!  

В: Колко интересно. Не се опитвате да ме впримчите чрез ласкателство, нали? 

О: Това би била най-добрата стръв, която мога да ти предложа. В миналото успявах да 

я използвам ефективно върху теб – преди ти да сложиш ръка върху мен.  

В: По какъв начин сте ме ласкали? 

О: С много неща, но на първо място чрез секса и желанието за себеизтъкване. 

В: Какъв ефект имаха примамките Ви върху мен? 

О: Караха те да пренебрегваш основната цел в живота си и те приближаваха към 

навика да се носиш по течението.  

В: Това ли е всичко, което сте успели да ми причините чрез Вашите примамки?  

О: Това беше достатъчно. 

В: Но аз се върнах, съвзех се и Ви държа в подчинение, не е ли така? 

О: Да, ти си временно извън моето влияние, тъй като не се носиш по течението. 

В: Какво премахна Вашата магия върху мен и ме освободи от навика да се нося по 

течението? 

О: Отговорът ми може да те унижи. Искаш ли да го чуеш? 

В: Продължете и отговорете, Ваше Величество. Искам да открия колко истина мога да 

понеса. 

О: Когато намери великата любов на жената, избрана от теб, аз изгубих властта си. 

В: Искате да ме обвините в това, че се крия зад полите на жените, така ли? 

О: Не, не се криеш. Не бих поставил нещата по този начин. Бих казал, че ти се научи 

как да стъпваш на твърда земя с помощта на един женски ум.  

В: Тогава значи полите на жена ми нямат нищо общо с това? 

О: Бих могъл да те изкуша, ако беше сам, но не мога да те изкуша, докато имаш на 

разположение ума на жена си, защото щом се обедините, вие създавате един по-висш ум.  

В: Започвам да долавям нещо важно в думите Ви. Започвам да разбирам какво се има 

предвид в онзи пасаж от Библията, в който се казва: „Когато двама или повече от вас се съберат и 

поискат нещо в Мое име, то ще им бъде дадено.” (Точният цитат е: „Пак ви казвам, че ако двама 

от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя 

Отец Небесен”. – Матей, 18:19, бел. ред.) Значи е вярно, че два ума са повече от един! 

О: Не само е вярно, но е и задължително условие, преди някой да може да се свърже за 

дълго време с огромното хранилище на Безкрайния интелект, където се съдържа всичко – 

всичко, което е било и всичко, което ще бъде. 

В: Съществува ли такова хранилище? 

О: Ако не съществуваше, ти не би могъл – или не би успял – да ме унижаваш сега с 

това глупаво насилено признание.  

В: Не е ли опасно да предоставяте такава информация на света? 

О: Разбира се, че е опасно за мен. Ако не беше ти, не бих го и направил.  
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В: Нека сега да се върнем към техниката, с помощта на която впримчвате жертвите си в 

навика да се носят по течението. Коя е първата стъпка, която трябва да предприеме един човек, 

за да разбие този навик? 

О: Трябва да изпитва изгарящо желание да го направи! Разбира се, ти си наясно, че 

никой не може да хипнотизира друг човек, без да има съгласие. Това съгласие може да се 

изразява в безразличие към живота като цяло, липса на амбиции, страх, липса на ясно 

дефинирани цели в живота и много други. Природата не се нуждае от разрешението на един 

човек, за да го постави под влиянието на хипнотичия ритъм. Необходимо е само да го води 

със свален гард и да отказва под каквато ида е форма да използва собствения си ум. Помни 

това: използвай онова, което притежаваш или ще го изгубиш! 

Всички опити да се разчупи навикът за носене по течението трябва да бъдат 

направени преди навикът да е станал постоянен чрез силата на хипнотичния ритъм. 

В: Ако Ви разбирам, хипнотичният ритъм е закон, с помощта на който природата фиксира 

вибрациите на всичко, съдържащо се във Вселената. Така ли е? 

О: Да, природата използва хипнотичният ритъм, за да направи доминиращите мисли 

и навиците на един човек постоянни. Ето защо бедността е болест. Природата прави това, 

като непрекъснато циментира мисълта в навик в съзнанието на всички, които смятат, че 

бедността е неизбежно обстоятелство. 

По силата на същия закон за хипнотичния ритъм природата ще циментира за 

постоянно позитивните мисли за богатство и просперитет. 

Може би ще проумееш по-добре принципа на работа на хипнотичния ритъм като ти 

кжа, че природата превръща в постоянни всички навици, без значение дали те са 

физически или мисловни. Ако умът ти се страхува от бедност, той ще привлече бедността. 

Ако умът ти изисква благоденствие и го очаква, той ще привлече физическите и 

финансови еквиваленти на благоденствието. Всичко това е в съзвучие с неизменния закон 

на природата.  

 

 

За пръв път Хил пише за закона на привличането през 1919 г. В списанието си 

„Златното правило”. През последните десет години този неизменен природен закон се 

популяризира по света чрез книгата и филма „Тайната”, постигнали невероятен успех.  

 

 

В: Дали авторът на това изречение от Библията, където се казва: „Каквото  посееш, това ще 

пожънеш” е имал предвид именно този природен закон? 

О: Няма какво друго да е имал предвид. Това твърдение е вярно. Можеш да откриеш 

доказателства за това във всички човешки взаимоотношения.  

В: И затова, човекът, развил навика да се носи по течението, трябва да приема онива, което 

животът му поднесе? Така ли е? 

О: Точно така. И животът му плаща според собствените си правила. А онзи, който не 

се носи по течението, кара живота да му плати по неговите правила.  

В: Не се ли намесва моралът в онова, което човек получава от живота? 

О: Можеш да си сигурен, че е така, но само в случаите, когато моралът на човека 

оказва влияние върху мислите му. Никой не може да получи желаното от живота, като 

просто бъде добър, ако това е, което те интересува. 

В: Не, предполагам, че не може. Разбирам какво имате предвид. Ние всички сме там, където 

сме и сме това, което сме, благодарение на нашите собствени дела.  

О: Не е точно така. Вие сте там, където сте и сте това, което сте, благодарение на 

вашите собствени мисли и дела.  

В: Тогава значи не съществува такова нещо като „късмет”? 

О: Категорично не. Обстоятелствата, които хората не могат да си обяснят, те поставят 

под общия знаменател на късмета. За всяко нещо, което се случва, си има причина. Често 

обаче, причината стои толкова далече от ефекта, че обстоятелствата не могат да бъдат 

обяснени с нищо друго, освен с късмет. В природата не е познат „закон за късмета”. Това е 
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нещо, измислено от хората, хипотеза, която обяснява всичко онова, което за тях е 

необяснимо. Термините „късмет” и „чудо” са близнаци. Никой от тях не съществува, освен 

във въображението на хората. И двете се използват, за да обяснят онова, което за 

човешките същества е необяснимо. Запомни това: всичко съществуващо може да бъде 

обяснено и доказано. Ако помниш тази истина, ще станеш наистина добър мислител.  

В: Кое е по-важно – мислите или делата? 

О: Всички дела следват определени мисли. Не съществува действие, кето първо да не 

е било облечено в мисъл. Нещо повече – всички мисли имат свойството да се обличат в 

своите физически двойници. Доминиращите мисли на един човек - това са мислите, които 

човек смесва с емоциите, желанията, надеждите, вярата, страховете, омразата, алчността и 

ентусиазма си – не само имат склонността да се обличат в своя физически еквивалент, но и 

са задължени да го направят.  

В: Това ми напомня да Ви помоля да ми разкажете повече за себе си. Къде другаде освен в 

съзнанието на хората съществувате и действаате? 

О: Аз се намирам винаги там, където има нещо за управляване и за усвояване. Вече 

съм ти казал, че аз съм отрицателната част от заряда на материята.  

 Аз съм експлозията в светкавицата 

 Аз съм болката в болестта и физическото страдание 

 Аз съм невидимият генерал във войните 

 Аз съм непознатият причинител на бедността и глада 

 Аз съм изключителният екзекутор в смъртта 

 Аз съм вдъхновителят на похотта в плътта 

 Аз съм създателят на ревността, завистта и алчността 

 Аз съм подстрекателят към страха 

 Аз съм геният, който обръща научните постижения на човека в 

инструменти на смъртта 

 Аз съм рушителят на хармонията във всички човешки 

взаимоотношения 

 Аз съм противоположност на справедливостта 

 Аз съм движещата сила на всяка аморалност 

 Аз съм пречката пред всяко добро 

 Аз съм нетърпението, подозрението, суеверието и лудостта 

 Аз съм разрушителят на вярата и надеждата 

 Аз съм вдъхновителят на клюките и кавгите 

 Аз съм онзи, който сломява всяка независима и свободна мисъл. 

Казано накратко, аз съм творецът на всички форми на човешкото нещастие, 

подбудителят на всяко отаяние и разочарование. 

В: И Вие не смятате, че това е противно и жестоко? 

О: Изказвам се толкова конкретно и ясно.  

Световната депресия разруши навиците на хората навсякъде по света и 

преразпредели източниците на възможности във всички сфери на живота до невъобразими 

висоти. 

Алибито на онзи, който се носи по течението, когато се опитва да обясни тази своя 

позиция, е неговото хленчене, че светът се е изчерпал откъм възможности.  

Онези, които не се носят по течението, не чакат възможността да се изпречи на пътя 

им. Те създават възможност, която да отговаря на техните желания и изисквания в живота! 

 

 

Хил говори за големите възможности, възникнали по време на Голямата депредия и 

за богатствата, натрупани тогава от хората, които са видели тези възможност и са ги 

сграбчили. Вярвам, че Хил би казал същите думи и днес... Сега съществуват много 

възможности поради икономическите трусове. Ще сграбчите ли една от тях и ще създадете 

ли своята възможност, която да удовлетвори желанията и изискванията ви в живота? 
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В: Човек, който не се носи по течението, достатъчно умен ли е, за да избегне капана на 

хипнотичния ритъм? 

О: Никой не е достатъчно умен, за да окаже влияние върху хипнотичния ритъм. 

Точно толкова лесно би било за някого да избегне закона за гравитацията. Законът за 

хипнотичния ритъм фиксира завинаги преобладаващите мисли в ума на хората, без 

значение дали се носят по течението или не. 

Няма причина един човек, който не се носи по течението, да иска да избегне закона за 

хипнотичния ритъм, тъй като този закон е благоприятен за него. Той му помага да 

превръща своите цели, планове и амбиции в техните физически съответствия. Този закон 

фиксира навика на мисълта му и го превръща в траен.  

Само онзи, който се носи по течението, иска да избегне влиянието на закона за 

хипнотичния ритъм. 

В: През по-голямата част от живота си съм се носил по течението. Как съм успял да избегна 

повличането във водовъртежа на хипнотичния ритъм? 

О: Не си го избегнал. Основната част от твоите мисли и желания, откакто си 

пораснал, е добре дефинирана, с ясната цел да разбереш потенциала на човешкия ум. 

Може да си се отвличал с по-маловажни мисли, но не си се отклонявал от пътя към 

постигането на твоята цел. Тъй като не си се лутал безцелно, сега записваш документ, 

който ти дава точно онова, което са ти диктували твоите доминиращи мисли, т.е. твоето 

изискване какво искаш да постигнеш от живота.  

О: Защо Вашата противоположност не използва хипнотичния ритъм, за да кара хората да 

следват все по-висши цели и все по-благородни стремежи? Защо Вашата противоположност Ви 

дава тази удивителна сила, за да впримчвате хората в злата си паяжина с помощта на техните 

собствени мисли и дела? Защо Вашата противоположност не Ви надхитри, като привърже хората 

към себе си чрез мисли, които да ги издигат над Вашето влияние? 

В: Законът за хипнотичния ритъм е достъпен за всеки, който може да го използва. Аз 

го прилагам по-ефективно от моя опонент, тъй като подлъгвам хората с по-примамлива 

стръв, за да имат моя тип мисли и да ги въвличав в моя род дела. 

О: Казано с други думи, Вие контролирате хората, като ги карате да мислят негативно и да 

вършат деструктивни дела, които са им приятни. Това ли е идеята? 

В: Да, идеята е точно тази! 

 

СЕДМА ГЛАВА 

СЕМЕНАТА НА СТРАХА 

В: Често съм се питал защо Вашата противоположност – това, което ние, тленните създания 

наричаме Бог – не Ви унищожи? Можете ли да отговорите? 

О: Защото неговата сила е точно толкова голяма, колкото е и моята. Силата е на 

негово разположение толкова, колкото е и на мое. Точно това се опитвах да ти обясня. 

Великата сила на Вселената може да бъде използвана за конструктивни цели чрез онова, 

което наричате Бог или за негативни цели чрез онова, което наричате Дявол. Дори нещо 

още по-важно; тя би могла да бъде използвана от всяко човешко земно същество точно 

толкова ефективно, колкото и от Бога и Дявола. 

В: Правите много сериозно изказване. Можете ли да го докажете? 

О: Да, но би било по-добре, ако ти сам го докажеш. Думата на Дявола не се цени много 

сред вас, тленните създания. Нито пък думите на Бог. Вие се страхувате от Дявола и не 

вярвате на своя Бог; тогава ви остава само един начин да усвоите ползата от силата на 

Вселената и той е като вярвате на своята сила и силата на своята мисъл. Това е прекият 

път към универсалното хранилище на познание, наречено Безкраен интелект. Не 

съществува друг път за човешките същества.  

В: Защо ние, човешките същества не сме открили досега достъп до пътя към Всемирния 

интелект? 
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О: Защото аз ви възпрепятствам и ви отклонявам от пътя, посявайки в съзнанието ви 

мисли, които не ви позволяват да използвате ума си конструктивно. Направил съм за вас 

привлекателна перспективата да използвате силата на Безкрайния интелект, за да 

постигате разрушителни цели посредством алчност, сребролюбие, поход, завист и омраза. 

Помни: съзнанието ти привлича онова, към което е насочена мисълта ти. За да ви отвърна 

от моя опонент, трябва само да привличам мислите ви в посока, която служи на моята 

кауза. 

В: Ако Ви разбирам добре, Вие признавате, че никое човешко същество няма нужда да се 

страхува от Дявола, нито да се притеснява от това как да възхвалява Бог! 

О: Точно това имам предвид. Това признание може да ми навреди малко, но също 

така се успокоявам с факта, че ще сложи прът в колелото на моя опонент, изпращайки 

хората директно при източника на цялата сила. 

 

 

Тук, като и в някои други части от диалога, Хил говори изключително като теолог. 

Използвайки Дявола кат оприкритие и символ на злото, той изказва своите чувства и 

мисли по отношение на Бог – Безкрайния интелект – като източник на неговата лична 

история на успеха. 

 

 

В: Казано по друг начин, ако не можете да контролирате хората с примамки или страхове, 

тогава Ви се иска да изринете всичко наведнъж и да пратите хората директно при Бог? Случайно 

да не би да се занимавате с политика? Похватите Ви поразително приличат на тези на 

политиците. 

О: Дали се занимавам с политика? Ако аз не се занимавам с политика, кой, мислиш, 

слага началото на икономическите кризи и кара  хората да влизат във войни? Уверен съм, 

че няма да искаш да впишеш това на сметката на моя опонент. Както вече съм ти казал, 

имам съмишленици във всички сфери на живота ви и те ми помагат в моите дела 

навсякъде, където се предостави възможност. 

В: Защо тогава не приобщите църквите към Вашата кауза и не ги използвате направо за 

целите си? 

О: Да не мислиш, че съм глупак? Кой ще поддържа жив страха от Дявола, ако аз 

присвоя и църквите? Кой ще служи за чучело, което да отклонява вниманието, докато аз 

манипулирам съзнанието на хора та, ако не разполагам с агенти, които да сеят семената на 

страха и съмнението? Най-хитрият ми трик е да използвам служителите на моя опонент, за 

да подпалвам в човешките глави страха от горещия Ад. Докато хората се страхуват от 

нещо, без значение какво е то, аз ще слагам ръка върху тях.  

В: Започвам да разбирам машинациите Ви. Използвате църквите, за да насаждате чрез тях 

семената на страха, несигурността и неяснотата в съзнанието на хората. Тези негативни мисли ги 

карат да започнат да се носят по течението. Този навик изкристализира чрез неотменимото 

действие на закона за хипнотичния ритъм; след като жертвата Ви е безпомощна да си помогне 

сама, нали така? Тогава за Вас хипнотичният ритъм сигурно е нещо, което трябва да се пази и 

зачита?  

О: Един по-добър начин да се каже истината е, че хипнотичният ритъм е нещо, което 

трябва да бъде изследвано, изучавано и доброволно прилагано, така че да се получат 

желаните крайни резултати. 

В: Ако силата на закона за хипнотичния ритъм не се прилага доброволно, така че да се 

получат желаните крайни резултати, тогава може да се случи голяма беля, нали? 

О: Да, затова законът действа самостоятелно. Ако той не се прилага с пълно 

осъзнаване на последиците от него, той може да октлючи – и непременно ще отключи – 

такива сили, че краят да бъде нежелан.  

Да вземем един прост пример – с климата. Всеки може да види и да разбере 

природните сили, които принуждават всяко живо същество и всяко късче материя да се 

адаптира към климата. В тропиците природата създава дървета, които дават плодове и 
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чрез тях се размножават. Тя им помага да оцеляват под лъчите на изгряващото слънце! 

Кара ги да създават листа, пригодни за защитата от влагата и жегата. Същите тези дървета 

не биха могли да оцелеят, ако бъдат преместени в условията на арктически студове, там, 

където природата е постановила наличието на напълно различен климат.  

В регионите с по-студен климат тя създава дървета, които са пригодени да оцеляват и 

да се възпроизвеждат именно там и те не биха оцелели, ако бъдат преместени в 

тропическите ширини. По същия начин природата „облича” и своите животни, давайки на 

всяко от тях подходяща обвивка, така че да може да оцелеее и да се чувства конфортно там, 

където е родено.  

По подобен начин природата влияе върху съзнанието на хората и променя тяхната 

околна среда по схема, която е по-силна от мислите на който и да е човек.  Децата са 

принуждавани да приемат природата на всички, които им оказват влияние, освен ако 

техните собствени мисли не са по-силни от тези на имащите власт над тях.  

Природата постановява различен ритъм за всяка система и всяко нещо, намиращо се 

в обсега на тази система, е длъжно да се нагоди към този ритъм. Единствено човекът има 

силата да създава свой собствен ритъм на мисълта и да се упражнява в това, преди 

хипнотичният ритъм да наложи своята власт над него и да му въздейства в неговата 

минисистема.  

Всеки дом, всеки офис, всеки град и село, всяка улица или общност притежава свои 

собствен, отличителен ритъм. Ако искате да усетите разликите в ритъма на две различни 

улици, разходете се по Пето авеню ( Шикозна улица със скъпи магазини и бизнес сгради, 

където са се намирали офисите на всички големи американски рекламни агенции в 

миналото – бел. прев.) и след това идете на една улица от гетата! Всеки един ритъм, във 

всичките му форми, има тенденцията да става постоянен с времето.   

В: Всеки индивид ли притежава отделен ритъм на мисълта? 

О: Да, това е основната разлика между хората. Човекът, който мисли за сила, успех, 

изобилие, създава собствен ритъм, привличащ тези желани придобивки. Човекът, който 

мисли за нещастие, провал, загуба и бедност, привлича тези нежелани неща към себ си. 

Това обяснява защо и успехът, и провалът са въпрос на навик.  Навикът изгражда ритъма 

на мисълта на всеки индивид и този ритъм привлича обекта, оформен от съответните 

преобладаващи мисли.  

В: Хипнотичния ритъм е нещо, което ми прилича на магнит за привличане на най-различни 

неща. Така ли е?  

О: Да, така е. Това е причината бедните да се размножават в собствената си социална 

група. Това е причината възрастните да казват: „Нещастието никога не идва само”. 

Обяснява също и защо хора, които започват да преуспяват в някакво начинание, откриват, 

че с течение на времето успехите им се умножават и то във все повече и повече начинания.  

Всички успели хора използват хипнотичния ритъм, независимо дали го правят 

съзнателно или несъзнателно, като очакват и изискват успех. Това изискване се превръща 

в навик, хипнотичният ритъм затвърждава навика и законът за хипнотичното привличане 

му придава физическа форма.  

В: Казано с други думи, ако знам какво искам, ако го искам силно и ако съм готов да 

заплатя на живота обратно цената на желаното от мен; ако откажа да приема каквито и да било 

заместители на моето желание, законът за хипнотичният ритъм взема желанието ми и ми помага 

по ествествен и логичен начин да го трансформирам в неговия материален еквивалент. Така ли е? 

О: Това, което ти казваш, описва работата на този закон. 

В: Науката е предоставила неопровержими доказателства, че човек е това, което е 

благодарение на наследствеността и околната среда. Те започват да му оказват влияние още от 

момента на раждането като комбинация от всички физически качества на неговите предци. След 

като хората достигнат до възраст, когато притежават собствено съзнание, оттам нататтък те сами 

оформят своята личност. Малко или много те определят пътя си в живота в резултат от 

влиянието на околната среда., в която са поставени, като особено силно им влияят и факторите от 

средата в тяхното ранно детство. Тези два фактора са толкова основополагащи за изграждането 

на личността, че никой разумен човек не би трябвало да ги постая под въпрос. Как може 
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хипнотичният ритъм да промени човешкото тяло, което се появява в резултат на комбинация от 

стотици геноми на хора, живели и умрели, преди човекът да се е родил? Как може хипнотичният 

ритъм да промени средата, в която живее човек? Би могло да се докаже с доста голяма сигурност, 

че хора, родени в бедност и невежество, ще останат бедни и невежи през целия си живот. Какво 

може да направи хипнотичният ритъм, ако изобщо може да направи нещо, във връзка с всичко 

това? 

О: Хипнотичният ритъм не може да промени физическот отяло, наследено от човек 

при раждането му. Той обаче е способен да го моделира, променя, контролира и да направи 

постоянни влиянията на околната среда върху него.  

В: Ако Ви разбирам правилно, значи човешкото същество е принудено от природата да се 

влияе и да бъде част от околната среда, която може да си избере или от средата, която може да 

му бъде определена без негово участие?  

О: Точно така. Но съществуват начини и средства, с помощта на които един индивид 

би могъл да устои на влиянията на околната среда, а също така и метод да се обърне 

действието на хипнотичния ритъм – от негативни към позитивни последици.  

В: Имате предвид, че съществува определен начин хипнотичният ритъм да бъде обърнат 

така, че да служи на един човек, вместо да му вреди? 

О: Точно това имам предвид. 

В: Разкажете ми как би молго да бъде постигнат този забележителен обрат. 

О: За да може моето описание да има и практическа стойност, то ще бъде особено 

дълго, тъй като ще се наложи да обясня седемте принципа на психологията. Тези принципи 

трябва да бъдат разбрани и приложени от всички, които използват хипнотичния ритъм, за 

да накарат живота да осъществи желанията им.  

В: Тогава разделете описанието си на седем отделни части и във всяка от тях направете 

детайлен анализ на един от тези основни принципи заедно  прости инструкции за практическото 

им прилагане.  

 

 

Винаги се изумявам как работи умът на Наполеон Хил. След като изгражда 

хипотезата  за неизбежната съдба, сега той започва да чертае линията на живота на всеки, 

който желае да постигне усоех. Това е ключов момент в книгата му. Четейки по-нататък, 

ще разберем дали тези седем принципа ще успеят да завладеят вашето съзнание така, както 

го направиха с моето! 

 

 

ОСМА ГЛАВА 

ОПРЕДЕЛЕНОСТ НА ЦЕЛТА 

В: Сега Ваше Величество ще продължи да разказва тайните на тези 7 принципа, с помощта 

на които човешките същества могат да упражнят натиск върху живота, за да получат духовна, 

умствена и физическа свобода. 

 

 

В останалата част от книгат Хил дискутира тези 7 принципа за получаване на 

духовна, умстена и физическа свобода. Те са: 

1. Определеност на целта 

2. Надмощие на Аза 

3. Способност да се учиш от поражението 

4. Способност да управляваш влиянието на околната среда (асоциации) 

5. Време (за установяване на позитивните навици и мисли за сметка на 

негативните и придобиване на мъдрост) 

6. Хармония (решително действие по посока на доминиращото влияние на 

собствената духовна, умствена и физическа среда) 

7. Внимание (проверка на плана, преди да започне да действа) 
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Не щадете нищо в описанието на тези принципи. Искам да получа пълна илюстация на това 

как те могат да бъдат използвани от всеки, който избере да го направи. Разкажете ми какво 

знаете за определеността на целта. 

 

 

В този момент интервюиращият не си губи времето и хваща бика за рогата. Когато ни 

се отдаде възможност, имаме ли куража да я сграбчим, да бъдем агресивни и с ясно 

дефинирана цел? 

 

 

О: Ако наистина успееш да осъществиш налудничавата си идея да публикуваш 

признанието ми, ще отвориш портите на Ада и аз ще изгубя всички ценни души, които съм 

събирал в продължение на векове. Ще ме лишиш от душите на все още неродените. Ще 

освободиш от робство милиони, които живеят днес. Спри се, умолявам те! 

В: Ами хайде, отвори ги. Нека да чуем какво имаш да кажеш за ясното дефиниране на 

целта. 

О: Ти си като водопад, който се излива върху пламъците на Ада, но отговорността си е 

твоя, не моя. Мога също така да ти отговоря, че всяко човешко същество, което има ясно 

дефинирани цели и планове, може да сложи ръка върху всичко, което пожелае. 

В: Това е много общо, Ваше Величество. Бихте ли желали да го конкретизирате малко? 

О: Да го конкретизирам? Не, искам да го обощя още. Когато чуеш онова, което имам 

да ти кажа, ще разбереш защо принципът на ясното дефиниране на целта е толкова важен. 

Моята противоположност използва един малък трик, за да ме лиши от контрола, който аз 

упражнявам върху хората. Той знае много добре, че ясното дефиниране на целта затръшва 

вратите ми към съзнанието на един човек толкова силно, че не мога да пробия, освен в 

случаите, когато успея да изкуша този човек да се пусне по течението. 

В: Защо Вашата противоположност не предостави тази тайна на всички хора, като им каже 

да Ви избягват, поставяйки си ясно определени цели? Вие вече си признахте, че двама от всеки 

сто души принадлежат на Вашия опонент. 

О: Защото аз съм по-хитър от моя опонент. С обещанията, които давам на хората, аз 

ги отвличам от ясно дефинираните им цели. Виждате ли, аз контролирам повече хора, 

отколкото моя опонент, тъй като съм по-добър в презентациите и в продажбите. Аз 

привличам хората, като подхранвам главно онези техни навици и мисли, с които те 

обикновено обичат да бъдат изкушавани. 

В: Способността да дефинираш целта придобива ли се или е качество, с което човек се 

ражда? 

О: Всеки, както съм ти казвал и преди, се ражда със способността да бъде конкретен, 

но 98% от всеки 100 души я изгубват, защото я проспиват. Запазването на тази способност 

– да дефинираш целите си – може да се постигне само като се превърне в политика и се 

използва непрекъснато във всички сфери на живота. 

В: Аха, разбирам! Човек може да се възползва от принципа на дефинирането на целта, 

точно както се сдобива и със силно физическо тяло – чрез непрекъсната системна употреба. Това 

ли е? 

О: Ти изказа истината ясно и правилно. 

В: Вече ми се струва, че стигаме до някъде, Ваше Величество. Имаме обаче да извървим 

дълъг път, докато определим началната точка, откъдето трябва да тръгва дефинирането на целите 

в живота ни. 

Разбрахме от Вашето смайващо признание, че най-важната Ви цел е човек да изгуби 

концентрация, което Ви позволява да го отведете в джунглата на неопределеността чрез прости 

примамки. 

Научихме, без всяко съмнение, че всеки, който започне да определя ясно целта си и го 

практикува редовно във всекидневието си, не може да бъде изкушен да се понесе по течението. А 
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без помощта на този навик Вие сте безсилен да привличате хората чрез своите обещания. Вярно 

ли е това? 

О: Дори самият аз не бих могъл да се изразя по-ясно. 

В: Да продължим нататък. Опишете ми как хората пренебрегват привилегията си да бъдат 

свободни и самоопределящи се чрез неяснотата и навика да се носят по течението. 

О: Вече описах накратко действието на този принцип, но сега ще се впусна в повече 

дребни подробности за това как работи той на практика. 

Ще трябва да започна с момента на раждането на човека. Когато едно дете се роди, то 

не представлява нищо друго, освен физическо тяло, което е продукт на милиони години 

еволюция на неговите предци. Умът му е напълно празен. Щом детето достигне съзнателна 

възраст и започне да разпознава обектите около себе си, то започва да имитира другите. 

Имитацията се превръща в установен навик. Естествено, детето имитира на първо 

място своите родители! След това започва да подражава на роднините си и на хората, 

които вижда ежедневно, включително религиозните му наставници и учителите. 

Имитацията се изразява не само във физическо подражание, тя е и в мислите. Ако 

родителите на детето се страхуват от мен и изразяват този страх така, че той да стигне до 

ушите на детето, то по навика на имитацията детето взема този страх и  го складира в 

подсъзнанието си. Така той се превръща в част от неговата банка с убеждения. 

Ако религиозният наставник на детето изразява някаква форма на страх от мен (а те 

всички го правят под една или друга форма), този страх се прибавя към онзи, който детето 

е получило чрез родителите си. Тогава двете форми на негативно ограничение се складират 

в подсъзнанието на детето, откъдето ще бъдат извадени на по-късен етап от живота му, за 

да му послужат. 

По подобен начин, чрез имитации, детето се научава да ограничава силата на мисълта 

си, изпълвайки ума си със завист,омраза, алчност, похот, отмъщение и всички други 

негативни импулси на мисълта, които пречат на възможността за ясно дефиниране на 

целите. 

Междувременно аз се намествам вътре в ума и изкушавам  детето да започне да се 

носи по течението, докато привържа напълно ума му към себе си чрез хипнотичния ритъм.  

В: Да разбирам ли от Вашите забележки, че Вие трябва да спечелите контрол върху човека, 

докато той е многоо млад или изгубвате завинаги възможността да се докопате до него? 

О: Предпочитам да го кажа така: „Преди той да започне да използва самостоятелно 

ума си”. Когато един човек осъзнае силата на своя собствен ум, той става позитивен и е 

трудно да се подчини. Всъщност не мога да контролирам никое човешко същество, което 

открие и използва принципа на ясното дефиниране. 

В: Дава ли навикът за ясно дефиниране постоянна защита от риска Вие да установите 

контрол върху човека? 

О: Не, не във всеки случай. Категоричността затваря вратите на ума на човека за мен 

само докато този човек следва принципа като своя политика в живота. В момента, в който 

започне да се колебае, да протака или да проявява неопределено отношение към нещо, той 

се оказва само на една крачка от моя контрол. 

 

Дяволът казва: „В момента, в който започне да се колебае, да протака или да проявява 

неопределено отношение към нещо, той се оказва само на една крачка от моя контрол.” 

*   *   *   *   *   * 

От тези думи на Дявола прозират метафизичните и духовните аспекти от 

философията на автора. Онова, което той назовава „категоричност”, днес ние наричаме 

намерение, преследване на цел или целеустременост. 

 

 

В: Какво отношение има категоричността към материалните обстоятелства? Искам да знам 

дали човек може да придобие сила чрез ясното дефиниране на целта, без да стига до разорение 

по закона за компенсацията. 
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О: Твоят въпрос ограничава възможността ми да отговоря с пример, тъй като на 

света има толкова малко хора, способни да разберат как да използват принципа за  

конкретната цел, без да привличат към себе си негативните последици от закона за 

компенасацията. 

Тук ти ме караш да разкрия един от ценните си трикове. Длъжен съм да ти кажа, че аз 

обикновено успявам да върна към моята кауза почти всички, които са успели временно да 

ме избегнат, след като са определили ясно целта си. Постигам обратното привличане към 

мен, като изпълвам ума на човека с алчност за власт и любов към егоистично изразяване, 

докато личността развие навика да нарушава правата на другите хора. Тогава аз се 

появявам на сцената чрез закона за компенсациите и печеля отново своите жертви. 

В: От Вашето признание разбирам, че категоричното дефиниране на целта може да бъде 

опасно и тази опастност е правопропорционална на възможностите, които то дава. Така ли е? 

О: Да, това е така и което е по-важно: всеки принцип на доброто носи в себе си 

зародиша на опастност с еквивалентна сила. 

В: Трудно ми е да повярвам в това. Каква опастност например може да се крие в навика да 

се обича истината? 

О: Опастността се съдържа в самата дума „навик”. Всеки навик, освен този за ясно 

дефиниране на целите, може да доведе човека до склонността да се носи по течението. 

Любовта към истината, освен ако не приеме формата на конкретно търсене, поражда риска 

да се првърне в нещо подобно на всички други добри намерения. Знаеш, разбира се, какво 

имам предвид, като казвам „добри намерения”. 

 

 

Всеки навик, освен този за ясно дефиниране на целите, може да доведе човека до 

склонността да се носи по течението. 

 

 

В: Опасна ли е любовта на човек към близките му? 

О: Любовта към всеки човек или към всяко нещо, освен тази към определянето на 

целта, може да бъде опастна. Любовта е състояние на ума, при което той се замъглява, 

силата на волята отслабва и способността да се разграничават ясно фактите и истината 

намалява. 

Човекът, който се превърне в самоопределящ се индивид и се сдобие с духовна свобода 

да мисли самостоятелно, трябва да изследва внимателно всяка емоция, която има дори 

далечна прилика с любовта.  

Може да се изненадаш като ти кажа, че любовта е една от моите най-ефикасно 

действащи примамки. С нейна помощ аз изкушавам да започнат да се носят по течението 

онези, които не мога да изкуша с нищо друго.  

Ето защо я слагам начело на моя списък с примамки. Покажи ми онова, което човек 

обича най-много и аз ще намеря своя начин чрез него да изкуша човека да изпадне в 

навика да се носи по течението и да го привържа с хипнотичния ритъм.  

Взети заедно, страхът и любовта ми дават най-ефикасното оръжие, с чиято помощ 

мога да накарам хората да се пуснат по течението. Едното ми е толкова от полза, колкото и 

другото. И двете упражняват един и същ ефект върху хората, като ги карат да забравят 

своите ясно определени цели. Дайте ми контрол върху страховете на един човек и ми 

кажете какво обича най-много, и можете спокойно да включите този човек в списъка на 

моите служители. И страхът, и любовта са емоционални сили с такъв огромен потенциал, 

че могат да пометат едновременно силата на мисълта и силата на волята. Без воля и мисъл 

не остава нищо, което да поддържа определеността на целта.   

В: Но, Ваше Величество, животът не би си струвал да се живее, ако хората не можеха да 

изпитат емоцията, наречена „любов”! 

О: Аха, по силата на вашите разсъждения ти си прав, но пренебрегваш факта, че 

любовта трябва да бъде под контрола на човека през цялото време.  
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Разбира се, състоянието, в което човек изпитва любов, е желано от ума. 

Същевременно обаче, то така приспива, че може да бъде използвано, за да се разрушат или 

ограничат силата на волята и силата на ума. А тези сили имат по-голямо значение от 

любовта за човешките същества, копнеещи за свобода и самоопределеност.  

 В: От това, което казвате, разбирам, че хората, които придобиват власт, трябва да станат 

твърди, да победят стаха си и да подчинят любовта. Така ли е ? 

О: Хората, които придобиват и държат в ръцете си сила, трябва да станат конкретни 

във всички свои мисли и във всички свои дела. Ако това е, което ти наричаш с понятието 

„твърд”, значи се налага да станат твърди. 

В: Нека сега да разгледаме предимствата, които дава самоопределянето във всички сфери 

на ежедневния живот. Кое от двете има по-голяма вероятност да успее: един слаб план, 

приложен с конктретни стъпки или солиден, подробен план, приложен непоследователно? 

О: Слабите планове могат да станат силни, ако се приложат с конкретни стъпки. 

В: Имате предвид, че всеки план, приложен с конкретност и последователност в 

преследване на една цел, може да бъде успешен, дори да не е най-добрият възможен? 

О: Да, точно това имам предвид. Конкретната цел плюс конкретният план, по който е 

предначертано да се постигне целта, обикновено са успешни, без значение колко слаб е 

самия план. Основната разлика между един сериозен и един неизпипан план е фактът, че 

ако сериозният план се приложи с конкретност, той може да доведе до по-бърз резултат от 

неизпипания. 

В: Казано  други думи, човек дори и да не е винаги прав, трябва да се стреми да е 

конкретен? Това ли се опитвате да ми внушите? 

О: Това е идеята. Хората, които са конкретни в плановете и целите си, никога не се 

примиряват с временото поражение и не го приемат като нещо повече от 

предизвикателство да продължат нататък. Можеш да видиш сам, че този начин на 

действие е свързан с успеха и е следствие от определеността. 

В: Може ли един човек, който се движи с конкретен план и цел, да бъде винаги уверен в 

успеха си?  

О: Не. И най-добрите планове понякога се провалят, но човекът, който върви, 

следвайки конкретен план и цел, разпознава разликата между временното поражение и 

провала. Когато един план се провали, той го заменя с друг, но без да променя целта си. В 

крайна сметка намира план, който се оказва успешен.  

 

 

Човекът, който върви, следвайки конкретен план и цел, разпознава разликата между 

временното поражение и провала. Когато един план се провали, той го заменя с друг, но без 

да променя целта си. Този човек не отстъпва от целта си. 

 

 

В: Възможно ли е един план, чиято цел е неморална или най-малкото несправедлива, да 

успее толкова бързо, колкото и план, мотивиран от силно чувство за справедливост и морал? 

О: При задействане на закона за компенсациите всеки пожънва онова, което е посял. 

Планове, основани на неморални и нечестни мотиви, могат да доведат до временен успех, 

но за продължителен успех трябва да се вземе предвид и четвъртото измерение – времето.  

Времето е враг на неморалността и несправедливостта. То е приятел на 

справедливостта и морала. Неспособността да се осъзнае този факт е главната причина за 

вълната от насилие, обхванала много от младите хора по света.  

Младият, неопитен  ум е склонен да приема временния успех за постоянен. 

Младежите често се радват на постиженията от планове, които имат неморални и 

несправедливи цели. Те пренебрегват възможността да видят какво се случва напред по 

пътя и да разберат каква е цената, която предстои да платят за тези постижения. А тази 

цена следва така естествено, както нощта следва деня. 

 

ДЕВЕТА ГЛАВА 
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ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ 

В: Това е доста сериозна материя, Ваше Величество. Нека да се върнем на по-леките теми, 

вълнуващи по-голямата част от нашата аудитория. Имам интерес да обсъдим какво прави хората 

щастливи и нещастни, богати и бедни, здрави и болни. Накратко, интересува ме всичко, което 

може да бъде използвано от човешките същества така, че да извличат от живота дивиденти в 

замяна на усилията, които полагат. 

О: Много добре, ще бъда конкретен. 

В: Схванахте идеята ми. Ваше Величество има навика да се впуска в отвлечени 

подробности, които повечето хора нито ще разберат, нито ще използват, за да решат проблемите 

си. Може ли това, случайно, да е някакъв Ваш план да говорите неопределено? Ако е така, това е 

добър номер, но няма да проработи. Да продължим сега – разкажете ми нещо повече за 

нещастията и провалите на човешките същества, които идват директно от неопределеността. 

О: Защо не ми позволиш да ти разкажа повече за ползите и успехите на хората, които 

разбират и прилагат принципа на определеността? 

В: Наблюдавал съм, че понякога хора, които имат определен план и цел, получават онова, 

което искат от живота, само за да разберат, че вече не го желаят. Тогава какво следва? 

О: В общият случай човек може да се отвърне от нежелания резултат, прилагайки 

същия принцип на конкретността, с чиято помощ го е постигнал. Животът, който се живее 

с душевен мир, задоволство и щастие, винаги се отърсва от излишното. Всеки, който 

изпитва раздразнение, че в живота му има неща, които не желае, се е пуснал по течението. 

Той се носи по него. 

 

 

Животът, който се живее с душевен мир, задоволство и щастие, винаги се отърсва от 

излишното. 

*   *   *   *   *   * 

Колко от нас са наистина удовлетворени? В свят, в който толкова много хора се 

опитват да „наваксат” спрямо околните, има какво да научим от тези редове. Има ли нещо 

в живота ви, от което изпитвате нужда да се отърсите? Обещайте си, че ще забележите 

веднага, ако нещо ви подразни ... и помнете думите на Дявола: „Всеки, който изпитва 

раздразнение, че в живота му има неща, които не желае, се е пуснал по течението. Той се 

носи по него.” 

 

 

В: Какво да кажем за семейните хора, които са престанали да изпитват влечение един към 

друг? Трябва ли да се разделят или е вярно становището, че всички бракове се сключват на 

небето, следователно и двете страни са завинаги обвързани от сключената сделка, дори и тя да се 

е оказала лоша и за единия, и за другия? 

О: Първо, позволи ми да поправя старата поговорка, че всички бракове се сключват 

на небето. Знам за няколко, които са били сключени откъм моята страна на оградата. 

Умовете, които не са в хармония един с друг, не бива да бъдат насилвани да останат заедно 

в брак или каквото и да е други взаимоотношения. Триенето и всякакви форми на 

дисхармония между умовете водят неизбежно до навика да се носиш по течението и – 

разбира се – до неопределеност. 

В: Да, но понякога хората не се ли обвързват с другите чрез някакъв дълг, което прави 

непрактично получаването от живота на онова, което те желаят най-силно? 

О: Думата „дълг” е една от най-погрешно разбираните от всички думи. Първото 

задължение на всяко човешко същество е това към него самото. Всеки човек има към себе 

си задължението да намери начина, по който да изживее живота си пълноценно и 

щастливо. След това, ако той притежава времето и енергията да осъществи собствените си 

желания, може да поеме отговорността да помага и на другите. 
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Всеки човек има към себе си задължението да намери начина, по който да изживее 

живота си пълноценно и щастливо. 

*   *   *   *   *   * 

Разбира се, въпреки че е принуден да говори конкретно, Дяволът все пак отговаря на 

този въпрос от позицията на Дявол. Възможно ли е Майка Тереза и Ганди да имат 

съвършено различен отговор на този въпрос? Те са изживели живота си в служба на 

другите хора. Вие поставяте ли на първо място целта да изживеете собствения си живот 

пълноценно и щастливо? Съгласни ли сте с онези, които биха поспорили, че за да можеш 

дапомагаш на другите, първо трябва да се погрижиш за себе си? Възможно ли е тогава 

Майка Тереза и Ганди да са изживели живота си пълноценно и щастливо – поставяйки се в 

служба на хората? 

 

 

В: Това не е ли малко егоистично становище, една от егоистичните каузи на провалилите се 

в търсене на щастието? 

О: Оставам верен на становището си, че не съществува по-висш дълг от този към 

самия себе си.  

В: Не дължи ли нещо на своите родители детето, тъй като те са го родили и отгледали, 

когато то е било безпомощно създание? 

О: Съвсем не. Напротив, точно обратното е. Родителите дължат на децата си всичко, 

което децата могат да им предадат чрез своето познание. Нещо повече: често родителите 

разглезват децата си, вместо да им помагат, благодарение на криворазбраното чувство за 

дълг. То ги кара да угаждат прекалено много на децата си, вместо да ги оставят да търсят и 

да намират познание от техен собствен опит. 

В: Разбирам какво имате предвид. Вашата теория гласи, че ако на младите се дава твърде 

много помощ, това ги кара да се пуснат по течението и да имат неопределено отношение към 

повечето неща. Вярвате, че нуждата е мъдър учител, че провалът носи със себе си предимства и 

че получените наготово блага могат да се превърнат в проклятие, вместо в благословия. Така ли 

е?  

 

 

Хил отбелязва: „получените наготово блага могат да се превърнат в проклятие, 

вместо в благословия”. 

В желанието си да осигурим повече блага за своите деца наистина ли им вредим? Това 

е твърдение, което натъжава, но същевременно дава повод за размисъл на всички 

родители. 

 

 

О: ти изрази идеално философията ми. Това, което казах, не е философия, а факт. 

В: Тогава значи Вие не одобрявате молитвата като начин да се получат желаните от хората 

блага? 

О: Напротив, аз насърчавам молитвата, но не онзи род молитви, които се състоят от 

празни, просещи, безсмислени думи. Молитвата, срещу която съм безсилен, е онази, 

съдържаща в себе си  определеност на целта. 

В: Никога не съм мислил, че дефинирането на целта може да бъде молитва. Как на 

практика се случва това? 

О: Ясното дефиниране на целта е единствената молитва, на която човек може да 

разчита. То поставя молещия се в ситуация,  която той използва хипнотичния ритъм, за да 

привлече желания резултат. ..благодарение на простичкия факт, че го придобива директно 

от великата универсална банка на Безкрайния интелект. Това придобиване, в случай, че се 

интересуваш, се постига благодарение на конкретната цел, която се преследва неотлъчно! 

В: Защо мнозинството от молитвите не се сбъдват? 

О: Не е така. Всички молитви се сбъдват и всеки получава онова, което е поискал. 
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В: Но Вие току що казахте, че конкретно поставената цел е единственат молитва, на която 

може да се разчита. Сега казвате, че всички молитви се сбъдват. Какво имате предвид? 

О: В твърдението ми не се съдържа никакво противоречие. Повечето хора, които се 

молят, подхождат към молитвата едва след като всички други средства са изчерпани. Така 

те пристъпват към нея с умове, пълни със страх, че на молитвата им няма да бъде 

отговорено. Е, тогава страховете им се оправдават. 

Онзи, който подхожда към молитвата с конкретно поставена цел и вяра в постигането 

на тази цел, задвижва законите на природата, които трансформират доминиращите 

желания в ума му в техния физически еквивалент. Това е, което може да бъде казано за 

молитвите. 

Една от формите на молитва е негативна и носи само отрицателни резултати. Друга 

форма е позитивна и носи конкретни, положителни резултати. Какво сложно има в това? 

Хора, които хленчат и молят Бог да обърне внимание на техните проблеми и да им 

даде всичко необходимо или желано в живота, са твърде мързеливи, за да се замислят 

какво точно искат и да го материализират чрез силата на своето собствено съзнание. 

Щом чуете някой да се моли за нещо, което е способен да постигне със свои собствени 

усилия, можете да сте сигурни, че слушате молитвата на човек, който се носи по течението. 

Безкрайният интелект е благосклонен само към онези, които са способни да разберат 

неговите закони и да живеят в съзвучие с тях. Тя не дискриминира никого по признака 

дали един човек е прекрасен или не. Подобни качества помагат на хората да „преговарят” 

по-хармонично един с друг що се отнася до пътя им в живота, но източникът, който 

отговаря на молотвите, не се впечатлява от пухчета и пера. Законът на природата гласи: 

”Знай какво искаш, приспособи се към моите закони и ще го получиш”. 

 

 

 

Предишният въпрос и отговорът му разширяват границите на критиката на Хил към 

организираната религия в полза на духовността и отговорността на отделната личност. 

 

 

В: Това твърдение хармонизира ли с онова, на което ни учи Христос? 

О: Идеално. Освен това се хармонизира с ученията на всички велики философи. 

В: Вашата теория за определеността на целта хармонизира ли с вижданията на човешката 

научка? 

О: Ясно определените планове и цели са главната разлика между един учен и един 

човек, който се носи по течението. С помощта на принципа на определеността на целта и 

плана един учен разкрива най-сложните тайни на природата. С помощта на същия този 

принцип Едисон разкри тайната на говорещата машина, лампата с нажежена нишка и 

други тайни, важни за човечеството.  

В: Тогава да разбирам ли, че изготвянето на конкретен план е първата предпоставка за 

успех във всички човешки начинания? 

О: Точно така! Всичко, което учи хората да изследват фактите и да ги поставят в 

контекста на определени планове с помощта на внимателно обмисляне, ме затруднява 

много. Ако тази жажда за знания, която сега се разпространява по света, продължи да се 

развива, бизнесът ми ще се разпадне след няколко века. Аз процъфтявам в условията на 

невежество, суеверие, нетолерантност и страх, но не мога да противостоя на ясното 

познание, което е правилно организирано в конкретни планове в главите на хората, 

умеещи да мислят самостоятелно.  

В: Защо не вземете управлението на всичко в свои ръце? 

О: Със същия успех можеш да ме попиташ защо отрицателния заряд на електрона не 

поеме контрола върху положителния и не започне да управлява цялата частица. Отговорът 

е, че и отрицателният, и положителният заряд са необхосими за съществуването на 

електрона. Едното балансира другото и те взаимно се неутрализират.  
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Ако този баланс между силите беше нарушен и с най-малък превес в едната посока, 

цялата система от вселени скоро би се свила до топка инертна материя. Сега знаеш защо не 

мога да поема бизнеса и да управлявам сам.  

В: Ако това, което казвате, е вярно, тогава Вие притежавате точно толкова сила, колкото и 

Всемогъщия Бог, така ли? 

О: Да, точно така е. Моята противоположност – която ти наричаш Всемогъщ Бог – се 

проявява чрез силите, наричани „добри” – това са позитивните сили на природата. Аз се 

проявявам чрез силите, наречени от теб „лоши” – негативните сили. Доброто и злото са 

необходими за съществуването на света. Едното е важно точно толкова, колкото и другото.  

В: Тогава твърденията за предречеността звучат смислени. Хората се раждат 

предопределени да постигнат успех или да претърпят поражение, да бъдат щастливи или 

нещастни, и не им остава кой знае какво да направят, за да променят това положение. Така ли е? 

О: Категорично не! Всяко човешко същество притежава огромен брой избори по 

отношение на мислите и делата си. Всяко човешко същество може да използва ума си за 

възприемане и изразяване на позитивни мисли или, съответно, на негативни такива. 

Неговият избор по този важен въпрос определя целия му живот. 

В: От това, което казвате, разбирам, че хората притежават повече свобода на изразяването, 

отколкото Вие и Вашата противоположност. Така ли е? 

О: Да, това е вярно. Всемогъщият и аз сме приковани от неизменните закони на 

природата. Ние не можем да се изразяваме посредством нищо и по никакъв друг път, освен 

по начините, които съответстват на тези закони.  

В: Тогава е вярно, че човекът притежава права и привилегии, които не са достъпни за 

Всемогъщия и за Дявола. Вярно ли е това? 

О: Да, това е вярно, но би могъл да допълниш, че човек все още не се е пробудил 

напълно, за да осъзнае потенциала на тази своя сила. Човекът все още се възприема като 

нещо, наподобяващо червеите в земята, докато той реално притежава повече сила от 

всички други живи същества, взети заедно. 

В: Изглежда, определеността на целта е панацея за цялото зло на човечеството. 

О: Може би не е съвсем така, но можеш да бъдеш сигурен, че без това никой не може 

да се самоопределя. 

В: Защо в училище не се преподава това умение? 

О: Причината е, че в образователната система не съществува нито план, нито цел! 

Децата се изпращат на училище, за да получават оценки и да запаметяват знания наизуст, 

а не да се научат на това, което искат от живота.  

 

 

Децата се изпращат на училище, за да получават оценки и да запаметяват знания 

наизуст, а не да се научат на това, което искат от живота. 

*   *   *   *   *   * 

Отново ме побиват тръпки. Хил предупреждава за всичко това през 1938 г. И все пак 

книгата му остава непубликувана – и до днес в училищата се преподава по схемата „учи за 

изпита”. Приела съм мисията да работя за финансово образование на хората и да уча 

младите на отношени към парите – едно истинско умение за живота. И въпреки това много 

училища отказват подобно обучение, тъй като това умение не е полезно за „изпитните 

тестове”, възоснова на които училищата получават акредитация и финансиране. Не е ли 

време да се удари отново сигналния звънец? 

 

 

В: Каква полза има от училищните оценки, ако човек не може да ги обърне в онова, от 

което има нужда в живота – в материален и духовен аспект? 

О: Аз съм само Дявол, не отговарям на гатанки! 

В: От всичко, което ми казвате, си правя извода, че нито училището, нито църквата 

подготвят младите хора за света с практически познания за техните собствени умове. 
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Съществува ли нещо по-важно за едно човешко същество от разбирането и опознаването на 

силите и обстоятелствата, които влияят върху собствения му ум? 

О: Единственото знание със стойност за всяко човешко същество е практическото 

познание за неговия собствен ум. Църквите не позволяват на човек да изследва 

възможностите на ума, а училищата дори не признават, че съществува такова нещо като 

самостоятелно мислене.  

 

 

Защо Наполеон Хил е толкова разочарован от църквите и доминиращите религиозни 

институции на своето време? Вярвам, че тази критика произлиза от любовта към чистия 

дух и смисъла на вярата, както и подчертаното уважение към всички религиозни традиции 

– въпреки че хората ги опорочават и преиначават. Къде е балансът между онова, което 

възприемат ума и сърцето – т.е. душата ви – и реалният живот в един свят, в който злото се 

намесва толкова често – злото, чиято персонификация е Дяволът, описан от Хил? 

 

 

В: Не сте ли малко остър към училищата и църквите? 

О: Не, аз само ги описвам такива, каквито те реално са, без украси или 

предразсъдъци. 

В: Не са ли училищата и църквите Вашите най-върли противници? 

О: Техните лидери могат и да си мислят така, но аз се впечатлявам само от факти. 

Истината е следната, ако искаш да я узнаеш: църквите са моите най-силни съюзници, а 

училищата ги следват веднага в класацията. 

В: На базата на какви конкретни или обобщени факти правите това заключение? 

О: Правя го на базата на факта, че и църквите, и училищата ми помагат да 

изкушавам хората да се носят по течението. 
В: Разбирате ли, че във Ваша власт се намират двете най-важни институции, изградили 

човечеството такова, каквото то съществува днес? 

О: Дали го разбирам? Човече, Божи, аз направо се пръскам от радост! Ако училищата 

и църквите учеха хората как да мислят с главите си, къде щях да съм аз сега? 

В: Това Ваше признане ще премахне заблудата пред очите на милиони хора, които са 

вярвали, че тяхната единствена надежда за спасение е в църквите. Не е ли жестоко онова, което 

им причинявате? Не би ли било по-добре повечето хора да продължат да живеят в заблуда и 

удобно невежество, вместо да знаят истината за Вас? 

О: Какво имаш предвид като казваш „спасение”? От какво „се спасяват” хората? 

Единствената форма на устойчиво спасение, която е от значение за всяко човешко 

същество, е онази, която е следствие от признаването на силата на неговия собствен ум. 

Невежеството и страхът са единствените врагове, от които човекът има нужда да се 

„спасява”. 

В: Изглежда за Вас няма нищо свято. 

О: Грешиш. Аз почитам единственото нещо, което е мой господар – единственото 

нещо, от което се страхувам. 

В: Кое е то? 

О: Силата на свободната мисъл, подплатена с конкретна цел. 

В: Тогава значи няма много хора, от които да се страхувате? 

О: За да бъдем точни, двама на всеки сто. Останалите контролирам аз. 

В: Нека да оставим църквите за малко на мира и да се върнем на държавните училища. 

Вашето признанив ясно сочи, че Вие процъфтявате и се прехвърляте от едно поколение на друго 

чрез хитрия номер да обсебвате умовете на децата, преди те самите да имат шанса да се научат 

как да използват главите си.  

Бих желал да науча какво е сбъркано в училищната система, която разрешава на Дявола да 

контролира толкова много души. Освен това бих желал да науча какво би могло да се направи 

при съществуващата форма на образование, така че да се даде на всички деца възможността да 



Изпратена на www.spiralata.net  от Таня Николова  71 

научат, първо, че те имат ум и второ, как да използват този ум така, че да постигнат духовна и 

икономическа свобода. 

Поставям Ви въпроса достатъчно конкретно зададен и след като Вие подчертахте 

необходимостта от конкретно дефиниране на целта, аз съм тук и в момента Ви казвам, че 

отговорът на моя въпрос трябва да бъде конкретен.  

О: Дай ми секунда само да си поема дъх. Ти направо ми издаде заповед! Странно е, че 

си дошъл при Дявола да се учиш как да живееш. Да беше отишъл при моята 

противоположност. Защо не отиде там? 

В: Ваше Величество, тук на Вас се задават въпросите, а не на мен. Искам да науча истината 

и не ме интересува източника, от който ще я науча. В нашата система на образование има нещо 

радикално сбъркано. Тя ни дава един лист от балансса на живота ни, където безмилостно с 

червено е отбелязан пътят към саморазрушението така, все едно сме животни, изгубени в 

джунглата.  

Искам да знам две неща за тази система. Първо, коя е основната й слабост? Второ, как тази 

слабост може да бъде премахната? Дансингът е отново Ваш! Моля, придържайте се към въпроса 

и престанете да се опитвате да отвлечете вниманието ми в дискусии върху задълбочени и 

абстрактни теми. Това значи да си конкретен – нали така? 

О: Не ми оставяш друг шанс, освен да ти отговоря директно. Първо, системата на 

държавните училища подхожда към образованието от погрешен ъгъл. Тази система си 

умира да научи учениците как да запомнят факти, вместо да им показва как да използват 

собствените си мозъци.  

В: Това ли не е наред със системата? 

О: Не, това е само началото на списъка. Друга основна слабост на училищната 

система е, че тя не набива в главите на учениците принципа за ясно формулиране на 

целите, нито пък си дава труда да ги научи на това да определят каквото и да е. 

Основната цел на всяко училищно занимание е да насилва учениците да натъпчат в 

паметта си факти, вместо да ги учи на това как да подреждат фактите и да извличат от тях 

практическа полза.  

Тази система на „натъпкване на знания в мозъците” поставя в центъра на 

вниманието на учещите получаването на оценки, но пропуска важния въпрос как те могат 

да използват знанието в практическите аспекти на живота си. Подобна система произвежда 

зрелостници, чиито имена фигурират на дипломите, но умовете им са напълно лишени от 

самоопределеност. Системата на образованието обаче е тръгнала с фалстарт още от самото 

начало. Още тогава училищата са били институции за „по-висше знание”, предназначени 

само за онези деца, чиито семейства са ги определили да се посветят на образованието.  

По този начин е еволюирала цялата училищна система – започвайки от върха и 

стигайки до самата й основа. Не е чудно, че тя пренебрегва задължението си да учи децата 

на важността на принципа за ясното дефиниране на целта, тъй като самата система 

буквално е израснала без всякаква определеност.  

В: Какво би поправило тази слабост на образователната система? Нека да не се оплакваме 

от несъвършенствата й, без да предлагаме реален лек за тях. С други думи, след като говорим за 

това да сме конкретни, нека да предложим конкретно лекарство за болестта. 

О: Защо не премахнете църквите и училищата и не си спестите много неприятности? 

Не си ли давате сметка, че си пъхате носа в работата на двете основни движещи сили, 

които движат света? Представете си, че докажете, че училищата и църквите са слаби и 

неадекватни да задоволяват нуждите на човешките същества. Какво ще стане тогава? 

Какво ще направите, за да замените тези две институции? 

В: Престанете да се опитвате да заобиколите въпросите ми със стария трик за задаване на 

контра въпроси! Не предлагам да се заменят църквите и училищата с нещо. Онова, което 

предлагам, ако изобщо успея, е да намеря начин, с помощта на койтотези две организирани сили 

да могат да бъдат променени така, че да служат на хората, вместо да ги държат в невежество. А 

сега продължете и ми дайте подробен списък на всички промени, които биха могли да подобрят 

работата на държавните училища. 
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О: Значи искаш да получиш пълен списък, така ли? Би ли желал да направя 

предложенията за промени според степента на тяхната важност? 

 

 

Това е още един въпрос, който изважда Дявола от зоната му на комфорт, да се 

проследи този диалог, очертаващ пътя на промените я училищата, е забавно и полезно. 

 

 

В: Опишете промените, които са необходими, в реда, в който Ви идват на Вас. 

О: Караш ме да извърша акт на предателство спрямо самия себе си, но ето списъка: 

Обърнете принципа на образование в училищата така, че да дадете възможност на 

децата да водят процеса на обучение, вместо да спазват класически правила, чиято цел е 

единствено да им натрапи абстрактни знания. Нека учителите служат на учениците, а 

учениците да бъдат водещи в учебния процес. 

Доколкото е възможно, организирайте цялата училищна работа по определени 

методи, чрез които учениците могат да се учат практически и водете класните занятия 

така, че всеки ученик да бъде въвлечен в някакъв вид практическа дейност, свързана с 

всекидневните житейски ситуации и проблеми. 

Идеите стоят в основата на всички човешки постижения. Учете учениците да 

разпознават практичните идеи, които биха им били от полза, за да постигнат своите цели и 

желания в живота. 

Покажете на учениците как да планират и разпределят времето си и най-важното: 

учете ги на това, че времето е най-ценният актив, с който разполагат всички човешки 

същества, а също така и най-евтиният.  

Кажете им кои са основните мотиви, от които се влияят повечето хора и им покажете 

как да използват тези мотиви, за да придобият основните блага в живота, както и по-

големи успехи. 

Учете децата какво да ядат, колко да ядат и на това каква е връзката между 

правилното хранене и доброто здраве. 

Обяснете на децата истинската природа и функция на сексуалната емоция и, най-

важното, как тя може да бъде преобразувана в основна движеща сила, с помощта на която 

човек може да постигне върхове в живота си. 

Учете децата да бъдат конкретни и определени във всяко нещо – като се започне от 

избора на главна конкретна цел в живота им. 

Научете децата на това какво значи добър и лош навик, използвайте примери, които 

да илюстрират казаното от вас чрез историите на възрастни и деца.  

Разкрийте на децата как навиците стават трудно изкореними поради хипнотичния 

ритъм и им помогнете да усвоят – още докато са в началното училище – навици, които ще 

им помогнат да разсъждават самостоятелно! 

Научете децата на разликата между временното поражение и провала и им покажете 

ка да търсят семената на възможността, които се съдържат във всеки неуспех. 

Обяснете на децата как да изразяват свободно собствените си мисли и да приемат или 

да отхвърлят по своя воля идеите на другите хора, запазвайки винаги за себе си 

възможността да разчитат на собствената си преценка.  

Учете децата да достигат до решеня бързо и да ги променят, ако изобщо се налага да 

го правят,бавно и неохотно – и никога без особено основателна причина. 

Разкажете на децата, че умът е инструментът, с помощта на който човек възприема 

енергията, съдържаща се в безкрайната банка на знание в природата, енергията, която се 

формира от определени мисли; учете ги на това, че умът не мисли, а служи като 

инструмент за интерпретация на стимулите, чийто резултат са мислите. 

Учете децата колко е важно да поддържат хармонията в техните собствени умове и на 

това, че тази хармония е постижима единствено с помощта на мисловен самоконтрол. 
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Обяснете на децата, че съществува закон за нарастващата възвращаемост, който може 

и трябва да бъде задействан от тях под формата на навик –като вършат повече и по-добре 

работата, която се очаква от тях. 

Учете децата на истинския смисъл на златното правило и най-вече им покажете, че 

чрез работата с този принцип всичко, което причиняват или правят за другите, го правят 

също на и за себе си. 

Учете децата да не си създават мнение, базирано на нещо друго, освен на фактите и на 

схващанията, които могат да бъдат сметнати за факти. 

Учете децата на това, че цигарите, алкохолът и наркотиците, както и прекомерната 

зависимост от секса, могат да увредят силата на волята и да накарат човек да се  носи по 

течението. Не им забранявайте тези пороци – просто им обяснете вредата от тях. 

Обяснете на децата, че е опасно да вярват в нещо, просто защото техните родители, 

свещеници или някой друг е им казал, че то е вярно. 

Покажете на децата как да се изправят срещу фактите, независимо дали те са верни 

или не, без да си намират извинение или оправдание, за да ги избегнат.  

Учете децата да стимулират шестото си чувство, като изследват  всички идеи, 

изплуващи в съзнанието им и идващи от непознат източник, внимателно и задълбочено.  

Покажете на децата как да си служат умело със закона за компенсациите така, както е 

бил дефиниран от Ралф Уолдо Емерсън и им покажете как работи този закон в малките, 

всекидневни ситуации. 

Учете децата, че конкретната цел, базирана на точни планове, които се прилагат 

упорито и с постоянство, е най-ефективната форма на молитва, която е на разположение на 

човешките същества. 

Учете децата, че пространството, което те заемат в света, се измерва от количеството 

и качеството на полезните дела, извършени от тях за същия този свят. 

Обяснете на децата, че не съществува проблем, който няма подходящо решение и че 

често това решение се съдържа в обстоятелствата, причинили проблема.  

Учете децата, че единствените реални ограничения са тези, които те си поставят или 

които разрешат другите хора да поставят в умовете им. 

Кажете им, че човек може да постигне всичко, което мисли и всичко, в което вярва! 

Разкрийте им истината, че всички училища и учебници са просто помагала, които 

могат да им бъдат полезни в развитието на собствените им умове, но че единственото 

учебно заведение, което има истинска стойност, е Великият университет на живота, където 

всеки човек има възможността да се учи от опита си. 

Учете децата да бъдат винаги верни на себе си и тъй като е невъзможно да угодят на 

всички, да полагат усилия да угаждат на себе си.  

В: Това е внушителен списък, но звучи подозрително фактът, че той пренебрегва 

практически всеки един предмет, който в момента се преподава в държавните училища. Нарочно 

ли е това? 

О: Да. Ти поиска от мен списък на предложенията за промени в училищното 

образование, които биха били от полза за децата – е, точно това ти и дадох. 

В: Някои от промените, които предлагате, са толкова необичайни, че биха шокирали 

повечето от хората, ангажирани със съвременното образование – не е ли така? 

О: Повечето от хората, ангажирани със съвременното образование трябва да бъдат 

шокирани. Едих шок често пъти помага на ума, който е бил доведен до състояние на 

атрофия, благодарение на навика. 

В: Тези промени, които предлагате в системата на училищното образование, ще дадат ли на 

децата имунитет срещу носенето по течението? 

О: Да, това е един от резултатите, които подобни промени биха дали, но съществуват и 

други. 
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Не мога да кажа, че съм съгласна с всичко в списъка на дявола. Така или иначе обаче, 

когато престанах да анализирам препоръките, в ума ми изникна един въпрос: не трябва ли 

точно на това да учат децата ни в училищата? Излиза, че Дяволът го знае, а ние – не? 

Бих искала Хил да се беше сетил да зададе на Дявола въпроса защо нашите училища 

са такива, каквито са – и са там, къддето са – и защо не са такива, каквито трябва да бъдат 

и не се намират там, където е редно да бъдат. Великите хора, които стоят в основата на 

създаването на нашето образование, трябва да са били наясно поне с някои от точките, за 

които говори Дяволът. Защо тези точки не са част от системата? Как е възможно 

архитектите на системата на съвременното образование да са се объркали толкова 

сериозно? Дяволът потвърждава, че училищната система е едно от най-силното му оръжия 

за създаването и поддържането на неговата огромна армия от хора, които се носят по 

течението. Възможно ли е това да е истина? 

 

 

В: Как могат предложените от Вас промени да бъдат натрапени в училищната система на 

образование? Вие разбира се сте наясно, че е трудно да се вкара нова идея в съзнанието на 

обучаващите точно така, както е трудно за един религиозен лидер да промени религията по 

начин, който да помогне на хората да постигнат повече в живота си? 

 

 

Всеки от нас, който някога се е опитвал да осъществи каквато и да е промяна в 

системата на училищното образование, вероятно в момента кима утвърдително с глава. 

 

 

О: Най-бързият и сигурен начин да се вкарат насила практическите идеи в 

държавното образование е първо те да бъдат представени в системата на частните училища 

и да се създаде такова търсене и интерес към тях, че държавните училища да ги приемат с 

радост.  

В: Трябва ли да бъдат осъществени още промени в системата на държавното образование? 

О: Да, още много трябва да бъде направено. Сред тях е да се включи в образователния 

процес курс по психология на хармоничните преговори. Важно е децата да бъдат обучавани 

как да се развиват в живота с минимално съпротивление и най-малко възможни проблеми. 

Всяко държавно училище трябва да преподава принципите на индивидуалните 

постижения, с помощта на които човек може да придобие финансова независимост. 

Класовете трябва да се елиминират напълно. Те трябва да бъдат заменени от кръгла 

маса на конферентен принцип, както е в бизнес преговорите. Всички ученици ще 

получават индивидуални инструкции и насоки във връзка с предметите, на които да бъдат 

обучавани по групи.  

Всяко училище трябва да има спомагателна група от инструктори, която да се състои 

от хора от бизнеса и професионалисти в различни области – учени, инженери, артисти, 

журналисти. Тези хора ще провеждат индивидуални занимания с учениците и ще им 

предадат практически познания от своята професия или бизнес. Подобни уроци трябва да 

се преподават на конферентен принцип, за да се пести времето на инструкторите. 

В: На практика Вие предлагате допълнителна система на образование, която да даде на 

всички деца практически познания от различни сфери на живота, получени директно от 

професионалисти, практици в своите области. Това ли е Вашата идея? 

О: Изрази се съвсем правилно. 

 

 

Това е още един въпрос, който удря право в целта. Моят съпруг си спомня, че през 

1970 г. В Ню Джърси е участвал в организация, която събрала група учени и бизнесмени с 

цел да преподават курсове по основни предмети – например математика и физика – всеки в 

своята област – като доброволци в държавните училища. Тази организация стигнала до 
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извода, че тъй като бизнесмените и учените не са професионални учители, те няма как да 

бъдат добре приети в училищата. Неотдавна възможността хора от различни области да 

преподават на учениците беше популяризирана от няколко организации („Преподавай за 

Америка”, „Америка спасява”, „Постижения на младежта”), но на това все още се гледа 

като на допълнителна дейност, а не като на нещо, което трябва да залегне в учебните 

планове. 

Този случай и много други показват как материалът, принципите и уменията, 

преподавани на учениците в нашата система на образованието, трябва да бъдат включени 

в интерактивни експериментални програми, които да определят как децата ни ще 

изживеят живота си – и какво влияние ще имат в сложния съвременен свят, в който 

живеем. Предизвикателството е следното: как да комплектоваме всичко това в една 

програма, която да може системно и систематично да бъде прилагана така, че да води към 

постигането на успехи и да е мотивираща и вдъхновяваща за всички участници в нея – 

възрасни и деца? С гордост и радост мога да заявя, че аз работя с групи, създали такива 

програми – и че те продължават да се усъвършенстват, благодарение на принципа за 

ясното дефиниране на целите. 

Визията за бъдещето на тези групи – също както и нашата – е да има образователна 

система, която да еволюира в сила, способна да възпита самомотивирани, самостоятелно 

мислещи, разчитащи на себе си и създаващи блага за обществото нейни члениве. И още по-

важното, бъдещите поколения, плод на тази система, ще са готови да живеят и да работят в 

един сложен свят, да водят щастлив живот, да изпитват удоволстиве от това да окриляват 

себе си и другите. Тези хора ще извършат една истинска промяна в света, като 

информирани, отговорни и загрижени за глобалните промени граждани – всеки един със 

своята конкретна цел. 

 

 

В: Нека да оставим на мира държавната система на образованието и да се върнем за момент 

на църквите. През целия си живот съм слушал как свещеници проповядват срещу греха и 

предупреждават грешниците да се пазят от възмездие и да се покаят, за да бъдат спасени. Но 

никой от тях не ми е казал какво всъщност е грехът. Ще ме осветлите ли повече по този въпрос? 

О: Грях е всичко онова, което човек прави или мисли така, че то го кара да се чувства 

нещастен! Човешките същества, които са в добро физическо и духовно здраве, би трябвало 

да са в мир със себе си и да са винаги щастливи. Всяка форма на физическо или на душевно 

страдание показва, че има грях.  

В: Назовете някои от най-често срещаните форми на греха. 

О: Грях е да се преяжда, тъй като това води до физическа болест и нещастие. 

Грях е човек да прекалява със секса, тъй като това сломява духовната му сила и го 

води към навика да се носи по течението. 

Грях е човек да оставя ума си да бъде изпълнен с негативни мисли като завист, 

алчност, страх, омраза, нетолерантност, суета, самосъжаление или отчаяние, тъй като тези 

състояния водят до навика човек да се носи по течението. 

Грях е да се мами, лъже, краде, тъй като тези навици разрушават самоуважението, 

приспиват съвестта и водят до нещастие. 

Грях е човек да остане невежа, тъй като това води до бедност и липса на възможност 

да разчиташ сам на себе си.  

Грях е да приемаш от живота всичко, което не желаеш, тъй като това показва 

неизвинимо с нищо пренебрегване на способността човек да използва собствения си ум. 

В: Не е ли грях човек да се носи през живота без определена цел, план и смисъл? 

О: Да, тъй като този навик води до бедност и лишава човека от възможността сам да 

чертае съдбата си, а също и от привилегията да използва ума си като посредник за контакт 

с Безкрайния интелект.  

В: Вие ли сте главният вдъхновител на греха? 

О: Да! Моя работа е да завладявам умовете на хората по всички възможни начини, по 

които мога да го направя. 
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В: Имате ли силата да контролирате ума на човек, който не извършва грях? 

О: Не, не мога, тъй като този човек никога не позволява на негативните мисли от 

какъвто и да е род да доминират в ума му. Не мога да вляза в ума на човек, който никога не 

извършва грях, а камо ли да го контролирам. 

В: Кой е най-често срещаният и най-разрушителният от всички грехове? 

О: Страхът и невежеството. 

В: Какво е вярата? 

О: Това е състояние на духа, при което човек осъзнава, разпознава и използва силата 

на позитивната мисъл като посредник, за да черпи блага от универсалната банка на 

Безкрайния интелект. 

В: Казано с други думи, вярата е отсъствие на всякакви негативни мисли. Това ли е идеята? 

О: Да, това е друг начин да се опише същото нещо.  

В: Има ли възможност някой, който се носи по течението, да използва вярата си? 

О: Има възможност, но никой, който се носи по течението, не го прави. Всеки 

притежава потенциалната сила да пречисти ума си от всички негативни мисли и 

следователно да се възползва от силата на вярата. 

В: Или ако решим да кажем нещата по друг начин, вярата е ясно дефииниране на целта, 

подплатена с увереност в постижимостта на обекта на тази цел. Правилно ли се изразих? 

О: Да, точно това е. 

 

 

Вярата е състояние на духа, при което човек осъзнава, разпознава и използва силата 

на позитивната мисъл като посредник, за да черпи блага от универсалната банка на 

Безкрайния интелект. 

*   *   *   *   *   * 

Хил дава сбито определение: вярата е ясно дефииниране на целта, подплатена с 

увереност в постижимостта на обекта на тази цел. 

 

 

ДЕСЕТА ГЛАВА 

САМОДИСЦИПЛИНА 
В: Каква предварителна подготовка трябва да извърши човек, преди да започне да следва 

целите си с решителност? 

О: Той трябва да придобие контрол над себе си. Това е вторият от седемте принципа. 

Онзи, който не е господар на себе си, не може да бъде господар на другите. Липсата на 

самоконтрол е най-разрушителната форма на неопределеността. 

 

 

Онзи, който не е господар на себе си, не може да бъде господар на другите. 

*   *   *   *   *   * 

Колко вярно е това! Помислете си за нашите политически лидери, които паднаха 

отвисоко, тъй като не успяха да контролират собственото си поведение. Как тогава могат 

да очакват от нас да им имаме доверие? 

 

 

В: Откъде трябва да започне човек, ако иска да установи контрол над самия себе си? 

О: Като овладее трите вида апетит, отговорни в най-голяма степен за липсата на 

самодисциплина. Тези три вида апетит са: 

1. Желанието за храна 

2. Желанието за себеизразяване чрез секс 

3. Желанието за изразяване на зле обосновани мнения 

В: Съществуват ли други видове апетити, които човек трябва да овладее? 



Изпратена на www.spiralata.net  от Таня Николова  77 

О: Да, има много такива, но тези трите трябва да бъдат овладени най-напред. Когато 

човек го направи, той развива достатъчно самодисциплина, за да се справи после по-лесно 

с второстепенните апетити. 

В: Но тези апетити са естествени. Те трябва да бъдат задоволявани, ако човек иска да бъде 

здрав и щастлив. 

О: Със сигурност тези апетити са естествени, но в същото време са и опсни, тъй като 

хората, които не са ги овладели, прекаляват в стремежа си да ги задоволяват. 

Самоконтролът позволява да се овладеят така, че човек да се храни, когато е гладен и да се 

въздържа от храна, когато не е. 

В: Вашата гледна точка е едновременно интересна и поучителна. Опишете детайлите, с 

помощта на които да разбера как и при какви обстоятелства хората презадоволяват тези свои 

апетити. 

О: Да вземем за пример желанието да се консумира физическа храна. Мнозинството 

от хората притежават самодисциплина в такава малка степен, че напълват стомасите си с 

какви ли не обилни храни, които задоволяват вкуса, но претоварват органите на 

храносмилането и отделителната система. 

Те изсипват в стомасите си храна в огромни количества, която едновременно с това е 

толкова разнообразна, че човешкото тяло може да я разгради едновременно само като я 

превърне в отровни за организма субстанции. Тези отрови задръстват и затрудняват 

работата на стомаха, а дейността на отделителната система също се възпрепятства. След 

време системата, която отговаря за преработката на храната, спира да работи напълно и 

жертвата получава онова, което вие наричате „запек”. 

По това време вече човекът е готов пациент на болницата. Самоотравянето или 

начинът, по който храносмилателната система спира да работи, оказва влияние върху 

мозъка и го превръща в нещо, което прилича на пихтиеста маса. 

Тогава жертвата става ленива в движенията си, а в умствено отношение е лесно 

раздразнима и придирчива. Ако такъв човек само можеше да надникне в стомаха си или да 

помирише какво става там, той би се засрамил дотолкова, че не би се погледнал в лицето. 

Градската канализация не е най-приятното място, щом се претовари или запуши, но 

тя направо блести от чистота в сравнение с онова, което се случва в храносмилателната 

система, когато е претоварена и запушена. Това не е най-приятната история, но точно тук й 

е мястото, тъй като преяждането и консумирането на комбинации от взаимноизключващи 

се храни са зло, което води до автоинтоксикация на организма. 

Хората, които се хранят разумно и поддържат храносмилателната си система в ред, ме 

побеждават, тъй като в общия случай здравата храносмилателна система означава здраво 

тяло и мозък, който функционира правилно.  

Представи си – ако въображението ти може да се разпростре дотам – колко хора биха 

могли да вървят напред с установени цели, ако в телата им се съдържа отрова, достатъчна 

да убие хиляда души. 

 

 

Тук Наполеон Хил отново е изпреварил много своето време. Науката най-после успя 

да го настигне в мисленето му и дори да надмине неговите прозрения за физичните процеси 

в човешкото тяло и затова как те се отразяват върху душевното и емоционалното здраве на 

индивида. 

 

 

В: И всички тези неприятности идват в резултат от липсата на контрол върху физическия 

апетит за храна? 

О: Ако трябва да бъдем напълно точни, по-добре би било да кажеш, че неправилното 

хранене е отговорно за повечето от болестите на тялото и практически за всички 

главоболия. 

Ако искаш  да получиш доказателство за това, избери 100 души, които страдат от 

главоболие и ги накарай да си направят внимателно клизма с иригатор. Ще установиш, че 
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95 от тях ще бъдат излекувани само няколко минути след като им бъде направена 

клизмата. 

В: От това, което казвате, за стомашно-чревния тракт, разбирам, че придобиването на 

контрол дори само върху апетита за храна води до навика човек да пази отделителната си 

система чиста? 

О: Да, това е вярно. Колкото е важно да се приема правилното количество и 

правилните комбинации от храни, толкова е от значение и да се елиминират ортовите от 

организма и неусвоената храна да излезе от тялото.  

В: Никога не съм мислил, че автоинтоксикацията е един от Вашите методи да получите 

контрол върху хоарата и със сигурност съм шокиран от факта колко много хора са жертва на 

този скрит враг. Нека да чуем какво имате да кажете за останалите два вида апетит. 

О: Добре, да вземем желанието за себеизразяване чрез секс. Това е сила, чрез която аз 

управлявам слаби и силни, стари и млади, невежи и мъдри. Всъщност, аз контролирам 

всички, които не са овладели секса! 

В: Как може някой да овладее емоцията на секса? 

О: Това може да стане чрез простичкия процес на трансформоране на тази емоция в 

някаква форма на активност, различна от съвокуплението. Сексът е една от най-мощните 

сили, мотивиращи човешките същества. Поради тази причина той е и една от най-

разрушителните сили. Ако човешките същества можеха да овладяват сексуалните си 

емоции и да ги трансформират в движеща сила, която да използват в своите други 

дейности или казано с други думи – ако прекарвах в работа половината от времето, което 

прекарват в преследване на секса, те никога не биха познали бедността. 

В: Разбирам ли Ви правилно: намеквате, че съществува връзка между секса и бедността? 

О: Да, когато сексът не е поставен под строг контрол. Ако му бъде позволено да следва 

естествения си ход, сексът скоро увлича хората в навика да се носят по течението. 

В: Съществува ли връзка между секса и лидерството? 

О: Да, всички велики лидери във всяка една област на живота са с висика потентност, 

но те контролират сексуалните си желания, като ги насочват под формата на градивна 

сила в областите, които ги интересуват.  

В: Навикът човек да прекалява със секса също толкова опасен и вреден ли е, колкото 

навикът да се пие и пуши? 

О: Между тези навици не съществува разлика. Всички те водят до хипнотичен 

контрол чрез навика да се носиш по течението! 

В: Защо светът гледа на секса като на нещо вулгарно? 

О: Поради вулгарната обида, в която хората са превърнали тази емоция. Не сексът е 

вулгарен, а индивидите, които не могат да контролират и насочват тази емоция. 

В: С това Ваше изказване искате да кажете, че човек не бива да се поддава на желанието за 

секс? 

О: Не, имам предвид, че сексът, както всички други сили, които са на разположение 

на човека, трябва да бъде разбран, управляван и впрегнат да работи за определени цели. 

Желанието за изразяване чрез секса е толкова естествено, колкото естествена е нуждата от 

храна. Човекът може да го подтисне напълно, колкото би му се отдало да спре течението на 

река. Ако емоцията на секса бъде възпряна от естествения си начин на изразяване, тя ще 

избие под една или друга, по-малко желана, форма, точно както река, чийто път е 

пресрещнат от препятствие, избива и залива всичко около себе си. Човекът, притежаващ 

самодисциплина, разбира емоцията на секса, уважава я и се учи да я контролира и 

трансформира в позитивни дейности.  

В: Каква е вредата от прекомерно много секс? 

О: Най-голямата вреда от всички е, че така се изчерпва най-силният източник на 

енергия за човека и се пропилява творческата му енергия без никаква адекватна 

компенсация за това.  

Прекомерната злоупотреба със секс изчерпва енергията, от която се нуждае 

природата, за да поддържа психическо и физическо здраве. Сексът е най-полезното 

терапевтично оръжие на природата.  
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Прекомерната злоупотреба със секс изчерпва магнетичната енергия, която е 

източникът на привлекателната личност. 

Тя отнема блясъкът  очите и създава дисхармония в тембъра на гласа. 

Тя разрушава ентусиазма, подтиска амбицията и води неминуемо до навика човек да 

се носи по течението във всички сфери на живота. 

В: Бих желал да орговорите на въпроса ми по друг начин, като ми кажете ползите, които 

човек би могъл да извлече от секса, ако го контролира и трансформира. 

О: Контролираният секс дава магнетичната сила, която привлича хората един към 

друг. Това е най-важният фактор, за да бъде един човек привлекателен. 

Той дава специфични качества на тембъра на гласа и позволява чрез този тембър да 

се изрази всяка почувствана и желана емоция. 

Той служи като мотивираща сила за човешките желания. 

Той зарежда нервната система с енергията, необходима, за да се поддържа човешкото 

тяло в изправност. 

Той захранва въображението и помага на човек да достига до добри идеи.  

Той дава бързина и насоченост на физическите и умствени движения. 

Той помага човек да преследва последователно и упорито важните цели в живота си. 

Той е силен антидот за всеки страх. 

Той дава имунитет на човек срещу обезкуражаването.  

Той помага на хората да преодолеят мързела и склонността да отлагат нещата в 

живота си. 

Той дава на човек физическа и умствена издръжливост, когато се сблъсква с 

поражението и противопоставянето във всяка негова форма. 

Той дарява човек с борбени качества, необходими за самозащита във всички 

ситуации. 

Накратко сексът създава хора, които печелят, а не такива, които се отказват! 

В: И Вие твърдите, че всички тези предимства идват от енергията на контролирания секс? 

О: Не, това са само от най-важните ползи, които контролът върху секса дава. Може би 

някои хора мислят, че най-висшето благо, идващо от секса, е размножаването на живите 

същества. Дори само това трябва да е достатъчно, за да се отмие всякакво обвинение, че 

сексът е вулгарен. 

В: От всичко, което казахте, си правя извода, че сексът е добродетел, а не грях. 

О: Когато е контролиран и насочен към постигане на желаната цел, той е обродетел. 

Когато е пренебрегван или разюздан до сласт и похот, тогава е грях. 

В: Защо тези истини не се казват на децата в училище и от техните родители? 

О: Пренебрегването на този въпрос произтича от невежеството за истинската природа 

на секса. Необходимостта човек да разбира и да използва правилно емоцията на секса е 

също толкова важна, колкото необходимостта от поддържането на добро здраве и 

поддържането на храносмилателната система в изправност. И трите въпроса би трябвало 

да се разглеждат в училищата и да се дискутират  във всички домове, в които растат деца. 

В: Нямат ли нужда повечето родители от инструкции как функционира правилно сексът и 

как трябва да го използват интелигентно, преди да започнат те самите да го обясняват на децата 

си? 

О: Да, имат нужда. Същата нужда имат и преподавателите в държавните училища. 

В: На кое място по важност според Вас е нуждата от адекватно познание по въпросите на 

секса? 

О: Близко до първото. Само едно нещо е по-важно за човешките същества и това е 

правилното мислене. 

 

 

Само едно нещо е по-важно за човешките същества и това е правилното мислене. 
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В: Правилно ли разбирам: Вие твърдите, че познанието за истинската функция на секса и 

способността да се мисли правилно са двете най-важни неща за човечеството? 

О: Точно това искам да осмислиш. Правилното мислене заема първото място, тъй 

като то стои в основата на разрешаването на всички проблеми на човека, отговор на 

всички негови молитви, източник на благоденствие и материални блага. Правилното 

мислене се подпомага от правилно контролираната и насочвана сексуална емоция, тъй 

като сексуалната емоция носи същата енергия, каквато се произвежда, докато мислим. 

Точно това трябва да разберат хората, които искат да се самоопределят до степен 

достатъчна, че да са готови да платят цената за това. Никой не може да бъде напълно 

свободен – духовно, мисловно, физически и емоционално – без да усвои изкуството на 

правилното мислене. Никой не може да се научи да мисли правилно, ако не усвои 

необходимото му познание за контрол върху сексуалната емоция чрез нейната 

трансформация. 

В: За много хора ще бъде изненадващо да научат, че съществува толкова пряка връзка 

между мисленето и сексуалната емоция. Разкажете ни сега за третия вид апетит и нека видим 

какво общо има той със самодисциплината. 

О: Навикът да се изказват недобре организирани мнения е един от най-

разрушителните навици. Неговата деструктивност се състои в склонността да влияе на 

хората по посока на това да се опитват да предполагат, вместо да търсвт фактите, които 

оформят мнения, генерират идеи или чертаят планове.  

Този навик формира съзнание на скакалец – съзнание на човек, който скача от тема 

на друга тема, но никога не завършва нищо. 

Разбира се, небрежността в изразяването на мнения води до навика човек да се носи 

по течението. Оттук има само една или две крачки той да бъде превзет от хипнотичния 

ритъм, който автоматично блокира правилното мислене. 

 

 

Навикът да се изказват недобре организирани мнения е един от най-разрушителните 

навици. 

 

 

В: Какви други неприятности могат да възникнат при свободното изказване на мнения? 

О: Човек, който говори твърде много, информира света за своите цели и планове и 

дава възможност на останалите да попречат на идеите му да се реализират. 

Умният човек държи своите планове за себе си и се въздържа да изказва мнение, без 

то да му бъде поискано. Това не позволява на другите хора да се намесват деструктивно в 

неговите планове и да крадат идеите му.  

В: Защо толкова много хора имат навика да изказват мнението си, без то да им бъде 

поискано? 

О: Този навик е един от начините на изразяването на егоизъм и суета. Желанието за 

себеизтъкване е втъкано в хората. Мотивът, който стои зад този навик, е да се привлече 

вниманието на околните и да ги впечатли така, че човекът да получи положителна обратна 

връзка. Всъщност обаче, получава се точно обратният ефект. Когато неканеният говорител 

привлече вниманието, симпатиите обикновено не са в негова полза. 

В: Да, какви други неблагоприятни последици има този навик? 

О: Човекът, който настоява да говори, рядко има възможността да се учи, слушайки 

другите. 

В: Но не е ли вярно твърдението, че един човек, който има дарбата да говори магнетично, 

често има възможността да извлече изгода за себе си, привличайки вниманието на останалите 

върху способностите му на оратор? 

О: Да, един чаровен оратор си поставя за цел да извлече дивиденти за себе си от 

умението си да впечатлява хората с речта си. Той обаче не може да се възползва 

максимално от това благо, ако натрапва мнението си на останалите, без да е бил поканен. 
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Никое качество на личността не прибавя към индивидуалността му толкова много, 

колкото способността да се говори с емоционален заряд, сила и убеждение, но ораторът не 

трябва да натрапва на останалите мнението си. Съществува една стара поговорка, която 

гласи, че нищо не струва повече от действителната му стойност. Това се отнася и до 

свободно изказаните мнения без покана, както и до материалните неща. 

В: А какво ще кажете за хората, които доброволно изказват мнението си писмено? Те също 

ли страдат от липса на самодисциплина? 

О: Една от най-лошите породи хора на земята са онези, които пишат писма на 

непознати висшестоящи личности. Лица от света на бизнеса, кинозвезди, автори на 

бестселъри и хора, чиито имена се появяват често на страниците на вестниците, са 

непрестанно обект на тормоз от страна на досадници, които им пишат писма, излагайки 

своето мнение по всички въпроси. 
В: Но писането на нежелани писма е безобиден начин човек да намери радост чрез 

себеизразяване, не е ли така? Каква вреда би могъл да нанесе този навик? 

 

 

А сега си спомнете за момент, че във времето, в което Наполеон Хил е подготвял тази 

книга, писмото е било единствената възможна за писмена комуникация. Докато четете тези 

редове, ппомислете как се отнасят тези идеи към днешното време на блоговете и 

социалните мрежи. 

 

 

О: Навиците са заразни. Всеки навик привлича още куп свои събратя. Навикът да се 

вършат куп безполезни неща води след себе си до други безполезни навици, особено 

склонността човек да се носи по течението.  

Но това не са всички опастности, които произтичат от навика да се изказват 

непоискани мнения. Този навик създава врагове и дава в ръцете им мощни оръжия, 

насочени срещу онзи, който се изказва непоканен. Крадците, рекетьорите и мошенниците 

плащат големи суми пари, за да получат адресите на хората, които пишат писма на 

известни личности. Те знаят, че авторите на тези писма стават лесни жертви на всякакви 

видове измами, в резултат на които губят всичките си пари. Измамниците наричат 

авторите на такива писма „тъпаци”. Ако искаш да разбереш колко са глупави хората, 

които пишат неискани писма, прочети „колоната за тъпаци” във всеки вестник – 

рубриката, в която вестникът публикува мненията на своите читатели по различни 

въпроси – и ще установиш сам как съчинителите на подобни писма предизвикват 

антагонизъм и предизвикват другите.  

В: Нямах представа, Ваше Величество, че хората се вкарват в такава беля, като изразяват 

мнението си, без някой да им го иска. Но сега, когато Вие повдигнахте темата, си спомням, че на 

времето писах писмо до редактора на едно известно списание. Това беше нежелано писмо, 

изпълнено с критики, което ми донесе добра работа в неговия екип и добра заплата. 

О: Това, което ми разказа току що, е чудесен пример. Мястото, където можеш да се 

научиш на самодисциплина, е точно това, на което се намираш сега. Най-добрият начин да 

започнеш е като се научиш да разпознаваш истината, а именно факта, че в милиардите 

съществуващи вселени няма нито абсолютно добро, нито абсолютно зло, а действа само 

силата на природния закон. Никъде –сред милиарди галактики и вселени – не съществува 

личност, която да притежава и най-малката сила да влияе на човешките същества да 

опазят природата или себе си.  

Нито сега, нито преди, нито някога ще съществува човешко създание, което да има 

правото или силата да лиши друго човешко създание от рожденото му право да мисли 

самостоятелно. Това е единствената привилегия, над която хората имат пълен контрол. 

Един зрял човек никога не губи правото си контрол върху мисълта, но повечето хора са 

изгубили възможността да се възползват от това право по две причини: или защото го 

пренебрегват, или защото то им  било отнето отдавна от техните родители или религиозни 

наставници – още преди да достигнат възрастта на утвърждаване на самостоятелното 
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мислене. Тези истини са очевидни и те не стават по-малко важни истини поради факта, че 

са ти разкрити от Дявола, а не от моя опонент. 

 

 

Хил разграничава правото ни да мислим самостоятелно от нежеланото изразяване на 

тези мисли. Как бихте приложили този процес днес, в света на блоговете и социалните 

медии? 

 

 

В: Но на какво да разчитат хората в трудни моменти, когато не знаят към кого или към 

какво да се обърнат? 

О: Нека се обръщат към единствената сила, на която може да се разчита и която е 

достъпна за всяко човешко същество. 

В: Коя е тя? 

О: Самите те! Става дума за силата на собствените им мисли. Единствената сила, на 

която хората могат да разчитат и която могат да контролират. Това е единствената сила, 

която не може да бъде изкривена, оцветена, модифицирана и фалшифицирана от тяхна 

нечестна милост, хората. 

 

 

Единствената сила, на която може да се разчита и която е достъпна за всяко човешко 

същество... Силата на собствените мисли. Единствената сила, на която хората могат да 

разчитат и която могат да контролират. 

*   *   *   *   *   * 

Може да не притежавате способността да контролирате други хора, но можете да 

контролирате начина, по който реагирате на техните действия. Това е лесно да се каже и 

малко по-трудно да се направи. Ние често искаме да променяме другите, докато всъщност 

можем да променяме единствено себе си и нашата реакция спрямо външния свят. 

 

 

В: Всичко онова, което казвате, звучи логично, но защо трябваше да се срещна с Дявола, за 

да науча тези мъдри истини? Нека да се върнем отново на седемте принципа. Вие вече разкрихте 

достатъчно информация, за да покажете недвусмислено, че тайната как да се разбие силата на 

хипнотичния ритъм, се крие в седемте принципа. Освен това ми показахте, че най-важният от 

всички тях е самодисциплината. А сега продължете и опишете останалите пет принципа, които 

все още не сте разкрили, като ни покажете каква роля играят те в изграждането на умението за 

самодисциплина.  

О: Първо нека да обобщя онази част от признанието ми, която вече дискутирахме. 

Честно ти признах, че двете най-ефективни оръжия за установяване на власт върху 

човешките същества са навикът човек да се носи по течението и законът за хипнотичния 

ритъм. 

Седемте принципа са посредниците, с помощта на които човек може да се отскубне от 

хватката на хипнотичния ритъм и отново да придобие власт над собствения си ум. 

Виждаш, при така поднесената информация, че седемте принципа са седемте стъпки, които 

могат да изведат жертвата на хипнотичния ритъм от затвора, в който тя сама се е 

поставила. 

В: Седемте принципа са ключът за вратата към духовното, мисловното и икономическото 

самоопределение? Това истина ли е? 

О: Да, това е просто друг начин да се изкаже същата истина. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА 

ДА СЕ УЧИШ ОТ ПОРАЖЕНИЕТО 

В: Възможно ли е неуспехът да бъде полезен за човека?  
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О: Да. Всъщност способността човек да си извлича поука от несгодите е третият от 

седемте принципа. Твърде малко хора обаче знаят, че всеки неуспех съдържа в себе си 

семето на равна по големина и сила полза. А още по-малко хора разграничават временното 

поражение от провала. Ако тази разлика беше широко известна, аз щях да бъда лишен от 

едно от най-силните си оръжия за контрол върху човешките същества. 

В: Но аз съм Ви чувал да твърдите, че поражението е един от Вашите най-силни съюзници. 

От признанието Ви останах с впечатлението, че поражението кара хората да губят амбицията си 

и да престанат да правят опити – и тогава без съпротива Вие ги хващате в мрежите си.  

О: Точно в това се състои същността на въпроса. Аз придобивам власт над тях само 

тогава, когато те престанат да опитват. Ако те познаваха раазликата между временното 

поражение и провала, нямаше да се отказват, щом срещнат препятствия и трудности в 

живота си. Ако знаеха, че всяка форма на поражение и всички неуспехи носят в себе си 

зародиша на бъдещи възможности, биха продължили да се борят – и биха спечелили. 

Успехът обикновено е само на една малка крачка от мястото, на което хората решават да 

престанат да се борят и се отказват.  

В: Това ли е всичко, което може да се научи от нещаститето, поражението и провала? 

О: Не, това е най-малкото, което човек може да научи от тях. Неприятно ми е да ти го 

кажа, но понякога поражението е маскирана благословия, тъй като разбива кръга на 

хипнотичния ритъм и освобождава ума за нов, ссвеж старт. 

В: Ето, че стигнахме донякъде. Тогава Вие признавате, най-накрая, че дори природният 

закон на хипнотичния ритъм може да спре да действа и често пъти го прави с помощта на самата 

природа. Така ли е? 

О: Не, това не е точен начин да се изрази истината. Природата никога не отменя 

никой от своите закони. Природата не лишава нито едно човешко същество от свобода на 

мисълта чрез хипнотичния ритъм. Човек доброволно отдава свободата си, като 

пренебрегва този закон. Ако той например скочи от едно дърво и умре в 

съприкосновението на тялото му с твърдата повърхност на земята заради действието на 

закона за гравитацията, не бихте казали, че природата го е убила, нали? Ще кажете, че 

човекът е пренебрегнал закона за гравитацията.  
В: Започвам да разбирам. Законът за хипнотичният ритъм се проявява и с негативни, и с 

позитивни последици. Той може да зароби някого, като му отнеме способността да разсъждава 

самостоятелно, но може да помогне на друг да се извиси до големи постижения чрез свободната 

изява на мисълта – зависи от това как човек ще избере да се отнася към този закон. Вярно ли е 

това? 

О: Сега вече се изрази правилно.  

В: Какво обаче да кажем за провала? Човек не се проваля целенасочено, не подхожда към 

начинанието с тази нагласа. На никого не му е приятно и временното поражение. Това са 

обстоятелства, върху които обикновено човек не упражнява никакво влияние. Как тогава може да 

се твърди, че природата не отнема на човека възможността да разсъждава самостоятелно, щом 

неуспехъът сломява амбицията, силата на волята и самочувствието – все неща, които са 

необходими, за да може човек „да започне отначало”? 

О: „Провал” е обстоятелство, измислено от самите хора. То никога не може да бъде 

реално, докато умът на човек не го възприеме като такова. Ако трябва да се изразя по друг 

начин, бих казал, че провалът е състояние на ума. Следователно той е нещо, което 

индивидът може да контролира до момента, в който откаже да упражнява това свое право. 

Природата не насилва хората да се провалят. Тя обаче налага ссвоя закон за хипнотичния 

ритъм върху всички умове и чрез него дава плътност и материализира мислите, 

преобладаващи във всеки един от тези умове. 

Казано с други думи, мислите за неуспех се прихващат от закона за хипнотичния 

ритъм и се „заковават” в ума на човека, ако този човек възприема всички обстоятелства 

като траен провал. Същият този закон функционира по гореописания начин и когато 

„заковава” мислите за успех.  
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Провалът е състояние на ума; то е нещо, което индивидът може да контролира до 

момента, в който откаже да упражнява това свое право. 

*   *   *   *   *   * 

Възможно ли е това да е истина? Успя ли Хил да ви убеди, че „провалът е 

обстоятелство, което хората сами са измислили”? Вярвам, че той нарочно изостря 

вниманието ни тук. Ако се вгледам в живота си – в моите собствени успехи и неуспехи в 

бизнеса, най-различни грешки и стъпки накриво – мога ли да твърдя, че някой друг е 

отговорен за тях – някой друг, освен мен? Ако направите внимателен анализ на своя 

живот, дали бихте стигнали до друг извод? Хил ми помогна да видя провала в друга 

светлина от онази, в която го разглеждах преди... 

 

 

В: Тогава каква роля играе провалът в стремежа на човек да разбие веригата на 

хипнотичния ритъм, след като този закон е бил кодиран в ума му?  

О: Провалът е един вид кулминационна точка. Щом я достигне, човек има 

възможност да изчисти ума си от страха и да направи нова стъпка в нова посока. Провалът 

е знак за него, че нещо не е наред с неговите цели или с плановете, по които е искал да 

постигне тези цели. Провалът е краят на погрешния път на навика, който хората следват и 

щом този край бъде достиггнат, пак провалът ги тласка да излязат от тази пътека и да 

поемат по друга, като създадат друг ритъм.  

Но провалът прави нещо повече от това. Той дава възможност човек да изпита сам 

себе си или да разбере колко силна е волята му. Той учи хората на много истини, които те 

не биха открили без негова помощ. Често именно провалът кара хората да проумеят силата 

на самодисциплината, без помощта на която никой не може да се върне, след като един път 

е станал пленник на хипнотичния ритъм.  

Изучи живота на всички хора, които са постигнали забележителен успех в което и да 

било начинание и със сигурност ще установиш, че техният успех се равнява на точната 

сума от провалите и неуспехите им, преди да го постигнат.  

 

 

Провалът е един вид кулминационна точка. Щом я достигне, човек има възможност 

да изчисти ума си от страха и да направи нова стъпка в нова посока. 

 

 

В: Това ли е всичко, което имате да кажете за преимуществата на провала? 

О: Не, всъщност едва сега започвам. Ако искаш да добиеш реална представа за 

значението на нещастието, провала, поражението и всички останали преживявания, които 

разчупват установените навици на хората и ги принуждават да изградят нови, наблюдавай 

как работи и функционира природата. Природата използва болестта, за да разчупи 

физическия ритъм на тялото, когато клетките и органите не функционират в хармония. Тя 

използва икономическите депресии, за да разчупи формата на масовото мислене, когато 

хората не си взаимодействат правилно – чрез икономически, социални и политически 

връзки. Тя отново използва провала, за да разчупи ритъма на негативното мислене, когато 

един човек общува неправилно със себе си, в своя собствен ум.  

Наблюдавай внимателно и ще забележиш, че навсякъде в природата съществува и 

функционира природен закон, който придава вечна подвижност на материята, енергията и 

силата на мисълта. Единственото постоянно нещо във Вселената е промяната. Вечна, 

неизтощима промяна, чрез която всеки атом материя и всяка градивна частичка енергия 

получава правото да се свърже по правилен начин с други атоми и градивни частички. 

Чрез промяната всеки човек получава възможността и привилегията да се свърже по 

правилен начин с други хора, без значение колко грешки е направил в живота си и колко 

пъти или по какъв начин се е провалял.  
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Когато масовото чувство за поражение обхване една нация, както се случва по време 

на икономическата криза през 1929 г., това обстоятелство е в съвършена хармония с плана 

на природата да се разбие моделът на човешките навици и да се създадат нови 

възможности.  

 

 

Красотата тази книга да се публикува днес, по време на настоящата икономическа 

криза, е в това, че природата още веднъж разчупва навиците на хората и създава нови 

възможности. 

 

 

В: Онова, което казвате, ме заинтригува. Да разбирам ли, че хипнотичният ритъм има нещо 

общо с начина по който хората се свързват едни с други? 

О: Онова абстрактно, въздушно нещо, което се нарича „характер”, не е нищо друго, 

освен проявление на закона за хипнотичия ритъм. Оттам нататък, когато говорим за 

характера на даден човек, би било по-правилно да се изразим с твърдението, че „неговите 

мисловни навици са изкристализирали в позитивна и негативна личност с помощта на 

хипнотичния ритъм”. Човек е добър или лош в зависимост от това как са се свързали 

неговите мисли и дела чрез закона за хипнотичния ритъм. Той е обречен на бедност или 

благословен с изобилие заради целите, плановете и желанията си – или пък поради липсата 

на такива. Те са се превърнали в навик и са се материализирали чрез хипнотичния ритъм. 

В: Това ли е всичко, което имате да кажете за връзката между хипнотичния ритъм и 

взаимоотношенията между хората? 

О: Не, сега започвам. Помни, че когато говоря, го правя от гледна точка на влиянието 

на хипнотичния ритъм върху всякакъв вид човешки взаимоотношения. Хората, които 

преуспяват в бизнеса, го постигат изключително благодарение на начина, по който се 

свързват със своите сътрудници във фирмата и партньорите извън нея.  

Добрите професионалисти дължат своя успех на добрите връзки със своите клиенти. 

Много по-важно за адвоката е да познава хората и природните закони, отколкото да 

познава закона. Ако един лекар не знае как да подходи към клиентите си така, че да им 

внуши доверие, той ще се провали като лекар.  

Един брак е изцяло или не толкова успешен в зависимост от това как двамата 

участници в него се отнасят един към друг. Добрият брак започва с наличието на правилен 

мотив за брак. Повечето бракове не са щастливи, тъй като отделните страни нито разбират, 

нито правят опити да разберат закона за хипнотичния ритъм, който упражнява силата си. 

Във всяка дума, която те изричат, във всяко действие, което извършват и във всеки мотив, 

който двамата имат в отношението си един към друг, се съдържат нишки на паяжина. Тази 

паяжина ги хваща в в капана от все по-задълбочаваща се мъка или им дава крилете на 

свободата, с помощта на които да се издигнат над всяка форма на нещастие.  

Всяко ново запознанство между хората или преминава в приятелство и след това в 

духовна хармония (наричана понякога любов), или посажда семената на съмнението и 

подозрението, които покълват и се развиват в открити конфликти. Кое от двете ще се 

случи зависи изцяло от начина, по който двамата участници се отнасят един към друг от 

самото начало на запознанството.  

Хипнотичният ритъм избира доминиращите мотиви, цели, желания и чувства на 

участващите във връзката умове и ги оплита с известна доза вяра, страх, любов или 

омраза. След като цветът на този възел се избистри с времето, той се вклинява в умовете на 

хората и става част от тях.  

Ето как по този тих и незабелязан начин природата превръща в постоянни 

доминиращите фактори във всички взаимоотношения. Във всички видове връзки между 

хората мотивите за зло и злите дела на отделните умове се координират и обединяват, 

приемайки определена форма и незабелязано оформят онзи възел, който е толкова важен за 

вас и който вие наричате „характер”. По същият начин положителните мотиви и дела се 
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събират и се „имплантират” в човека. Разбираш ли, не само делата на човека, но и мислите 

му определят природата на всички негови взаимоотношения.     

В: Нагазвате в много дълбоки води. Нека да плуваме близо до брега, където мога да 

следвам мисълта Ви, без да изпитвам опасения, че има риск да се удавя. Продължете и ми 

разкажете ка работи принципът на човешките взаимоотношения и как се прилага в сложния свят 

на изпълненото с проблеми всекидневие, в което живеем днес.   

О: Тази мисъл ме прави щастлив. Но нека първо да се уверя, че разбираш правилно 

принципите, за които говоря, преди да ти покажа как да ги прилагаш в различните аспекти 

на живота.  

Искам да съм сигурен, че разбираш следното: законът за хипнотичния ритъм е нещо, 

което никой не може да контролира, да избегне или пък да му повлияе. Всеки обаче би 

могъл да се свърже с другите спрямо този закон, така че да използва неотменимото му 

действие в своя полза. Хармоничната връзка с този закон се осъществява тогава, когато 

човек напълно промени навиците си и те доведат до нови обстоятелства. Целта е най-

съкровените цели и желания на човека да станат достижими и да се осъществят по начин, 

по който той да желае да ги приеме.  

Никой не може да промени закона за хипнотичния ритъм, както и никой не може да 

промени закона за гравитацията – но всеки може да промени себе си. Запомни обаче и си го 

припомняй във всички разговори по тази тема: човешките взаимоотношения се раждат и 

изграждат от навиците на индивидите, като участват в тях.  

 

 

Никой не може да промени закона за хипнотичния ритъм, както и никой не може да 

промени закона за гравитацията – но всеки може да промени себе си. 

*   *   *   *   *   * 

Опитвали ли сте някога да променяте някой друг? Ядосвате ли се, когато откриете, че 

не вие упражнявате контрол върху него и всъщност не постигате никакъв напредък? 

 

 

Законът за хипнотичният ритъм играе ролята само на спойваща свръзка между 

факторите, които създават човешките взаимоотношения – но не той създава тези фактори. 

Преди да продължим с дискусията за човешките взаимоотношения, искам да разбереш 

съвсем ясно какво представлява подсъзнанието.  

Терминът „подсъзнание” описва хипотетичен физически орган, който реално не 

съществува. Умът на човека се състои от универсална енергия (някои я наричат 

Безкрайния интелект), която той получава, усвоява и организира в мисловна форма чрез 

мрежата на сложен физически апарат, познат като „мозък”. 

Тези мисловни форми са отговори на различни стимули, които достигат до мозъка 

през вратите, известни като физически сетива, както и през т.нар. шесто чувство, което не е 

особено добре познато. Когато какъвто и да е стимул достигне мозъка и приеме форма на 

мисъл, той се класифицира и се подрежда в група от мозъчни клетки, познати като клетки 

на паметта.  

Всички мисли от сходен характер се складират заедно така, че когато една от тях 

излезе на преден план, това води до улеснен контакт с всички, свързани с нея подобни 

мисли.  Системата прилича много на подреждането на документация в съвременен офис, 

като освен това с нея се работи и по сходен начин. 

Впечатленията – мисли, с които човек е смесил голяма доза емоции (или чувства) са 

доминиращите фактори в мозъка, тъй като те се намират близо до повърхността – в самия 

край на системата на класифициране, ако мога така да се изразя. Там те се възбуждат за 

действие доброволно в момента, в който човек доброволно откаже да прилага 

самодисциплина. Тези мисли, обогатени с емоции, са толкова силни, че често карат човека 

да извършва действия, които не са били обмислени и одобрени от мисловните му клетки. 

Подобни емоционални изблици обикновено разрушават хармонията на всички човешки 

взаимоотношения. Мозъкът често създава комбинации от емоции, които са толкова силни, 
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че те напълно поемат контрола върху човека. В такива случаи, в човешките 

взаимоотношения се създава благоприятна почва за загуба на хармония.  

Чрез шестото си чувство човек може да получи достъп до кабинета на управление на 

друг мозък и да го изследва по свое желание, каквито и мисли и чувства да се съдържат в 

него. Състоянието, в което един човек може да влезе в контакт и да изследва „кабинета за 

управление” на мозъка на друг индивид, е познато като „хармония”. Ти обаче би разбрал 

по-добре какво имам предвид, ако ти кажа, че мозъците пулсират на една и съща честота 

на вълната, така че всеки един от двамата може бързо и лесно да влезе и да получи достъп 

до мислите и чувствата на другия човек.  

Освен това, благодарение на същия този физически орган, човек може да контактува 

и да получава информация от универсалната банка, позната като Безкраен интелект.  

Цялата информация, достигаща до един човешки мозък, идва от източници, които не 

е лесно да бъдат изолирани или проследени; по тази причина се смята, че всички тези 

мисли са плод на подсъзнанието. Шестото чувство е органът на мозъка, чрез който човек 

получава цялата информация, цялото знание, всички мисловни впечатления, които не 

достигат до него посредством едно от останалите пет физически сетива.  

Сега, след като вече познаваш начина на функциониране на мозъка, ще ти бъде по-

лесно да разбереш как и защо хората страдат от лоши взаимоотношения. Освен това ще 

научиш как човешките взаимоотношения могат да бъдат обогатявани и да достигнат 

връхната ди форма в духовно, мисловно и материално отношение.  

 И най-вече ще научиш, че щастието е непостижимо, ако не се разбират и прилагат 

правилните принципи в човешките взаимоотношения. Ще разбереш също, че никое 

човешко същество не може да съществува само за себе си, че хармонията на ума може да 

бъде постигната единствено чрез единение на целите и делата на две и повече човешки 

същества. Ще научиш защо всеки човек трябва по своя собствена воля да пази брата си 

(друго човешко същество) не само на теория, но и в реалния живот.   

В: Онова, което твърдите, може да е вярно, но все пак настоявам да се придържаме към 

безопасните брегове на мисълта. Нека отново да се приближим към брега, където мога да се 

потопя в познати води. Ще се върнем отново на дълбокото, когато се научим да плуваме добре. 

Започнахме да дискутираме въпроса как човек може да извлече полза от неуспеха, но изглежда 

сме се отплеснали някъде по пътя. 

О: Отклонихме се от пътя, но не сме го изгубили. Дяволът никога не се носи по 

течението. Отклонението беше необходимо, за да можеш да се подготвиш и да проумееш 

най-важната част от цялото това интервю. 

Сега сме готови да се върнем и да дискутираме темата за провала. Тъй като повечето, 

да не кажем всички, нещастия идват от нехармоничните взаимоотношения между хората, 

струва ми се важно да разбереш как вие, хората, можете  да се свързвате по правилен начин 

един с друг. 

Възниква естествено въпросът – а какво означава „правилна връзка между хората”? 

Отговорът е, че правилна връзка е онази, която дава на всички страни, участващи в нея – 

или на всички страни, които имат контакт с нея – някаква форма на полза, изгода.  

 

 

Правилна връзка е онази, която дава на всички страни, участващи в нея – или на 

всички страни, които имат контакт с нея – някаква форма на полза, изгода. 

*   *   *   *   *   * 

Отделете време и анализирайте внимателно своята връзка – у дома, на работата, на 

местата, където се забавлявате. Направете списък на взаимоотношенията, които според вас 

трябва да бъдат подобрени и имайте този списък предвид, докато четете нататък.  

 

 

В: Тогава какво е неправилна връзка? 

О: Това е всяка връзка между хората, която нанася вреда или причинява нещастие 

или тъга под каквато и да е форма, на някой от участниците в нея.  
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В: Как може да се подобри една неправилна връзка? 

О: Като се промени умът на човека, който причинява неправилната връзка или като 

се променят самите хора, участващи в нея. Някои умове си хармонизират естествено, 

докато други също така ествествено се сблъскват един с друг. Успешните човешки 

взаимоотношения, или поне онези, които трябва да просъществуват, се формират от умове, 

които хармонизират естествено (това е нещо съвсем различно от необходимостта да имат 

общи интереси като средство да се обединят в хармония). 

Когато ти говориш за бизнес лидери, които са успели, защото са знаели „как да 

подбират правилните хора за всяка една работа”, можеш да се изразяваш малко по-точно. 

Кажи, че те са успели, тъй като са знаели как да събират умове, които са в естествена 

хармония един с друг. Познанието как естествено да подбереш хора за всяка една работа в 

живота се основава на способността да разпознаваш типовете хора, чиито умове естествено 

си хармонизират.  

 

 

Помнете дефиницията на Хил за мозъчния тръст: „хармонична координация на два 

или повече умове, които работят за постигането на една обща цел”. 

 

 

В: Моля Ви да се съсредоточите върху несполуката, моля. Ако съществуват възможни 

ползи, които могат да бъдат извлечени от нея, назовете някои от тях. 

О: Несполуката освобождава хората от суетата и егоизма. Тя подтиска себичността, 

като доказва,че никой не може да успее без помощта на други хора.  

Несполуката кара човекът да провери своите мисловни, физически и духовни сили, 

като по този начин го изправя пред слабостите му и му дава възможност да ги преодолее.  

Несполуката тласка хората да търсят пътища и средства за постигане на 

самоопределение чрез медитация и вглеждане в себе си. Това често пъти води до 

откритието и използването на шестото чувство, чрез което човешкият индивид може да 

комуникира с Безкрайния интелект.  

Несполуката кара човека да осъзнае нуждата от интелект, който не съществува 

никъде другаде, освен в главата на всеки човек.  

Несполуката слага край на старите навици и дава на хората възможността да 

формират нови. По този начин тя може да бъде използвана, за да се разбият оковите на 

хипнотичния ритъм и да се пренасочи неговата сила за постигането на положителни 

последици, а не на отрицателни.   

В: Коя е най-голямата полза, която човек може да извлече от страданието? 

О: Най-голямата полза се състои в това, че той може – и обикновено така се случва – 

да е принуден да промени мисловните си навици и така да разбие и пренасочи силата на 

хипнитичния ритъм. 

В: Казано с други думи, провалът винаги е благословия, когато кара един човек да 

придобие знание или да изгради навици, които водят до постигане на основната  му цел в 

живота. Така ли е? 

О: Да, освен това има и още! Провалът е благословия, когато кара един човек да 

зависи от по-малко на брой материални фактори и повече от духовни такива.  

Много човешки създания откриват своето „Друго Аз”, онези сили, които оперират 

чрез силата на мисълта, след преживяването на някаква катастрофа, която ги лишава от 

пълнотот и свободно използване на тяхното физическо тяло. Когато човек не може повече 

да използва краката или ръцете си, той обикновено започва да използва ума си. Така той се 

поставя в ситуация, в която открива силата на своя собствен ум.  

 

 

Тук Дяволът ни разкрива как можем да използваме силата на своята собствена мисъл 

и „Другото ни Аз”, за да открием своята истинска сила и главната си цел. 
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В: От каква полза може да се лиши човек, губейки материални неща – да кажем пари? 

О: Загубата на материални неща може да научи човека на много ценни уроци, но не 

по-велики от истината, че човекът не притежава контрол върху нищо и нищо не му 

гарантира постоянното използване на дадена вещ – с изключение на силата на неговата 

мисъл. 

В: Чуд я се дали това не е най-голямата полза, която човек може да извлече от нещастието. 

О: Не, най-голямата потенциална полза от всяко обстоятелство, което кара човека да 

започне отначало, е, че то му дава възможност да излезе от хватката на хипнотичния ритъм 

и да си изгради нов набор от мисловни модели. Новите навици са единственият изход за 

хората, които се провалят. Повечето хора, обърнали действието на принципа на 

хипнотичния ритъм от негативно към позитивно, са успели да го постигнат, тъй като 

благодарение на някакво нещастие са били принудени да променят своите мисловни 

навици. 

В: Не лишава ли нещастието хората от надежда? 

О: То оказва този ефект върху хора със слаба воля, тъй като с години са следвали 

навика да се носят по течението. Върху онези, които не са отслабили волята си, то има 

обратния ефект. Хората, които не се носят по течението, се сблъскват с временното 

поражение и провала, но тяхната реакция спрямо всички форми на нещастие е позитивна. 

Такива хора се борят, вместо да се предават и обикновено печелят. 

Животът не предлага на никого имунитет срещу нещастие, но дава на всички силата 

на позитивното мислене, а тя е достатъчна, за да се подчинят всички обстоятелства, довели 

до нещастието и да се обърнат в позитиви. Индивидът е оставен на възможността да 

използва или да не използва своето основно право да мисли и чрез мисъл да проправи пътя 

си през несполуките. Всеки човек може или да използва своята сила на мисълта, за да 

следва конктретни цели и да достигне до положителен изход, или да откаже да използва 

това свое право и да достигне до негативен резултат.  

Не съществува компромис, не съществува отказ да използваш собствения си ум.  

Законът за хипнотичния ритъм кара всеки индивид да го използва до някаква степен, 

независимо дали е позитивна или негативна. 

 

 

Хората, които не се носят по течението, се сблъскват с временното поражение и 

провала, но тяхната реакция спрямо всички форми на нещастие е позитивна. Такива хора 

се борят, вместо да се предават и обикновено печелят. 

*   *   *   *   *   * 

Помните ли да се чувствали така, като че ли сте на път да се предадете всеки 

момент..., но не сте го направили. Ние с моят съавтор развиваме тази теза в книгата „На 

три стъпки от златото” с истории за упоритостта на хора, които никога не се предават – 

историите на повече от 35 съвременни лидери на нашето време, които не се носят по 

течението! 

 

 

В: Трябва ли да разбирам от думите Ви, че всяко нещастие е благословия? 

О: Не, не съм казал това. Казах, че във всяко нещастие се съдържа зародишът на 

бъдеща компенсация. Не съм твърдял, че има рог на изобилието, а просто негово семе. 

Обикновено това семе е под формата на някакво знание, идея, план или възможност, до 

които човек не би достигнал, ако преди това не промени мисловните си модели – а тази 

промяна идва с несполуката. 

В: Това ли са всички изброени ползи от неуспехите за човешките същества? 

О: Не, провалът се използва от природата като универсален език, на който тя 

„наказва” хората, когато откажат да се адаптират към нейните закони.  
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Например Първата световна война беше създадена от хората и беше разрушителна. В 

условията на тази война природата посади семето на адекватна компенсация под формата 

на световна депресия. Депресията беше неизбежна и неотменима. Тя последва войната така 

естествено, както денят следва нощта, по силата на същия този неотменим закон – закона 

за хипнотичния ритъм. 

В: Да разбирам ли, че законът за хипнотичния ритъм е същият онзи, който Ралф Уолдо 

Емерсън нарече закон за компенсацията? 

О: Законът за хипнотичния ритъм е законът за компенсацията. Това е силата, с 

помощта на която природата балансира позитивните и негативните енергии във Вселената, 

във всички форми на енергията и материята и във всички човешки взаимоотношения.  

В: Оперира ли законът за хипнотичния ритъм бързо на всички нива? Например този закон 

незабавно ли възнаграждава някого с ползата от позитивните му мисли или пък незабавно 

наказва човека, който трупа негативни мисли, с последиците от тях?   

О: Законът действа неотменно, но не във всички случаи незабавно. И ползите, и 

наказанията, които се пораждат от приложението му върху хората, могат да бъдат 

получени от други хора – преди или след смъртта на първопричинителя.  

Наблюдавай как действа този закон, когато върху едно поколение се насложат 

едновременно ефектът от греховете и от добрите дела на предходното поколение. По закона 

за действието на природните сили, четвъртото измерение – времето – е неизчерпаем 

фактор. Времето, необходимо на природата за проява на последствията от дадено действие, 

зависи на първо място от обстоятелствата. Природата кара една тиквичка да порасне за 

три месеца. За да израсте един хубав дъб, това отнем 100 години. Тя превръща яйцата на 

кокошките в пилета за 4 седмици, но и отнемат девет месеца да превърне яйцето на човека 

в новородено бебе.  

 

 

Животът не предлага на никого имунитет срещу нещастие, но дава на всички силата 

на позитивното мислене, а тя е достатъчна, за да се подчинят всички обстоятелства, 

довели до нещастието и да се обърнат в позитиви. 

*   *   *   *   *   * 

Дали и сега природата не е създала настоящата икономическа криза, за да превърне 

нашите лични провали в позитиви? 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА 

ОКОЛНА СРЕДА, ВРЕМЕ, ХАРМОНИЯ И ВНИМАНИЕ 
В: Вече разбирам по-добре потенциалните възможности на нещаститето и провала. Можете 

да продължите сега с описание на следващия от седемте принципа. Кой е той? 

О: Следващият принцип е принципът на влияние на околната среда.  

В: Продължете и опишете този принцип на влияние на околната среда и неговата роля като 

определящ фактор в човешките съдбини. 

О: Околната среда са всички ментални, духовни и физически сили, които оказват 

влияние върху човешките същества. 

В: Каква е връзката –ако изобщо такава съществува – между околната среда и хипнотичния 

ритъм? 

О: Хипнотичният ритъм укрепва и затвърждава мисловите навици на човешките 

същества. Навиците на мисълта се стимулират от влиянията на околната среда. Казано с 

други думи, материалът, с който се подхранват мислите, идва от околната среда, в която 

човек съществува. А навиците на мисълта стават постоянни благодарение на хипнотичния 

ритъм. 

В: Коя е най-важната част от околната среда за всеки човек, онази, която доминира над 

всички останали в зависимост от това дали човек използва ума си повече за позитивни или за 

негативни цели? 
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О: Най-важната част от околната среда за всеки човек е онази, която създава 

контактите с останалите хора. Всички хора възприемат, съзнателно или несъзнателно, 

мисловните навици на онези, с които се свързват в най-близки взаимоотношения.  

В: Искате да кажете, че продължителната връзка с човек, който мисли негативно, влияе и 

на другия човек? 

О: Да, законът за хипнотичния ритъм кара всяко човешко същество да формира 

навици на мисълта, които хармонизират с доминиращите влияния в околната среда и 

особено с онази част от средата, създадена от връзката му с друг човек. 

В: Тогава значи е важно човек да избира внимателно с кого установява близки 

взаимоотношения? 

О: Да, интимните и близки връзки трябва да бъдат плод на грижлив избор по подобие 

на грижата, с която човек избира храната си. Важно е да се свързвате с приятелски 

настроени, позитивни и балансирани хора.  

В: Кой вид взаимоотношения оказват най-силно влияние върху човека? 

О: Тези, с брачния партньор, с членовете на семейството, както и с колегите му в 

работата. Не толкова близките познанства и контактите с непознати оказват слабо влияние 

върху ума на човека. 

 

 

Материалът, с който се подхранват мислите, идва от околната среда, в която човек 

съществува. А навиците на мисълта стават постоянни благодарение на хипнотичния 

ритъм. 

*   *   *   *   *   * 

Случвало ли ви се е да изпаднете в лошо настроение или да станете черногледи, само 

защото сте прекарали известно време около личност с негативно присъствие? А ако това е 

вашият съпруг или съпруга, детето или бизнес партньорът ви? Хил препоръчва да мислим 

за позитивни и хармонични неща, не само за да противодействат на негативните мисли, но 

и за да повлияваме на хората около нас, които мислят негативно. Ако този човек е вашият 

съдружник например, помислете дали искате да запазите тези отношения или да се 

дистанцирате от отрицателната му енергия. 

 

В: Защо брачният партньор оказва такова влияние върху ума на човек? 

О: Защото бракът свързва хората с толкова силна духовна връзка, че тя става 

доминираща сила в ума им.  

В: Как влиянието на околната среда може да бъде използвано, за да се излезе от капана на 

хипнотичния ритъм? 

О: Всички влияния, които водят до създаването на определени мисловни навици, се 

затвърждават в ума чрез закона за хипнотичния ритъм. Човек може да промени тези 

въздействия така, че доминиращите сред тях да бъдат позитивни или съответно негативни, 

а после законът за хипнотичния ритъм ще ги превърне в постоянни. 

В: Ако трябва да изкажем истината по друг начин, човек може да се изложи на каквото 

влияние на околната среда пожелае, независимо дали то е позитивно или негативно, а законът за 

хипнотичния ритъм ще го превърне в трайно, като прихване магнитуда на мисълта -  навик. Така 

ли работи този закон? 

О: Точно така. Бъди внимателен с всички сили, пораждащи мисли – това са силите, 

които съставляват околната среда и определят съдбата на земните създания. 

В: Кои хора успяват да контролират влиянията на околната среда? 

О: Онези, които не се носят по течението. Всички, които са жертви на този навик, 

заплащат скъпо отказа да използват силата си, за да избират сами своята околна среда. Те 

се превръщат в жертви на всяко негативно влияние, идващо от същата тази среда.  

В: Съществува ли спасение за онзи, който се носи по течението? Няма ли начин той да се 

изложи на действието на позитивно влияние?   
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О: Да, съществува такава възможност. Хората могат да спрат да се носят по 

течението, да придобият отново контрол върху ума си и да изберат околна среда, наситена с 

позитивни мисли. Това може да бъде постигнато чрез ясното дефиниране на целта. 

В: Това ли е всичко, което трябва да се направи, за да се елиминира навика човек да се носи 

по течението? Този навик просто нагласа на ума ли е? 

О: Носенето по течението не е нищо друго, освен негативна нагласа на ума – 

състояние на съзнанието, което се отличава с липсата на определена цел. 

В: Каква ефективна тактика може да следва човек, за да живее в околна среда, която да му 

помогне максимално да се развива и да мисли позитивно? 

О: Най-благоприятната е онази околна среда, създадена от приятелски настроени 

хора, които следват желанието си да помагат един на друг в постигането на някаква 

определена цел. Този вид обединения се нарича „Мозъчен тръст”. Чрез него човек може да 

се свърже с внимателно подбрани личности, всяка от които да допринесе за групата с 

познание, опит, образование или идеи. С помощта на  тези хора той ще осъществи своята 

цел.  

Най-успешните лидери във всички области на живота се отварят за такъв род 

влияния на околната среда. Постигането на забелижителни успехи е неосъществимо без 

подкрепяща среда и помощ от страна на други хора. Ако трябва да се каже истината по 

друг начин, те се опълчват срещу влиянието на негативната околна среда. 

В: А какво да правят хората, които имат отговорности към своите роднини и няма как да се 

изолират от влиянията на негативната околна среда? 

О: Никое човешко същество не може да зароби  или задължи друго до такава степен, 

че да го лиши от възможността да си изгради самостоятелни мисловни навици и да живее в 

една позитивна околна среда. От друга страна, всеки човек има задължение към себе си да 

отстранява от средата си всякакво влияние, което дори леко напомня за негативни 

мисловни навици. 

В: Това не е ли много хладнокръвна философия? 

О: Само силните оцеляват. Никой не може да бъде силен, ако не се откъсне от всички 

влияния, които развиват негативни навици на мисълта. Негативните навици на мисълта 

водят до загуба на способността за самоопределение, без значение кой или какво е 

предизвикал тези навици. Позитивните навици на мисълта могат да бъдат контролирани 

от индивида и да бъдат насочени така, че да помагат за осъществяването на неговите 

желания и планове.  

В: По метода на дедукцията, от всичко, което казахте, си правя извода, че онези, които 

контролират факторите на околната среда, оказващи въздействие върху формирането на техните 

мисловни навици, се превръщат в господари на своята земна съдба, докато всички останали се 

управляват от нея. Правилно ли се изразявам? 

О: Съвсем правилно.  

В: Кое формора навиците на мисълта? 

О: Всички навици се изграждат от наследствени или придобити желания или мотиви. 

По този начин навиците възникват като последици от появата на определени желания.  

В: Какво се случва в човешкия мозък, когато се формират навиците на мисълта? 

О: Желанията са организирани импулси енергия, наречени мисли. Желанията, 

смесени с емоции, намагнетизират мозъчните клетки, в които се съхраняват и подготвят 

тези клетки да бъдат превзети и управлявани от закона за хипнотичния ритъм. Когато в 

мозъка се появи мисъл (т.е. когато тя се формира там) и се смеси със силна емоция или 

желание, тогава започва да действа законът за хипнотичния ритъм, който превръща 

мисълта в нейния физически еквивалент. Законът започва да работи първо с онези мисли, 

които са доминиращи в ума, т.е. които са смесени с най-силните желания и най-

интензивните чувства. Навиците на мисълта се формират от повторението на едни и същи 

мисли.  

В: Кои са най-силните основни мотиви или желания, задвижващи силата на мисълта? 

О: Десетте най-често срещани мотива, онези, които предизвикват най-силна мисловна 

реакция, са следните: 
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 Желанието за секс и любов 

 Желанието за физическа храна 

 Желанието за духовна, умствена и физическа себеизява 

 Желанието за живот след смъртта 

 Желанието за власт над другите 

 Желанието за материално благополучие 

 Желанието за знание 

 Желанието да подражаваш на другите 

 Желанието да превъзхождаш другите 

 Седемте основни вида страх 

Това са доминиращите мотиви, които вдъхновяват по-голямата част от човешките 

действия и усилия. 

В: А какво ще кажете за негативните желания като алчност, завист, сребролюбие, ревност, 

гняв? Не се ли изразяват те по-често, отколкото позитивните желания? 

О: Всички негативни желания не са нищо друго, освен изкривени позитивни желания. 

Те са били предизвикани от някаква форма на поражение, провал или невъзможността 

хората да се адаптират към природните закони по позитивен начин.  

В: Това дава нов поглед към негативните мисли. Ако правилно съм Ви разбрал, значи 

всички негативни мисли са следствие от нежеланието на човека да се хармонизира с природните 

закони или от неговия провал в опитите да се адаптира към тях. Така ли е? 

О: Да, точно така е. Природата не допуска леност или вакуум от какъвто и да е вид. 

Цялото пространство трябва да бъде запълнено – и то е запълнено – с нещо.  

Всичко съществуващо на света, независимо дали притежава физическо или духовно 

тяло, се намира в непрекъснато движение. Човешкият мозък не прави изключение. Той е 

бил създаден да възприема, оганизира, разпределя и изразява силата на мисълта. Когато 

личността не използва мозъка си, за да изразява позитивни и градивни мисли, природата 

запълва вакуума, като кара мозъка да действа под влиянието на негативните мисли.  

Мозъкът не може да бездейства. Ако разбереш този принци, ще можеш да погледнеш с 

нови очи към въпроса за влиянията на околната среда и ролята, която те заемат в живота 

на човека. Освен това ще разбереш по-добре как работи законът за хипнотичния ритъм, 

тъй като точно той държи всичко и всички в непрекъснато движение чрез някаква форма 

на себеизразяване – посредством позитивни или негативни принципи. 

 

 

Природата не допуска леност или вакуум от какъвто и да е вид. Цялото пространство 

трябва да бъде запълнено – и то е запълнено – с нещо... Когато личността не използва 

мозъка си, за да изразява позитивни и градивни мисли, природата запълва вакуума, като 

кара мозъка да действа под влиянието на негативните мисли.  

*   *   *   *   *   * 

Според мен изказването е изключително вярно, особено когато става въпрос за 

децата, които разполагат с толкова  много свободно време! Дон Грийн, изпълнителен 

директор на фондация „Наполеон Хил”, си спомня: „Когато бяхме малки, непрекъснато ни 

даваха някакви задачи, тъй като се смяташе, че „който няма работа, Дяволът му намира”. 

Интересен паралел, не мислите ли? 

 

 

Природата не се интересува от морала в смисъла, който вие влагате в тази дума. Тя не 

се интересува дали нещо е правилно или грешно. Не се влияе от правдата и неправдата. Тя 

се стреми само да накара всички да се движат по начин, който хармонизира с нейните 

закони! 

В: Това е изключително интересна интерпретация на природните закони. Към кого мога да 

се обърна, за да намеря потвърждение на Вашите думи? 
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О: Към учените, към философите, към хората, които мислят с главата си. В крайна 

сметка обърни се към проявлението на физическите закони на майката природа. 

За природата не съществува такова нещо като „мъртва материя”. Всеки атом материя 

непрестанно е в движение. Цялата енергия непрестанно се движи. Никъде няма празнини. 

Времето и пространството са доказателства за движение – толкова плавно, че не може да 

бъде измерено от човешките същества.  

В: Аха, човек някак стига до извода, че източниците на надеждно познание са шокиращо 

малко. 

О: Източниците на надеждно познание, които вие сте развили, са малко. Мозъкът на 

всеки нормално развит възрастен човек е потенциален ключ към цялото познание, което 

съществува във Вселената. Мозъкът на всеки нормално развит възрастен човек съдържа в 

себе си механизма, който дава възможност за директна комуникация с Безкрайния 

интелект, а в него се съдържа цялото познание, което съществува и което някога ще 

съществува.  

В: Вашето изявление ме води към извода, че човешките същества могат да се превърнат в 

онова, което са вменили на онзи, заречен от тях „Бог”. Това ли имате предвид? 

О: По закона за еволюцията, човешкият мозък се усъвършенства така, че да може да 

общува по своя воля с Безкрайния интелект. Това усъвършенстване ще се извършва 

посредством организираното развитие на мозъка, чрез адаптацията му към законите на 

природата. Времето е факторът, благодарение на който ще се извърши усъвършенстването.  

В: Какво причиняват циклично повтарящи се явления като например епидемиите, 

икономическите кризи, войните и вълните от насилие? 

О: Всички подобни епидемии, на които стават жертва голям брой хора, са резултат от 

закона за хипнотичния ритъм. Той повелява, че природата събира мисли от подобен 

характер и кара тези мисли да се осъществяват чрез масови прояви.  

В: Тогава Голямата депресия е била причинена от факта, че голям брой хора са излъчвали 

мисли на страх. Така ли е? 

О: Точно така. Милиони хора мечтаят да получат нещо срещу нищо – чрез игри на 

борсата. Когато всички те внезапно открият, че са получили нищо срещу нещо, те са 

обладани от страх и тичат към банките, за да изтеглят парите си – и така се поражда 

паниката. Тъй като милиони хора изпъниха умовете си с мисли за страх и бедност, 

депресията се проточи с години.  

 

 

Настоящата икономическа ситуация в САЩ и в целия свят бе предизвикана от 

някакъв подобен сценарий. Милиони си мечтаеха да получат нещо от нищо в областта на 

недвижимите имоти (вторични ипотеки, нереални оценки на имоти и т.н.), както и на 

финансовите пазари. Когато всичко започна да се разпада, те се уплашиха и паниката обзе 

всички. Можем ли да стабилизираме икономиката, като върнем мислите на тези милиони 

хора от страх обратно към стабилните пазарни принципи? Философията на Наполеон Хил 

може да ни покаже пътя. Изборът остава за нас. 

 

 

В: От онова, което казвате, разбирам, че природата обединява доминиращите мисли на 

хората и изразява тези мисли чрез някаква форма на масова активност, например, икономически 

депресии, бизнес подем и т.н. Така ли е? 

О: Разбрал си ме правилно. 

В: Нека да продължим със седемте принципа. Продължете с описанието им. 

О: Следващият принцип е времето, четвъртото измерение.  

В: Каква връзка съществува между времето и действието на закона за хипнотичния ритъм? 

О: Времето е законът за хипнотичния ритъм. Интервалът време, необходим, за да се 

превърне една мисъл в постоянна, зависи от обекта и характера на тази мисъл.  

В: Но Вие казахте, че единственото постоянно нещо във Вселената е промяната. Ако това е 

вярно, то тогава времето непрекъснато се променя, то събира и разделя всичко – включително и 
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навиците на мисълта. Тогава как може законът за хипнотичния ритъм да превърне в постоянни 

нечии мисловни навици? 

О: Времето разделя всички мисловни навици на две основни групи – негативни и 

позитивни мисли. Разбира се мислите на един човек се променят непрекъснато и се 

комбинират така, че да пасват на желанията на индивида. Те обаче не се променят от 

отрицателни към положителни или пък обратното, освен чрез доброволното усилие от 

страна на личността.  

Времето наказва човека за всички негови негативни мисли и го възнаграждава за 

всички позитивни според законите на природата и целите, които тези мисли преследват. 

Ако доминиращите мисли на един човек са негативни, времето го наказва за тях, като 

изгражда в неговото съзнание навика да мисли негативно и след това затвърждава този 

навик през всяка една секунда от неговото съществуване. Позитивните мисли също по 

силата на гореописания процес с времето се превръщат в постоянни навици. Терминът 

„постоянен”, разбира се, се отнася до физическия живот на индивида. В общия смисъл на 

тази дума нищо не е постоянно. Времето превръща навиците на мисълта в онова, което 

бихме могли да наречем „перманентно” за живота на индивида.  

В: Сега вече разбирам по-добре как работи времето. Какво други характеристики 

притежава то във връзка със земната съдба на човешките същества? 

О: Времето е онова влияние на природата, чрез което човешкият опит може да се 

дестилира в мъдрост. Хората не са родени мъдри, но са родени със способността да мислят 

и с течение на времето могат чрез мисълта да си пробият път до мъдростта.  

 

 

Хората не са родени мъдри, но са родени със способността да мислят и с течение на 

времето могат чрез мисълта да си пробият път до мъдростта.  

*   *   *   *   *   * 

Това, струва ми се, е едно от най-ценните разкрития в цялата книга. Използвайки 

способността си да мислим и да анализираме своя житейски опит – без значение дали той се 

състои от победи или поражения – можем да придобием мъдрост. Наистина ли е толкова 

просто? 

 

 

В: Могат ли младите хора да притежават мъдрост? 

О: Само в доста ограничена форма. Мъдростта идва само с течение на времето. Тя не 

може да бъде наследена и не може да бъде отдадена от човека и да се предаде на останалите 

по друг начин, освен с времето.  

В: Човек насила ли придобива мъдрост с течение на времето? 

О: Не! Мъдростта идва само при онези, които не се носят по течението и които имат 

положителни навици на мисълта. Хората, които се носят по течението и онези, чиито 

доминиращи мисли са негативни, никога не придобиват мъдрост, освен на едно много 

елементарно ниво.   

В: От казаното разбирам, че времето е приятел на човека, който тренира ума си да следва 

положителните навици на мисълта и е враг на онзи, който се понася по вълната на негативното 

мислене. Така ли е? 

О: Точно така е на практика. Хората могат да бъдат разделени на две групи – такива, 

носещи се по течението и такива, които не се носят по течението. Първите винаги зависят 

от вторите, а времето превръща тези взаимоотношения в постоянни.  

В: Имате предвид, че ако аз се нося по течението на живота без цел и смисъл, онзи, който 

не се носи по течението, може да стане мой господар, а времето действа единствено в посока да 

направи този господар по-силен и да утвърди властта му върху мен? 

О: Това е истината. 
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Мъдростта идва само при онези, които не се носят по течението и които имат 

положителни навици на мисълта. 

*   *   *   *   *   * 

Отново се замислям за нашите деца. При толкова много негативизъм около нас 

заради тероризма и финансовата криза, какво ще бъде дългосрочното му влияние върху 

децата? Необходимо е да ги въвлечем в положителни преживявания, за да развиваме ума 

им в положителна посока. 

 

 

В: Какво е мъдростта? 

О: Мъдростта е способността човек да се свърже с природните закони така, че да ги 

накара да му служат. Тя е и способността човек да се свърже с останалите хора така, че да 

спечели тяхното хармонично желание за сътрудничество и те да му помогнат да получи от 

живота всичко, което желае.  

В: Тогава, акумулираното познание не е мъдрост? 

О: Всемогъщи небеса, не! Ако познанието беше мъдрост, тогава постиженията на 

науката нямаше да бъдат впрягани с цел масово унищожение! 

В: Какво е необходимо, за да се превърне акумулираното познание в мъдрост? 

О: Време плюс желание за придобиване на мъдрост. Мъдростта никога не се натрапва 

на никого. Тя се придобива – ако изобщо се придобие – с помощта на позитивно мислене и 

доброволно полагани усилия! 

В: Безопасно ли е всички хора да разполагат с познание? 

О: За никого не е полезно да притежава огромно познаие без мъдрост. 

В: Каква е възрастта, на която повечето хора започват да трупат мъдрост? 

О: Повечето хора, които придобиват мъдрост, започват да го правят, когато 

прехвърлят 40-те си години. Преди тази възраст мнозинството от хората са твърде заети да 

трупат познание и да го организират  в планове, за да си правят труда да търсят мъдростта.  

В: Кое е житейското обстоятелство, чрез което най-често се достига до мъдрост? 

О: Бедата и поражението. Това са универсалните езици на природата, с помощта на 

които тя дава мъдрост на онези, които са готови да я приемат.  

В: Винаги ли бедите и поражението са носители на мъдрост? 

О: Не, те я предават само на онези хора, които са готови да я приемат и които 

доброволно са я потърсили.  

В: Какво определя готовността на човек да получи мъдрост? 

О: Времето и мисловните навици на този човек. 

В: Новопридобитото позние също толкова качествено ли е, колкото познанието, 

придобито по-отдавна? 

О: Не, познанието, което е отлежало повече време, винаги е по-висше от онова, което е 

било придобито наскоро. Времето дава конкретност на познанието в качествено и 

количествено отношение, придава му също и достоверност. Човек не може да бъде сигурен 

в познаие, което не е било доказано с времето.  

В: Какво означава „надеждно познание”? 

О: Това познание, което хармонизира с природните закони, което означава, че то е 

основано върху позитивно мислене.  

В: Променя ли времето стойността на познанието? 

О: Да, времето променя и модифицира всички стойности. Онова, което днес е точно 

познание, утре може да не означава нищо, тъй като времето е преподредило фактите и 

стойностите. Времето модифицира всички човешки взаимоотношения за добро или зло в 

зависимост от начина, по който хората се свързват един с друг.  

Има време, когато е добре да се посеят семената на една мисъл и има време, когато 

трябва да се прибере реколтата от тези мисли – така, както има подходящо време да се 

засее семето в земята и след това идва точното време, в което да се ожъне. Ако времето 

между сеитбата и жътвата не е правилно измерено, тогава природата не дава желаната 

реколта и не дава въобще никаква реколта.  
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В: Продължете и ми опишете последните два от седемте принципа. 

О: Следващият принцип е хармонията. 

Навсякъде, накъдето човек се обърне, може да намери доказателства, че природата 

подрежда идеално всичко, спазвайки закона за хармонията. С помощта на този закон 

природата поставя всяко едно нещо в определена околна среда така, че то да е в хармония с 

нея. Ако успееш да проумееш тази истина, ще придобиеш нов и по-цялостен поглед върху 

силата на околната среда. Ще разбереш защо свързаването с негативните създания е 

фатално за онези, които търсят самоопределение. 

В: Имате предвид, че природата принуждава човешките същества да се привеждат в 

хармония с влиянията на техните околни среди? 

О: Да, точно така е. Законът за хипнотичния ритъм налага върху всяко живо 

същество доминиращите влияния на околната среда, в която то съществува. 

В: Ако природата налага на човешките същества да възприемат природата на околната им 

среда, как тогава хората, които живеят в бедност и нещастие, могат да се спасят от тях, ако 

желаят? 

О: Те могат да променят средата си или да останат в плен на бедността. Природата не 

позволява на никого да избегне влиянието на околната среда, в която съществува.  

Независимо от това обаче, тя със своята безгранична мъдрост е дала на всяко 

нормално човешко същество свободата да създаде своя собствена мисловна, духовна и 

физическа околна среда, но когато веднъж я създаде, човек трябва да стане част от нея. 

Това е неотменна част от закона за хармонията.  

В: Кой оказва доминиращо влияние и определя ритъма например в една бизнес среда? 

О: Това прави индивидът или индивидите, които мислят и действат според 

определена конкретна цел. 

В: Толкова ли е просто? 

О: Да, дефинирането на целта е отправна точка, от която човек може да създаде 

околна среда. 

В: Изглежда не успявам да следвам мисълта Ви. Целият свят е прояден от войни и 

катаклизми, както и от други форми на страдание, които изразяват всичко останало, но не и 

хармония. Природата като че ли не кара хората да бъдат в хармония един с друг. Как бихте 

обяснили това противоречие? 

 

 

Както по времето, в което е живял Хил, така и днес изглежда, че съществува твърде 

малко хармония. Ако погледнете днешното състояние на икономиката, природните 

бедствия, военните конфликти, страданието, което хората понасят от бедност и глад, 

мислите ли, че постигането на хармония е нещо възможно? Хил би казал, че е възможно, 

дори пред лицето на изключително трудните условия, в които е живял. Вие и аз може би не 

контролираме хармонията в този свят, но поне можем да създадем хармония в домовете си. 

 

 

О: Няма никакво противоречие. Доминиращите влияния в света са, както ти сам 

отбеляза, негативните, а природата кара хората да се хармонизират именно с 

доминиращите влияния в околната среда.  

Хармонията, в смисъла, в който се използва тази дума, означава, че природата 

свързва всичко във Вселената с неговото подобие. Негативните обстоятелства се свързват 

едно с друго, без значение къде се намират. Позитивните влияния по силата на същия закон 

се свързват и те едно с друго. 

В: Започвам да разбирам защо успелите бизнесмени внимават при  подбора на персонала 

си. Хората, които обикновено успяват във всяко начинание, налагат в офиса си своята атмосфера 

и техните служители и подчинени започват да мислят и да действат за успеха. Това ли е идеята? 

О: Да, идеята е точно тази. Наблюдавай внимателно и ще установиш, че онова, на 

което всички успели хора държат, е хармонията между техните служители. Друга тяхна 

отличителна характеристика е, че те се движат в живота с точно определена цел и изискват 
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от своите подчинени да правят същото. Ако разбереш тези две истини, ще схванеш и 

огромната разлика между Хенри Форд и наемния работник във фабриката му. 

 

 

Значи принципът на хармонията е благоприятен за нас, когато се заобикаляме с 

повече успели хора. Помислете с какви хора работите. Подкрепят ли ви те или ви дърпат 

назад? 

 

 

В: А сега ми разкажете за последния от седемте принципа. 

О: Последният принцип е предпазливостта. 

Също както навикът човек да се носи по течението, толкова опасна е и липсата на 

внимание и предпазливост.  

Хората се носят по течението и попадат в най-различни опасни ситуации, тъй като не 

планират стъпките си. Онзи, който се носи по течението, никога не се пази. Той първо 

действа, а после мисли, ако изобщо се замисли. Той не подбира приятелите си. Той се носи 

безцелно и позволява хората да осъществяват собствените си цели чрез него. Той не си 

избира занимание. Той завършва училище и се радва да започне първата работа, която ще 

му осигури храна и дрехи. Той направо предизвиква хората да го мамят в търговията, като 

не си дава труда дори да научи предварително правилата й. Този човек кани болестта при 

себе си, като не взема елементарни мерки да се поддържа в добро здраве. Той кани 

бедността да му стане спътник, като бездейства и се обгражда с хора, поразени от бедността. 

Той кани провала да го навести с всяка стъпка, която предприема и не си дава труда да се 

осведоми какво кара хората да се провалят. Той кани страха да го навести във всички свои 

форми, като не проявява никакво желание да изучи този страх и откъде идва той. Този 

човек проваля брака си, тъй като не внимава още в самото начало, когато си избира 

съпруга и проявява още по-малко внимание в това как се разкрива пред нея след сватбата 

им. Той губи приятелите си или ги превръща в свои врагове, тъй като не внимава и се 

разкрива пред тях по неподходящия начин. 

 

 

Също както навикът човек да се носи по течението, толкова опасна е и липсата на 

внимание и предпазливост. 

 

    

В: Всички хора ли са невнимателни? 

О: Не, това се случва само на онези, които се носят по течението. Хората, които не се 

носят по течението, винаги са внимателни. Такъв човек внимателно обмисля плановете си, 

преди да започне да ги следва. Той си прави изводи от провалите и неуспехиите на хората, 

които го заобикалят и планира как да ги предотврати.  

Ако изпрати някой на важна мислия, той избира още един човек, който да следи, че 

пратеникът няма да изостави мисията си. След това проверява и двамата, за да е сигурен, 

че онова, което желае, ще бъде изпълнено. Той не приема нищо за даденост там, където 

проявата на внимание може да му донесе успех. 

В: Прекалената предпазливост не е ли толкова пагубна, колкото и липсата на внимание? 

О: Не съществува такова нещо като „прекалена предпазливост”. Онова, което ти 

наричаш „преклена предпазливост”, всъщност е проява на страх. А страхът и вниманието 

в смисъла на предпазливост са две напълно различни неща.  

В: А хората не бъркат ли страха с прекалената предпазливост? 

О: Да, това се случва понякога, но хората ще си създадат много по-сериозни 

неприятности в случай, че изобщо не проявят предпазливост, отколкото ако се 

презастраховат.  

В: По какъв начин мога да извлека максимална полза от своята предпазливост? 
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О: Като внимаваш в подбора на своите служители и колеги и внимаваш как се 

отнасяш с тях. Причината за това е очевидна. Колегите на един човек представляват най-

важната част от околната у среда, а доминирашите сили в околната среда определят дали 

един човек ще започне да се носи по течението или не. Онзи, който прояви внимание при 

избора си на колеги и подчинени, никога не си позволява да създаде близка връзка с човек, 

който не му носи някаква духовна, ментална или икономическа полза. 

В: Не е ли този подбор на хора малко себичен? 

О: Той е смислен и води до самоопределение. Всеки нормален човек си мечтае да 

придобие материално благополучие и щастие.  

Нищо не допринася за успеха и щастието повече от внимателно подбраните 

сътрудници. Оттам следва, че всеки, който желае да бъде успял и щаслив, трябва да отдели 

голямо внимание на подбора на хората, с които ще работи. Онзи, който се носи по 

течението, позволява на подчинените си да се прикрепят за него за своя собствена изгода. 

Онзи, който не се носи по течението, внимателно подбира персонала в офиса си и не 

позволява никой от хората там да създаде близка връзка с него, освен ако не оказва 

някакво полезно влияние или не носи някаква определена полза. 

В: Никога не ми е хрумвало, че вниманието при подбора на приятели има толкова огромно 

значение за успеха или провала на едина човек. Всички успели хора ли практикуват 

предпазливост в подбора на своя екип, без значение да ли става дума за бизнеса, социалните или 

професионалните връзки? 

О: Без упражняването на постоянно внимание в избора на хората около себе си никой 

не може да постигне успех  в някакво начинание. От друга страна, липсата на внимание 

гарантира почти сигурен неуспех с каквото и да се захване човек. 

 

 

Случвало ли ви се е да не можете да кажете „не”? Тази глава от книгата кара човек да 

осъзнае, че ако внимава в подбора на хората около себе си и се научи да казва „не” по-

често, това може да го изведе на пътя към успеха. 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ  
Три момента от моето интервю с Дявола ме интригуват най-много. Тези три фактора ме 

интересуват, тъй като са оказали най-силно влияние в живота ми - факт, който всеки един 

читател на моята книга може лесно да провери. Трите важни фактора са навикът да се носиш по 

течението, законът за хипнотичния ритъм, чрез който всички навици се превръщат в постоянни и 

елементът време. 

Ето, това са трите сили, които неотменно държат в своя власт съдбата на всеки човек. Тези 

три фактора придобиват ново и по-важно значение, когато се групират и изучават като една 

цялостна сила. Съвсем малко въображение и най-бегло познаване на законите на природата е 

необходимо, за да види човек, че повечето трудности, които хората преживяват, са създадени от 

тях самите. Нещо повече – трудностите рядко са следствие от някакви обстоятелства. Те 

обикновено са пикът на серия от обстоятелства, които са се обединили чрез навика човек да се 

носи по течението и с помощта на времето.  

 

 

Повечето трудности, които хората преживяват, са създадени от тях самите. 

*   *   *   *   *   * 

Мнозинството от хората в наши дни имат психиката на жертви. Те използват тази 

нагласа, за да се оправдаят и да не поемат отговорност за своя собствен живот.  

 

 

Самюел Инсъл не е изгубил своята индустриална империя на стойност 4 милиарда долара 

вслествие от икономическата криза. Той започнал да губи дълго преди депресията да започне, 
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когато станал жертва на група жени, убедили го да използва талантите си и вместо на социални 

каузи да се отдаде на операта. Ако има човек, паднал от върхивете на финансовия свят, 

благодарение на навика да се носи по течението, хипнотичния ритъм и времето, това е Самюел 

Инсъл. Пиша това от позицията на човек, добре запознат с делата на г-н Инсъл: причините за 

неговите неприятности датират от периода, когато служех с него през Първата световна война, 

до момента, в който той послуша лошите съвети да избяга от себе си. 

 

 

Самюел Инсъл се премества от Англия в САЩ през 1881 г., за да стане частен 

секретар на Томас Едисон и се издига до президент на „Чикаго Едисон Къмпани” през 1892 

г. Към 1907 г. той упражнява пълен контрол върху електрическата система в Чикаго. Към 

1912 г. управлява няколкостотин електроцентрали и агресивно промотира продуктите на 

своите компании. Когато те фалират през 1932 г., Инсъл заминал за Европа; екстрадиран 

през 1934 г., бил е съден три пъти за измами, нарушение на банковите закони и 

злоупотреба, но всеки път е оправдаван. Хил ни дава друг поглед върху причините за 

неговия фалит и падението му от върха на финансовия свят. Днес всеки знае името Едисон, 

но почти никой не знае това на г-н Инсъл.  

 

 

Хенри Форд преживял същата депресия, през която преминал и г-н Инсъл, но Форд успял 

отново да се изкачи на върха без драскотина. Искате ли да знаете причината? Ще ви кажа коя е 

тя. Форд имаше навика да не се носи по течението в нито една област. Времето е приятел на 

Форд, тъй като той имаше навика да го използва по позитивен  и конструктивен начин, с 

помощта на своите собствени мисли, обвити в плановете на своето въображение.  

Вземете за пример всяко едно обстоятелство, което желаете. Измерете го спрямо това как се 

отнася към навика на човек да се носи по течението, хипнотичния ритъм и времето  - и ще 

откриете причината за всеки успех или неуспех.  

Франклин Д. Рузвелт встъпи в длъжност с фанфари – първия път. Той имаше една основна 

цел и тази цел беше много ясно дефинирана. Тя бе да се спре настъплението на страха и  хората 

да започнат да мислят и да говорят за възстановяване на бизнеса, вместо за икономическа 

депресия.  

В процеса на осъществяване на тази цел нямаше носене по течението. Силите на цялата 

нация бяха обединени и всички действаха заедно, за да се постигне целта на президента. За пръв 

път в историята на Америка вестниците на всички политически сили,  църквите на всички 

вероизповедания, хора от различни раси и цветове, организации от всякакъв вид се обединиха в 

една мощна сила с единствената задача да помогнат на президента да възстанови вярата и 

нормалните бизнес отношения в страната.  

В един конферентен разговор между президента Рузвелт и група съветници по извънредни 

ситуации няколко дни след встъпването му в длъжност го попитах кой е основният му проблем. 

Той отговори: „Тук не става въпрос за основен и второстепенен проблем; проблемът е един и 

решението му се състои в това, че трябва да престанем да се страхуваме и вместо това да 

започнем да вярваме”. 

Преди края на първата си година в Белия дом президента беше сломил страха и го беше 

заменил с вяра – а нацията бавно, но сигурно излизаше от депресията. Към края на първия си 

мандат – отбележете добре фактора изминало време – президента беше консолидирал толкова 

ефективно силите на американския бизнес и частен живот, че зад него стоеше цялата нация. Тази 

нация беше готова и заредена с желание и ентусиазъм да последва лидера си без значение накъде 

ще поеме той.  

Това са добре известни факти на всички, които са чели вестници или слушали радио. 

 

 

Като всички нас Наполеон Хил е живял в политическа реалност, която се е отразила 

на всеки. Често възприемаме себе си като „жертви” на медиите, на политическата система 
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или на някакви външни сили. Хил ни показва как можем да се издигнем над тази своя роля 

– още едно от оръжията на Дявола – и да поемем отговорност за своите собствени решения.  

 

 

След това дойдоха новите президентски избори и възможността хората да изразят своето 

доверие в лидера си. Те го показаха по начин, който е безпрецедентен за който и да е вот в САЩ. 

Президентът влезе за втори път в Белия дом с нечувана подкрепа от цялата страна, с изключение 

на два щата.  

Забележете как сега колелото на на живота започна да се върти в обратна посока. 

Президентът промени политиката си от твърда решителност и категоричност на целите към 

неяснота и носене по течението. Промяната на поведението му разби силната група на 

синдикатите на две и обърна половината срещу него. Политиката му доведе до разцепление и в 

двете камари на конгреса, където до момента той разполагаше с пълно мнозинство. Но най-

важното от всичко беше, че раздели американците на „про” и „анти”. Така накрая от него беше 

останала само усмивката му за милион долара и отработеното му ръкостискане – неща, които 

очевидно не бяха достатъчни, за да му помогнат да си върне предишната власт и влияние върху 

американското общество.  

Тук отново имаме великолепен пример за човек, издигнал се до висоти благодарение на 

ясното дефиниране на целите си, след което паднал отново до изходно положение, заради навика 

да се носи по течението. И в двата случая – и на възхода, и на падението му – може ясно да се 

види как действието на навика да се носиш по течението на живота се реализира с помощта на 

закона за хипнотичния ритъм и времето.  

 

 

Тук отново имаме великолепен пример за човек, издигнал се до висоти благодарение на 

ясното дефиниране на целите си, след което паднал отново до изходно положение, заради 

навика да се носи по течението. 

*   *   *   *   *   * 

Спрете за миг и си спомнете за хора около вас или в публичното пространство, които 

са постигнали големи успехи, а след това са изгубили постигнатото само заради навика да 

се носят по течението. 

 

 

През целия ми живот Дяволът се е намесвал драматично в него. Той ме е виждал да се 

впускам в бизнес възможности, за които мнозина биха дали мило и драго да ги притежават, а 

после да приключвам с тях. Виждал ме е да се нося по течението в отношенията си с другите 

хора и да проявявам липса на внимание в бизнес делата си. 

Това, което ме е спасявало да не попадна под пълния контрол на закона за хипнотичния 

ритъм, винаги е било конкретната цел на живота ми  - систематизирането на философията на 

личностните постижения. В един или друг момент съм се носил по течението на временните си 

цели и желания, но тази склонност не се е отразявала на моята основна цел. Тази цел винаги е 

била достатъчна мотивация, за да събера кураж и отново да се впусна в трупане на знание всеки 

път, когато по-дребните ми въжделения са претърпявали крах. 

Във връзка с изследването на закона на успеха аз анализирах повече от 25 000 души и 

научих нещо за хазартната природа на навика да се носиш по течението. Тези анализи показаха, 

че само 2 от всеки 100 души имат своя значима цел в живота. Останалите 98 бяха впримчени в 

навика да се носят по течението. Изглежда почти съвпадение, че моите твърдения съвпадат с 

твърдението на Дявола, че той управлява 98 от всеки 100 души, благодарение на навика им да се 

носят по течението.  

Поглеждайки назад към моята собствена кариера, виждам ясно, че можех да избегна 

мнозинството от малките поражения, ако имах план, който да следвам, за да постигна основната 

цел на живота си.  
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Моят опит от анализирането на 25 000 семейни двойки установи, че повечето от тях са 

изгубили хармонията във взаимоотношенията си поради натрупването на голям брой малки 

проблеми, които не са били изчистени или решени навреме. Тези хора просто не са искали да го 

направят или просто не са живели семейния си живот според принципа за определеност на целта.  

Тази история се повтаря през годините до безкрай. Човекът с най-конкретен план и цел, и 

най-голяма власт, продължава напред към победата. Останалите треперят, оглеждат се за 

подслон и пъшкат под игото на онези, които имат конкретна цел.  

Не е трудно дасе открие отговорът. Няма нужда да оглеждаме небето  телескоп. За себе си 

аз бих предпочел да потърся отговор от Дявола, тъй като той ми каза достатъчно лесно истината, 

че победата идва при хората, които знаят какво искат и които са твърдо решени да го постигнат. 

Те са победили навика да се носят по течението. Те имат свой начин за правене на нещата, свои 

планове и свои цели. Опозицията на тези хора, която е много по-многобройна от тях, няма 

никакъв шанс, тъй като тя не притежава нито план, нито цел, нито изработен начин на действие, 

освен идеята да кръжат наоколо с мисълта, някой може да се появи от нищото, за да им помогне. 

В тези три кратки изречения се съдържа обобщеното познание за разликата между провала и 

успеха, силата и слабостта.  

Наближава краят на пътуването ни през тази книга. Ако трябва да обобщим в едно 

изречение най-важната част от онова, което съм се опитал да кажа в нея, то би било нещо от рода 

на:  

Доминиращите желания на човек могат да придобият физическа форма благодарение на 

ясно дефинирана цел, следвана от конкретни планове, с помощта на закона за хипнотичния 

ритъм и времето! 

Ето ви позитивната фаза на философията на индивидуалните постижения, която се опитах 

да систематизирам в тази книга – опростена и изразена ясно. Ако разширим философията с цел 

адаптирането й към житейските условия, ще открием, че е толкова необятна, колкото е самият 

живот, че се разпростира върху всички човешки взаимоотношения, мисли и желания.  

И ето ни към края на най-странното от всички интервюта, които съм направил с велики 

личности и с хора, стигнали почти до върха. Тези интервюта ми отнеха 50 години неуморна 

работа в търсене на онези истини за живота, които водят до щастие и финансова сигурност.  

Колко странно, наистина, че след като съм имал контакт с хора като Карнеги, Едисон и 

Форд, трябваше да отида при Дявола, за да получа практическо познание за най-великия от 

принципите, останал неразкрит в процеса на моето търсене на истината. Колко странно, че ми се 

наложи да изпитам бедност, провал и нещастие в стотици най-различни форми, преди да получа 

правото и възможността да използвам природния закон, който смегчава действието на тези три 

фактора и го прекратява. Но най-удивителното от всичко, което ми е поднасял животът, е 

простотата на този закон. Ако го бях проумял навреме, той можеше да трансформира желанията 

ми в реалност, без да минат толкова много години в трудности и нещастие.  

Сега, в самия край на интервюто ми с Дявола, разбирам, че съм носил в джоба си кибрита, с 

който съм можел да разпръсна мрака на нещастието и бедността. Освен това откривам, че водата, 

в която тези пламъци угаснаха, беше моето желание за голямо изобилие.  

Търсех Философския камък, с чиято помощ поражението би могло да се превърне в победа. 

Научих обаче, че успехът, така както и провалът, зависят от силите на еволюцията, които се 

проявяват всеки ден и които с помощта на доминиращите мисли се спояват малко по малко и се 

обвиват в нашите желания.  

Колко тъжно, че не знаех тази истина още по времето, когато достигнах възрастта да мисля. 

Тя можеше да ми помогне да заобиколя някои от трудностите, през които животът ме принуди да 

мина. 

Историята на моето интервю с Дявола е в ръцете ви. Ползите, които ще извлечете от него, 

са правопропорционални на мислите, които то събужда у вас. За да имате полза от интервюто, не 

е необходимо да сте съгласни с всяка точка от него.  

Нужно е само да мислите и на всеки етап от него да достигате до свои собствени изводи. 

Колко разумно звучи само. Вие сте съдията, съдебните заседатели и адвокатите на двете страни – 

защитата и обвинението. Ако не спечелите своето дело, загубата и последиците от това ще 

останат за вас! 
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Наполеон Хил 

 

 

Доминиращите желания на човек могат да придобията физическа форма 

благодарение на ясно дефинирана цел, следвана от конкретни планове, с помощта на закона 

за хипнотичния ритъм и времето! 

*   *   *   *   *   * 

Наполеон Хил е искал да сподели това послание със света през 1930 г., но вместо това 

то е останало скрито от нас, за да се появи отново през 2011 г. и да бъде споделено. За 

всичко това си има причина.  

Ще можете ли точно да проумеете, че държите кибрита, с помощта на който ще 

можете да прогоните нещастието и да разберете, че водата, с която ще потушите тези 

пламъци, е желанието ви за изобилие и богатство?  

А след това ще успеете ли: 

 да откриете своята конкретна цел и да я дефинирате ясно; 

 да създадете план за постигането й; 

 да се възползвате от закона за хипнотичния ритъм 

 да приложите фактора време, който ще ви помогне да постигнете своя 

най-голям успех? 

 

ПОСЛЕПИС 
Независимо дали сте прочели цялата книга или само малки части от нея, сигурно вече сте 

разбрали, че ако сменим историческите факти, хората, събитията и датите в този ръкопис с 

такива от нашето съвремие, той няма да звучи много по-различно. От описанията на Хил за 

медийната пропаганда, образованието, което децата получават в училище, религиозното 

възпитание, основано на страх, лошите здравни и хранителни навици на хората, както и 

финансовия климат в страната, разбираме, че масовото съзнание не се е променило кой знае 

колко много, а оттам и колективните ни преживявания.  

Добрата новина е, че никога не е твърде късно за ново начало, за ренесанс в съзнанието. 

Както г-н Хил ни напомня: „Във всяко временно поражение, във всеки временен неуспех или 

нещастие се съдържа семето на бъдеща компенсация”. Изглежда пътят ни е белязан от полярните 

състояния на успеха и провала. Един по-лек начин да изразим същата истина е да кажем, че 

принципите на Хил за живота ни учат как „да се проваляме успешно”. Това е парадокс, който 

само духовно просветените могат да разберат. Това са хората, извисили се над хипнотичния 

ритъм и открили своето „Друго Аз”, което може да бъде наречено още „Висш Аз” или 

„Истинското ми Аз”.  

Окуражаващо е, че много от съвременните мислители в духовната, философската и дори 

научната област, както и авторите на книгите за самопомощ, споделят гледната точка на Хил за 

„определеността на целта” или както сега се нарича по-често „силата на намерението”. Когато 

решим да се пробудим от хипнотичния ритъм на живота – онова, което индуистите наричат 

„делюзия”, а будистите „илюзия” – тогава индивидуалното и колективно самосъзнание започват 

да се разширяват. От това печели както обикновения човек, така и цялото човечество.  

Почтенността на Хил сияе от неговите описания за това какви са проявленията на успеха. 

Всъщност той без колебание заявява, че „всеки човек може да се възползва от своето „Друго Аз”, 

ако „не е обзет от алчност”. Това основно и основано на истинска духовност твърдение издига 

успеха до ново ниво на съзнание – което означава, че успехът не се илюстрира от фразата „онзи, 

който обере всички играчки, печели”. Така Хил елиминира възможността духовното пробуждане 

да се сбърка със способността да се трупат материални придобивки, тъй като човек няма насита 

за още и още.  

Освен това Хил ни учи колко важно е осъзнаването, състоянието на спокойствие на ума, 

съзнателната мисловна дейност, когато ни разкрива как Дяволът използва липсата на мисловна 

дейност у хората за постигане на своите собствени цели. Внимателното изследване на ума и 

неговите възможности трябва да бъде извършвано с уважение, благодарност и подобаваща 
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грижа, тъй като той е божи дар за нас. Умът не само оформя вътрешния ни пейзаж – той създава 

и външните обстоятелства. Затова нека престанем да се борим с ума си, нека да започнем да 

оценяваме нюансите, които съществуват в него, неговата интуиция и безгранични възможности. 

Трябва да проумеем, че умът е ключът към самоопределянето, себеокуражаването и 

самоувереността. 

Наред с най-опасния човешки навик – навика хората да се носят по течението – Хил описва 

и липсата на предпазливост или онова, което ние ихме нарекли липса на прозорливост. 

Прозорливостта е братовчед на мъдростта – нещо, което ни кара да мислим продължително, 

преди да предприемем действие, както и да наблюдаваме безпристрастно резултатите от избора, 

който сме направили. Така ние можем да начертаем свой собствен път към свободата.  

В съзнанието на съвременните читатели на Хил неговото учение се асоциира най-много с 

просперитета, който се възприема като парите в ковчежето на всеки човек. Но ако трябва да 

кажем истината, всъщност Хил започва да разкрива своите принципи, тръгвайки от нещо лично – 

това е вътрешният свят на човека, неговото собствено състояние на съзнанието. Така той ни 

подканя да използваме потенциала си не само за наша лична изгода, но и в полза на цялото 

човечество.  

Искам само да добавя, че решението на фондация „Наполеон Хил” да представи този ценен 

ръкопис в ръцете на Шарън Лехтър, е мъдро. Тя прекарва дълги години в изучаването на 

принципите на Наполеон Хил и още по-важно – в практикуването им. Това я прави идеалният 

човек, който да представи този ръкопис пред света.  

Нека читателите на Наполеон Хил да успеят да разчупят оковите на конвенционалните 

схващания и да живеят живота си в цялото му богатство, в изящната му красота и радост. Нека те 

свободно да черпят от плодовете му и да отдават таланта и уменията си за благото на тази 

планета, която наричаме свой дом. Бъдете благословени с мир и изобилие! 

Майкъл Бърнард Бекуит 

Майкъл Бърнард Бекуит е автор на книгата „Духовно освобождение. Да реализираш 

потенциала на душата си” и е участник във филма „Тайната”. Той е основател на международния 

духовен център „Агапе” и съосновател на Асоциацията за нова глобална мисъл, както и на 

„Време за ненасилие”. 

 

РАЗМИШЛЕНИЯ 
Във всички писания на Наполеон Хил се усеща силно духовно присъствие, отразено и от 

неговите методи на работа и морал. На много места в книгата „Да прецакаш Дявола” проличава 

тази религиозна основа, на която се крепи неговата ссистема от вярвания.  

Някои от изказванията за злото и страха, за „неопределеността” и „носенето по течението” 

се коренят в американската религиозна традиция и стигат чак до трансцендентализма на Ралф 

Уолдо Емерсън от средата на 19-ти век. Теченията в американския духовен живот по времето на 

Хил (т.е. края на 30-те години на 20-ти век) включват Норман Винсънт Пийл, Емерет Фокс и 

Лойд Ц. Дъглас. Евангелисткото християнство, изключително ориентирано към личността, на 

Ейми Семпъл Макферсън и Били Съндей са едни от преобладаващите влияния в медиите и 

публичното пространство през онези дни. 

За Хил някои от титаните на индустрията и финансите на онова време са постигнали 

огромен успех благодарение на своята духовност и са му послужили като вдъхновители за 

неговите собствени постъпки и действия. Той приканва хората да погледнат към тези титани като 

към модели на морално поведение, което придружава личностния успех. 

За Наполеон Хил депресията е мерило за морален провал. Какво ли би казал той за 

сегашните кризи на нашите финансови пазари – почти пълния колапс на банковата ни система 

през 2008 г. И жестоката рецесия, отразила се на живота на всеки човек, който е взел в ръцете си 

тази книга през 2011 г.? 

В неговия пантеон от личности са Карнеги (разбира се), Едисон, Форд и Рокфелер. Всеки от 

тези велики мъже е бил внимателно анализиран отново и отново от историци, икономисти и 

биографи, а личният им живот е бил изложен на широк обществен показ. За Хил те не са били 

исторически фигури, а съвременни лидери на световната сцена – както са Адолф Хитлер, Бенито 

Мусолини, Франклин Рузвелт и Уинстън Чърчил. Той не критикува например безкруполната 
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жажда за съревнования на Рокфелер и вероятно по онова време не е бил наясно, че Форд е бил 

антисемист.  

За Хил американското общество и системата на свободните пазари е най-добрата надежда 

за света, докато той се е съвземал от последиците на големия пожар. Дори при очевидните 

несъвършенства на родната му страна ( които той олицетворява чрез машинациите на Дявола), за 

него нищо на света не може да се сравни с тази система. 

За хората, направили личен избор да успеят в живора, които са устояли на изкушенията и 

слабостите на безбожието и вместо това са се обърнали за помощ към Бог (който се появява под 

различни имена в тази книга), не съществуват граници на успеха. Границите се налагат от самите 

нас или са наложени от негативната сила на злото, персонифицирана от самия Дявол.  

И все пак коя е религията на Хил? Честно казано, за мен това не е важно. Аз съм така 

повлияна от философията на Наполеон Хил и толкова впечатлена от неговата житейска история, 

че за мен никога не е имало значение коя църква е посещавал и дали е посещавал някоя църква 

изобщо. По-важен е въпросът какво ни учи той за ролята на вярата в нашия живот. 

Отговорът на този въпрос оставям на вас. Мисля, че той може да бъде открит във всяка 

дума на Хил. Самият той е избрал да изгради книгата под формата на класически философски 

диалог и при това си избира за „спаринг партньор” най-яркия антирелигиозен образ в цялата 

световна литература (от Библията през Милтън и С. С. Луис). Продължавам да се възхищавам на 

този избор, който позволява на Хил да изрази по изключително достъпен начин своите принципи 

и теории, в които той вярва дълбоко.  

Вероятно след време, когато в живота ви се появи някакво препятствие, ще ви бъде полезно 

да си преговорите седемте принципа на Хил, с чиято помощ можете да надхитрите Дявола: 

 Избор на конкретна цел 

 Установяване на контрол върху себе си 

 Извличане на поуки от поражението 

 Контролиране влиянията на околната среда (връзките с другите хора) 

 Време (което превръща в постоянни позитивните, а не негативните навици 

на мисълта и води до придобиване на вмъдрост) 

 Хармония (целенасочено действие по начин такъв, че човек да придобие 

доминиращо влияние в своята собствена ментална, духовна, физическа и 

психическа среда) 

 Предпазливост (обмисли плана си, преди да предприемеш действия) 

 

Препрочитайки тези седем принципа, човек може да се идентифицира с тях и да открие 

какво му пречи да постигне своите най-големи успехи. 

За мен беше огромна чест и благословия, че фондация „Наполеон Хил” реши да довери 

този ръкопис на мен – ръкопис, който е бил скрит от очите на хората и е останал заключен за 

повече от 70 години (дали от съпругата на автора или от самия Дявол, преценете вие). Казват, че 

учителя се появява, когато ученикът стане готов. Няма да се учудя, ако книгата „Мисли и 

забогатявай” е била нужното послание по време на Голямата депресия, а „Да прецакаш Дявола” е 

необходимото ни послание днес! Вярвам, че божията ръка има пръст в това дело, а не ръката на 

Дявола. Вярвам, че книгата „Да прецакаш Дявола” е останала непубликувана до момента, в който 

Бог е решил, че е настъпило времето това послание да бъде получено – и това се случва днес, 

през 2011 г. Тази книга без вякакво съмнение оказа огромно влияние върху моя живот и се 

надявам, че ще заеме трайно и ценно място и във вашия живот. 

 

Нека думите на Наполеон Хил ви донесат надежда, кураж и преди всичко конкретна цел, 

която да следвате в живота си...  

Бъдете благословени! 

Шарън Лехтър 

 

БЛАГОДАРНОСТИ 
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Изключително много хора изиграха роля в издаването на книгата „Да прецакаш Дявола”, 

след като тя е останала скрита за нас повече от 70 години.  

Фондация „Наполеон Хил” изказва дълбока благодарност на семейството на Наполеон Хил, 

което е запазило неговото наследство живо. Доктор Чарли Джонсън, племенник на г-н Хил, 

който съхраняваше ръкописа, е осъзнал силата и мощта на посланието, което то ни носи и го 

предаде във фондацията наскоро така, че той да може да бъде публикуван.  

Хиляди благодарности на Шарън Лехтър и нейната огромна страст в работата й по 

запазването и разкриването на наследството на Наполеон Хил. В коментарите си на различни 

места в текста Шарън използва таланта и енергията си, за да помогне на читателите да разберат и 

да се обогатят от посланията на книгата. 

Шарън се присъединява към нашите благодарности към всички почитатели на Наполеон 

Хил по целия свят, които ни помагат да разпространим неговата мъдрост – учители и ментори, 

лектори и бъдещи предприемачи. Вие сте живото доказателство за значимостта на наследството 

на Наполеон Хил. Не е чудно, че през годините, в които той обикаля и изнася лекции из страната, 

често е бил наричан „господин Чудо” и „Създател на милионери”. 

Благодарим на целия екип от „Стърлинг Пъблишинг” за тяхната професионална работа и 

всеотдайност, най-вече на Маркъс Ливър, Джейсън Принс, Майкъл Фрагнито и Кейт Цимерман. 

В по-личен план бихме желали да благодарим още на екипа във фондация „Наполеон Хил” за 

тяхната вяра и подкрепа... Робърт Т. Джонсън младши, Майкъл лехтър, Анедия Стъргил, Филип 

Лехтър, Кевин Сток, Анджела Тотман и Кристин Томас. Високо оценяваме още куража и 

помощта, които получихме от Стийв Реджио, Грег Рейд, Джо Макнийли, Грег Тобин и Кевин 

Брайърман.  

От името на Наполеон Хил, чието пътешествие започна преди повече от един век и чиято 

мъдрост донесе надежда и смелост на милиони хора по света – благодарим ви! 

Дон Грийн, изпълнителен директор на фондация „Наполеон Хил”, и Шарън Лехтър 

 

 

НАПОЛЕОН ХИЛ (1883 г. – 1970 г.) 

Наполеон Хил е роден през 1883 г. в планините на Уайс Каунти, щата Вирджиния, САЩ. 

Семейството му е бедно, а майка му умира, когато той е само на девет години. Една година по-

късно баща му се жени отново и мащехата на Хил се превръща в извор на вдъхновение за 

малкото момче.  

Под нейно влияние още като юноша той става репортер във вестник. Статиите му 

привличат вниманието на Робърт Л. Тейлър, бивш губернатор на щата Тенеси и по-късно – 

сенатор. Тейлър е собственик на „Списанието на Боб Тейлър” и наема младия Хил да напише 

истории за успели хора. По това време Хил вече е приет в юридическия факултет на 

университета „Джорджтаун”. 

През 1908 г. Хил е поканен да интервюира Андрю Карнеги – тричасовото интервю се 

превръща в разговор, който трае три дни. Докато Хил го интервюира, Андрю Карнеги му дава 

идеята да структурира първата в света философия на личностните постижения, базирани на 

принципите на успеха.  

Карнеги съветва Хил да вземе интервюта от най-успелите хора на своето време като Хенри 

Форд, Томас едисон и Джон Д. Рокфелер. Хил прекарва 20 год. в събиране, изучаване и описване 

на историите на тези велики личности.  

20 г. след интервюто си с Карнеги, през 1928 г., той пише осемте тома на „Законът на 

успеха”. Впоследствие става автор на много бестселъри, но през 1937 г. написва „Мисли и 

забогатявай”, която се превръща в най-продаваната книга за самопомощ за всички времена и 

която и днес се купува от милиони хора по света. Не е чудно, че Хил е наричан „Човека чудо – 

създателят на милионери”. 

 

ШАРЪН ЛЕХТЪР 
Дългогодишен деятел в сферата на образованието, Шарън Лехтър е основател на фондация 

„Пей Йор Фемили Тръст” (Плащай първо на семейството си), организация за финансиране на 

образованието. Шарън е говорител на Националната комисия за финансова грамотност. През 
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2008 г. е поканена да вземе участие в първия консултативен съвет на президента по въпросите на 

финансовата грамотност и оттогава работи за двама президенти – Буш и Обама. 

Шарън е предприемач, автор, филантроп, учител, лектор и майка. Тя е сред първите, които 

използват новите технологии, програми и продукти, за да направят образованието по-

привлекателно за децата по иновативни и забавни начини. Нейната игра за финансово образоване 

на тинейджъри – „Време за богатство” – иновативна и експериментална игра за живота и парите 

– печели редица награди.  

Шарън е автор на бестселъра „На три стъпки от златото”, която пише заедно с фондация 

„Наполеон Хил” и Грег Рейд. Освен това тя е световно известна като съавтор на книгата „Богат 

татко, беден татко”, както и 14 други книги от същата поредица. 

Следвайки убежденията си на филантроп, Шарън работи като доброволец в 

благотворителни организации и дарителски фондове. Тя работи в националния щаб 

„Организацията на жените президенти” и „В помощ на децата” – организация за превенция и 

справяне с насилието на деца. 

www.sharonlechter.com  

www.payyourfamilyfirst.com  

www.outwittingthedevil.com 

 

Споделете личните си истории за това как сте съумели да прецакате Дявола! 

Можете да се присъедините към нашата общност, като посетите страницата 

www.outwittingthedevil.com. Споделете историите си за това как сте надхитрили Дявола и ще 

помогнете и на други да осъзнаят, че и те могат да направят същото! 

Ако все още се борите с Дявола в себе си, на сайта ще разберете как други хора са 

преживели своите битки, какво им е помогнало да се съхранят и как са постигнали успех. 

Това може да бъде точно мотивацията, от която имате нужда и която да ви изведе на пътя 

към успеха! 

 

Всичко, което умът допуска и в което вярва, може да бъде постигнато! 

Наполеон Хил 

 

Шарън Лехтър и Фондация „Наполеон Хил” 

www.outwittingthedevil.com 

www.naphill.org  

 

 

ТАЙНАТА ГЛАВА ОТ КНИГАТА „Да прецакаш Дявола” 

„Интервю с моите невидими съветници... най-странното преживяване в живота ми”  

Наполеон Хил 

Сега специално за вас на http://outwittingthedevil.com/OTD_SecretCHPTR.pdf  

http://www.sharonlechter.com/
http://www.payyourfamilyfirst.com/
http://www.outwittingthedevil.com/
http://www.outwittingthedevil.com/
http://www.outwittingthedevil.com/
http://www.naphill.org/
http://outwittingthedevil.com/OTD_SecretCHPTR.pdf

