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„Ето как ще провериш дали си изпълнил мисията си
на земята: Жив ли си? Значи не си я изпълнил.“
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Въведение
Тази книга е за една история, която промени живота ми.
През годините тя е променяла живота на много други; била
е разказвана от началото на вековете. Появявала се е под
различна форма във всяка култура и страна по света, но същността ѝ е оставала една и съща. Историята е за един герой,
който предприема дръзко пътешествие по планетата Земя.
Обстановката на тази планета е изключително красива – тя е
изпъстрена с безбрежни океани, с планини, джунгли, брегове, които спират дъха с красотата си, ширнали се равнини
и впечатляващи животни и създания от всякакъв вид. Освен
красотата на природата, животът на тази планета дарява и
радост, която изпълва сърцата на обитаващите я човешки
същества. Ала както ще открие героят, животът крие и много
предизвикателства. Растежът е болезнен процес – като се започне от детството, премине се през юношеството и зрелостта
и се стигне, може би, до напреднала възраст. На тази планета
има преживявания, свързани с физическо страдание, бедност
и скръб. А накрая всички човешки същества ги чака смърт.
На планетата Земя има както радост, така и страдание, тъй
като този красив свят е двойнствен, той е свят на противо1
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положностите. Всяко нещо има своята обратна страна. Има
светлина, има и мрак, има близко, има и далечно, има горе,
има и долу, има ляво, има и дясно; има горещо, има и студено. Тези противоположности се преживяват във всеки
аспект на съществуването. Има приятели и врагове, влюбване
и разлюбване, сигурност и несигурност, богатство и бедност,
блаженство и отчаяние и всяко човешко същество има своите
положителни и отрицателни качества. На планетата Земя
всяко нещо има своята противоположност.
И ти пожела да дойдеш именно в този свят, в който има еднакъв потенциал както за голяма радост и голяма любов, така
и за големи предизвикателства и голямо страдание. Именно
ти пожела да дойдеш тук и да преживееш приключението,
свързано със съществуването на такова красиво, но изпълнено
с трудности място. Ти сам реши, че никое предизвикателство
няма да е достатъчно голямо, че да те спре да откриеш героя
в себе си. Ти пожела да поемеш по Пътя на героя – тъй като
именно ти си героят на тази история.
Ти не си поел по този път невъоръжен, с голи ръце. Ти си бил
роден с изключително големи способности, благодарение на
които можеш да осъществиш мечтите си и да преодолееш
всяко изпитание, препятствие и предизвикателство. Ала с
потапянето в материалния свят на планетата Земя с присъщите му ограничения умът и съзнанието ти също са били
подложени на тези ограничения – това означава, че вече не си
спомняш истинската си природа и изключителните си способности. С други думи, налага се да ги откриеш сам за себе си.
В този живот ще можеш да се превърнеш в герой само ако
извървиш Пътя на героя и позволиш на най-висшите човешки качества да се изявят в теб. След това сърцето ти ще
бъде пленено от нова цел – да помогнеш на тези, които пое-
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мат по собствения си път към геройството, като им предложиш всичко, което си открил по своя.
Хората, които ще срещнеш в тази книга, вече са изминали
своя път. Тук те се събират от всички краища на света, за да
споделят житейската си история и опит и да ти помогнат да
поемеш по личния си Път на героя.

ЛИЗ МЪРИ – ОТ САЩ
Л
Лиз Мъри сe ражда в семейство на наркомани. Тя
и
израства в бедност в град Ню Йорк. Майка ѝ умр
ряла, а баща ѝ отишъл в приют, когато тя била
ттийнейджърка. Така още като момиче остава
бездомна. Лиз не била завършила училище, спяла
под входните стълбища и крадяла храна, за да
оцелява. Ала именно в този период в нея се родила
мечтата да учи в Харвард. Четири години по-късно
Лиз осъществила мечтата си и нейната история се
превърнала в бестселър, а самата тя – един от найтърсените мотивационни говорители по света.

Г. М. РАО – ОТ ИНДИЯ
Г
Г М. Рао израснал в малко селце в Индия без
Г.
еелектричество и телефони. Жителите се редели
на опашка за определената им квота с продукти.
н
Въпреки че първия път не успял да вземе гимнаВ
зиалните си изпити, г-н Рао държал да се заеме с
работа, за да може един ден да има собствен малък
бизнес и хубава къща. За щастие бил отворен за различните възможности, които се появявали на пътя
му. Започвайки с първия си бизнес – производство
на естествен текстил, г-н Рао постепенно разширил
дейността си и днес огромната му империя включва
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електрически централи, благоустройство на градската среда и строителство на летища и магистрали.

ЛЕЪРД ХАМИЛТЪН – ОТ САЩ
Леърд
Л
Хамилтън израснал в Хаваите. Родният му
баща
б
напуска майка му преди той да навърши една
годинка.
г
Като дете се чувствал дискриминиран и
отхвърлен
о
заради светлия цвят на кожата си и осъзнавал, че трябва да порасне бързо. Тогава решил да
се докаже като сърфира там, където никой дотогава
не бил дръзвал. Екстремните му приключения във
водата и извън нея му донесли много сериозни
наранявания, счупени кости и няколко загубвания в
морето. Въпреки това Леърд Хамилтън осъществил
мечтата си да преодолее границите на възможното
и станал един от най-великите сърфисти по големи
вълни, които светът някога е виждал.
АНАСТАСИЯ СОАРЕ – ОТ РУМЪНИЯ
А
Анастасия
Соаре и семейството ѝ избягали от
комунистическа Румъния в разгара на Студената
к
ввойна в търсене на по-добър живот. Когато пристигнала в Лос Анджелес, тя нямала никакви пари и не
н
можела да говори английски. Започнала да работи
по 14 часа на ден в един салон за красота. Когато
осъзнала, че в живота ѝ нищо няма да се промени,
докато не направи нещо различно, тя решила да
започне собствен бизнес – в Бевърли Хилс. Анастасия веднага пожънала успех с уникалния си метод
за оформяне на вежди. С годините тя превръща
изкуството за оформяне на вежди в национална и
световна империя.
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ПОЛ ОРФАЛА – ОТ САЩ
К
Като ученик Пол Орфала имал големи трудности
ссъс тежка форма на дислексия и синдром на деф
фицит на вниманието и хиперактивност (ADHD).
М
Макар на практика да не можел да чете, Пол имал
амбицията да създаде компания, която е по-голяма
от IBM. За да преодолее трудностите, свързани с
неговата неграмотност, Пол развил силна наблюдателност. Веднъж, докато чакал на една опашка, тази
способност му помогнала да открие една нужда – за
евтино печатане и копиране. От тази идея се родила
Кинкос – начинание, което прераснало във фотокопирна компания за милиарди долари.

ПИТЪР БЪРУОШ – ОТ КАНАДА
Питър Бъруош бил млад хокеист, когато един силен
П
ссблъсък по време на игра го проснал на леда и го
парализирал от кръста надолу. Той се зарекъл,
п
че ако се оправи, ще се откаже завинаги от хокея.
ч
Когато след около час успял да се изправи, Питър
удържал на думата си – стегнал си багажа и решил
да се заеме професионално с тенис. Макар и да не
стигнал на върха на ранг листите, той станал един
от най-уважаваните тенис треньори на всички
времена и създал най-голямата компания за тенис
мениджмънт на света.

МАСТИН КИП – ОТ САЩ
Светът
С
бил в краката на Мастин Кип като един от
най-младите
н
изпълнителни директори в музикалната
н
индустрия в Лос Анджелес. Ала пристрастяването
в
му към алкохола и наркотиците се усилвало
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все повече и довело до най-големия шок в живота
му – той бил уволнен. След като изгубил всичко в
материален аспект, но спечелил мъдрост, Мастин се
захванал да пресъздаде себе си и оттогава е блогър
и писател, който вдъхновява все повече читатели
чрез своя сайт, туитър и мейл акаунт „Любов за
всеки ден“.

ПИЙТ КЕРЪЛ – ОТ САЩ
П
Пийт Керъл мечтаел само за едно нещо – да бъде
п
професионален спортист. Ала тази мечта се осуеетила, когато не успял да се класира за Национ
налната футболна лига. Това оставило Пийт без
никаква идея какво да прави с уменията и живота
си – докато не осъзнал, че мечтата му пак може да
бъде осъществена, но по начин, за който не се бил
сещал преди. Пийт започнал като футболен треньор и въпреки че кариерата му била изпъстрена с
възходи и падения, накрая станал един от най-вдъхновяващите американски футболни треньори на
всички времена. Наскоро той бе удостоен с наградата на Националната футболна лига „Треньор на
годината“ на отбора Сиатъл Сийхоукс.

МАЙКЪЛ АКТЪН СМИТ – ОТ АНГЛИЯ
С
След
като завършил университет, Майкъл Актън
Смит се оказал безработен. Той решил да се заеме с
С
бизнес, но не могъл да се сдобие с финансиране от
б
банката, тъй че майка му му дала заем от 1000 лири.
б
След като няколко пъти начинанията му се проваляли, той стигнал на ръба на фалита. Ала Майкъл
бил твърдо уверен, че последната му идея е много
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специална. И наистина, Моши Монстърс превзела
Англия от раз и се превърнала в световен феномен в
детската развлекателна индустрия.

ЛЕЙН БИЙЧЛИ – ОТ АВСТРАЛИЯ
М
Майката
на Лейн Бийчли загинала трагично когато
ття била само на седем години. Недълго след това
Лейн открила, че е била осиновена като бебе. Тя се
Л
ссправила с чувствата от загубата и изоставянето,
като си поставила за цел да докаже пред света
собствената си стойност – като световен шампион
по сърфинг. Лейн Бийчли постигнала целта си, като
спечелила световната титла не веднъж, а рекордните седем пъти. Така станала най-великата сърфистка в света.

ДЖОН ПОЛ ДЕДЖОРИЯ – ОТ САЩ
Джон
Д
Пол Деджория и брат му прекарали четири и
половина
п
години от детството си при приемни родители,
д
тъй като болната им майка не можела едновременно
в
да работи и да се грижи за тях. Стигнало
се дотам, че и двамата се включили в улична детска
банда в източната част на Лос Анджелес. Един от
гимназиалните учители предрекъл, че от Джон Пол
няма да излезе нищо. Когато на около двайсет години Джон Пол започнал да живее със своето бебе в
една кола и да събира бутилки, за да оцелее, изглеждало, че това предсказание се е сбъднало. Ала
той бил решен да направи нещо с живота си. След
като го уволнили три пъти поред, той станал партньор с Пол Мичъл. Двамата започнали собствена
компания за продукти за грижа за коса само със 700
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долара. Компанията „Джон Пол Мичъл Системс“
днес печели над милиард долара годишно.

ПИТЪР ФОЙО – ОТ САЩ
Питър
П
Фойо е дете на имигранти, които работели
много.
м
Като дете мечтаел за технологично бъдеще,
в което енергията в градовете идва от слънцето, а
телефоните
т
са мобилни. Когато пораснал малко,
започнал да мечтае за толкова голям и успешен бизнес, че той да стане най-добрият бизнес мениджър
в Латинска Америка. Всеки би казал, че това са
невъзможни мечти, но Питър ги осъществил, като
станал президент на телекомуникационния гигант
Некстел Комюникейшънс Мексико когато бил само
на 23 години.
Колкото до мен, аз съм родена в скромно семейство от работническата класа в Австралия. Като дете нямах някакви големи
мечти, тъй като не мислех, че те са възможни за мен. Ала
през 2004 г., когато открих една тайна, животът ми се промени завинаги. Тогава ме завладя голяма мечта – да споделя
тази тайна със света. През 2006 г. излязоха книгата и филмът
„Тайната“ и пожънаха главоломен успех по целия свят, достигайки десетки милиони зрители и читатели.
Ако вие сте в състоянието, в което бях аз преди години, и никога не сте си позволявали големи мечти, тъй като не сте вярвали, че ще могат да се осъществят, знайте, че по пътя, който
поемете, ще откриете всичко необходимо, за да накарате мечтите си – колкото и невъзможни да изглеждат – да се сбъднат.
Това е вашата история. Това е вашата цел. Това е причината,
поради която сте на планетата Земя – да поемете по Пътя

Въведение

9

н гер
на
ероя
ероя
о и да от
откр
кр
рие
иете
т гер
те
е оя
я въттре
р в себ
ебее си
и. Въ
ъор
оръж
жен
е ис
безц
бе
зцен
зц
цен
енна
ната
на
т мъд
та
ъдро
рост
ро
сстт, ко
коят
ято
ят
о пр
ред
дст
с о
ои
и да п
по
олучи
лу
учи
ите
те, и ог
те,
огро
р мн
нит
ите си спо
посо
собн
со
бнос
бн
ости
ос
ти
и, щ
щее мож
жет
етее да осъ
с щ
щеест
стви
ви
итее мееч
чтта
ата си
и да отк
т ри
риет
етее ис
исти
т нс
ти
нско
кото
ко
то
то,
о, тр
трай
йно
но щассти
т е,
е което
оеето
о всси
ичк
ки ни
ние
оттча
о
чаян
но тъ
т рс
р и
им
м. Н
Нееза
зави
ви
исимо
си
имо
м в как
акъв
ъвв мо
ъ
ом
мен
ентт от
о живот
иввот
и
о а си
и се
нами
на
ам
ми
ира
рате
т , неза
те
нееза
зави
виси
ви
си
имо на ка
к квва въ
ъзр
расст ст
сте,
е, ник
е,
ико
огга не
не е пр
реек
каалеен
но
о къс
ъ но
о да посл
по
ослед
след
сл
два
вате
т меч
е та
тата
та си
и..

