


Свободата като път 

 

Четирите споразумения 



БЪДИ БЕЗГРЕШЕН В СЛОВОТО СИ 

ПЪРВО СПОРАЗУМЕНИЕ 



ОСВОБОДИ СИЛАТА НА СЛОВОТО СИ 

Твоето слово е сила, която трябва да пресъздадеш; то е дар, с който 
си роден на този свят. 

 



СТРЕМИ СЕ ДА ОТКРИВАШ ИСТИНАТА 
Когато чуеш някакъв възглед и му повярваш, ти сключваш 

споразумение и то става част от твоята система от убеждения. Но 
винаги можеш да сключиш ново, въз основа на истината. Само тя 

има силата да те освободи. 

 



НАСЛАЖДАВАЙ СЕ НА РАЯ НА ЗЕМЯТА 

Безгрешността на 
словото  може да те 
отведе до личната 
свобода, успеха и 
изобилието.  

Можеш да 
постигнеш рая на 
земята с това 
единствено 
споразумение. 

 

 



ЗАМЕНИ СТРАХА С ОБИЧ 
Човешкият ум е като плодородна почва, в която непрекъснато биват 
засявани семена. Когато си безгрешен в словото си, твоят ум престава 

да приема думите, породени от страх, а остава плодороден единствено 
за думите, които идват от обич. 

 



ГОВОРИ ЧЕСТНО 
Казвай само онова, чрез което споделяш своите преживявания. 
Избягвай да говориш против себе си или за другите. Използвай 

думите, за да утвърждаваш истината и любовта. 

 



ОСВОБОДИ СЕ ОТ САМОПРЕЦЕНКАТА И 
ВИНАТА 

Когато си безгрешен, ти поемаш отговорност за действията си, но 
не се осъждаш или виниш за каквото и да е. 

 



ОТГЛЕДАЙ ВЯРАТА В СЕБЕ СИ 
Да имаш силна вяра значи да имаш огромна сила, защото твоята 
цел и твоята воля са неразделни. Когато думите не се размиват от 

съмнения, силата на словото става още по-голяма. 

 



ОСВОБОДИ СЕ ОТ НУЖДАТА ДА БЪДЕШ 
ПРАВ 

Когато вярваш в нещо, ти предполагаш, че си прав и може дори да 
разрушиш връзки, за да защитиш позицията си. Отърви се от 

нуждата да се защитаваш. 

 



ДАВАЙ ИЗРАЗ НА ИСТИНСКИТЕ СИ 
НАМЕРЕНИЯ 

Независимо от това какъв език говориш, твоят замисъл ще намери 
проявление чрез словото. Онова, за което мечтаеш и наистина си, 

ще намери проявление чрез словото. 

 

 



СЪЗДАЙ ПРЕКРАСНА МЕЧТА 
Твоята дума може да сътвори най-прекрасната мечта или да унищожи 

всичко около теб. Безгрешността на думите поражда красота, любов  
рай на земята. 

 



ДАВАЙ ИЗРАЗ НА ОБИЧТА СИ 
Безгрешността на словото може да бъде измерена със степента на 
твоята обич към самия теб. Ако се обичаш, ти ще проявяваш тази 

любов в общуването си с другите и това действие ще поражда 
сходно противодействие. 

 



ПРЕВЪРНИ СЕ В БЯЛ МАГЬОСНИК 
Цялата магия, която притежаваш се основава на твоето слово и ти 

можеш да правиш чудеса чрез своите послания. С думите си можеш 
или да омагосаш някого, или да го излекуваш. 

 



НЕ ПРИЕМАЙ НИЩО ЛИЧНО 

ВТОРО СПОРАЗУМЕНИЕ 



ВЪЗПРИЕМАЙ ДРУГИТЕ ТАКИВА, КАКВИТО СА 

Когато възприемаш 
другите хора такива, 
каквито са, без да го 
приемаш навътре, 
никога няма да бъдеш 
наранен от онова 
което казват или 
правят. Дори ако 
другите те излъжат, 
няма проблем. Те 
лъжат, защото се 
страхуват от 
откритието, че не са 
съвършени. 



БЪДИ ИМУНИЗИРАН СРЕЩУ МНЕНИЕТО НА 
ДРУГИТЕ 

Онова, което другите 
казват и правят е 
проекция на тяхната 
собствена реалност, 
на тяхната лична 
мечта. Когато си 
имунизиран срещу 
мненията и 
действията на 
другите, ти няма да 
станеш жертва на 
ненужно страдание. 



ОТЪРВИ СЕ ОТ САМОМНЕНИЕТО 

Личната 
значимост или 
приемането на 
нещата лично е 
максималното 
проявление на 
егоизъм, защото 
ние правим 
предположението, 
че всичко е за 
„мен“. 



ВСЕКИ ЖИВЕЕ В СВОЯТА СОБСТВЕНА МЕЧТА 

Всички хора живеят в своята собствена вселена, своя собствен 
ум. Те обитават един напълно различен свят от онзи, в който 

живеем ние. 



ПРЕОБРАЗИ ЖИВОТА СИ 

Когато откажеш да 
приемаш нещата 
лично, ти избягваш 
много бъркотии в 
живота си. Чувствата 
като гняв и ревност, 
дори тъгата ти, 
просто ще изчезнат, 
ако спреш да 
отнасяш всичко към 
себе си. 



ОСВОБОДИ СЕ ОТ САМООЦЕНКАТА 

Не е задължително 
дори мненията, 
които имаш за себе 
си, да са верни; 
затова, не е нужно 
да приемаш лично 
нищо от онова, 
което чуваш в 
собствения си ум. 



НЕ ОБРЪЩАЙ ВНИМАНИЕ НА МНЕНИЕТО 
НА ДРУГИТЕ 

Каквото и да 
правят, чувстват, 
мислят или казват 
хората, не го 
приемай лично. 
Другите имат свое 
собствено мнение, 
в зависимост от 
своите вярвания, 
затова каквото и да 
мислят за теб, то не 
засяга теб, а тях. 



НЕ ПРИЕМАЙ ЕМОЦИОНАЛНА ОТРОВА 

Когато приемаш 
нещата лично, това те 
прави плячка на 
хищниците. Те могат 
да приковат 
вниманието ти с едно-
единствено дребно 
схващане и да ти 
налеят всяка отрова, 
която си поискат. Не 

приемай всичко това! 



ТВОЯТА ИСТИНА СЕ ОТНАСЯ ЛИЧНО ДО 
ТЕБ 

Твоите собствени 
мнения и възгледи 
отразяват 
собствените ти 
споразумения  и се 
отнасят само до теб. 
Това не е нечия 
друга истина, това е 
твоята истина. 



ПРЕГЪРНИ СВОБОДАТА СИ 

Ти печелиш страшно 
много свобода, 
когато не приемаш 
нищо лично. И 
никакво заклинание 
не може да те 
засегне, независимо 
колко силно е. Ако 
живееш без страх и 
ако обичаш, ще 
бъдеш удовлетворен 
от живота си. 



ОБИЧАЙ И УВАЖАВАЙ СЕБЕ СИ 

Ти никога  не носиш 
отговорност за 
действията на 
другите, но носиш 
отговорност за своите. 
Ако някой не се 
отнася към теб с 
любов и уважение, за 
теб ще е дар, ако този 
човек си отиде от теб. 
Може да те боли 
малко, но сърцето ти 
в крайна сметка ще се 
излекува. 



НЕ ПРАВИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

ТРЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ 



ПРЕСТАНИ ДА ДОПУСКАШ 

Във всяка връзка 
допускаме, че другите 
знаят какво мислим и 
затова не е нужно да 
даваме обратна връзка. 
Често предполагаме, че 
те ще направят желаното 
от нас, защото ни 
познават добре. И ако не 
го направят, се чувстваме 
наранени и се питаме: 
„Как можа да го 
направиш? Трябваше да 
знаеш.“ 



НАУЧИ СЕ ДА ЗАДАВАШ ВЪПРОСИ 

Винаги е по-добре 
да задаваш 
въпроси, отколкото 
да правиш 
предположения, 
докато не си 
изясниш нещата 
докрай. След като 
чуеш отговора на 
даден въпрос няма 
да ти се налага да 
предполагаш, 
защото ще знаеш 
истината. 



НЕ ОБРЪЩАЙ ВНИМАНИЕ НА СЛУХОВЕТЕ 

Да правиш 
предположения, 
означава да избереш 
да страдаш, защото 
предположенията ни 
създават грешни 
представи за света и 
хората. Ние правим 
предположения и 
вярваме, че сме прави, 
после защитаваме 
мненията си и се 
опитваме да изкараме 
другите черни. 



ОБЩУВАЙ ЯСНО 

Общувай с другите 
колкото може по-
ясно, за да избегнеш 
неразбирателствата, 
тъгата и болката. Ако 
всички хора общуват 
с безгрешни слова, 
всички наши 
взаимоотношения 
ще се променят. 
Няма да има нито 
войни, нито насилие, 
нито 
неразбирателства. 



ВНИМАВАЙ ЗА НЕСЪЗНАТЕЛНИТЕ 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

Предположенията 
се правят бързо и 
несъзнателно, 
защото сме се 
съгласили да 
общуваме по този 
начин. Ние сме 
решили, че не е 
безопасно да 
задаваш въпроси, 
ние сме приели, че 
ако хората ни 
обичат, трябва да 
знаят какво искаме 
или как се 
чувстваме. 



БЪДИ СЕБЕ СИ СРЕД ДРУГИТЕ 
Най-голямото предположение, което правим, е че всеки вижда живота като 
нас. Ние предполагаме, че другите мислят като нас, чувстват като нас, съдят 

като нас и обиждат като нас. Ние се страхуваме да бъдем себе си сред 
другите, защото мислим, че другите ще ни осъдят, ще ни превърнат в 

жертва, ще ни обидят и ще ни обвинят, както самите ние постъпваме със 
себе си. 



ГОВОРИ ОТКРИТО И ЧЕСТНО 

Когато говориш 
открито и честно, 
няма да ти се налага 
да правиш 
предположения. В 
деня, в който спреш 
да правиш 
предположения, ще 
започнеш да общуваш 
честно и ясно и ще 
постигнеш 
безгрешност на 
словото си. 



КАЖИ „СБОГОМ“ НА ТЪГАТА И БОЛКАТА 

Цялата тъга и болка, 
които изживяваме 
през живота си се 
корени в 
предположенията и 
приемането на 
нещата лично. 
Целият свят на 
контрол между 
хората се основава на 
това. Спри за миг и 
помисли над това. 



ПОМОЛИ ЗА ОНОВА, КОЕТО ИСКАШ 

Намери смелостта да 
помолиш за онова, 
което искаш. Другите 
имат правото да ти 
кажат „да“ или „не“, 
но ти винаги имаш 
правото да помолиш. 
По същия начин, 
всеки има правото да 
те помоли за онова, 
което иска, а ти имаш 
правото да кажеш 
„да“ или „не“. 



ОСВОБОДИ СЕ ОТ НУЖДАТА ДА 
ПРОМЕНЯШ ДРУГИЯ 

Истинската любов е 
приемане на другите 
хора, такива каквито 
са, без да се опитваме 
да ги променяме, 
защото това означава, 
че всъщност не ги 
харесваме. По-лесно е 
да намериш някой, 
който вече е такъв, 
какъвто искаш да 
бъде, вместо да се 
опитваш да променяш 
хората. 



ОТКРИЙ ИСТИНАТА 

Като правим 
предположение, 
ние тълкуваме 
даден факт 
погрешно. После го 
приемаме лично и 
реагираме като 
изпращаме болката 
си чрез думите, 
отправени към 
другите. 



ПОЗВОЛИ НА ЖИВОТА СИ ДА СЕ 
ПРЕОБРАЗИ 

Когато спреш да 
правиш 
предположения, 
словото ти става 
безгрешно, а 
животът ти изцяло се 
преобразява. Онова, 
от което имаш нужда 
идва при теб с 
лекота, защото 
енергията се движи 
свободно в теб. 



ВИНАГИ ДАВАЙ НАЙ-ДОБРОТО ОТ 
СЕБЕ СИ 

ЧЕТВЪРТО СПОРАЗУМЕНИЕ 



ОБИЧАЙ И СЕ ГРИЖИ ЗА ТЯЛОТО СИ 
Ако почиташ тялото си, всичко за теб ще се промени. Това ще посади 
семената на любовта в ума ти и когато те покълнат, ти ще обичаш и 

уважаваш себе си в много по-голяма степен. 



НАЙ-ДОБРОТО ОТ ТЕБ СЕ ПРОМЕНЯ 
НЕПРЕКЪСНАТО 

Най-доброто от 
теб зависи от 
това дали си 
щастлив или 
изморен, то е 
различно когато 
си здрав или 
болен. При 
всякакви 
обстоятелства 
давай най-
доброто от себе 
си и ще избегнеш 
самообвинението 
и съжалението. 



НЕ СТИГАЙ ДО КРАЙНОСТИ 

Винаги давай най-
доброто от себе 
си, но не стигай до 
крайности! Когато 
прекаляваш, ти 
изтощаваш тялото 
си и вървиш 
срещу себе си. Ако 
не си във форма, 
ще ти е нужно 
повече време, за 
да постигнеш 
целта си. 



ЖИВЕЙ В НАСТОЯЩЕТО 

Поддържай 
вниманието си 
насочено към 
сегашния момент 
и живей в 
настоящето.  

Това е началото 
на едно ново 
разбиране, една 
нова мечта.  



ДАВАЙ НАЙ-ДОБРОТО ОТ СЕБЕ СИ, ЗАЩОТО 
ГО ИСКАШ 

Ти даваш най-
доброто от себе 
си, когато се 
наслаждаваш на 
действието или 
постъпваш по 
начин, който няма 
негативно 
въздействие върху 
теб. Ти даваш най-
доброто от себе 
си, защото искаш 
да го направиш – 
не защото трябва 
да се харесаш на 
другите. 



ВЗЕМИ ЖИВОТА СИ В РЪЦЕ И МУ СЕ 
РАДВАЙ 

Бъди пълноценен, 
вземи живота си в 
ръце и му се 
радвай. Роден си с 
правото да бъдеш 
щастлив, да 
обичаш и да 
споделяш любовта 
си. Просто да 
бъдеш! Да поемеш 
риск и да се 
наслаждаваш на 
живота си. Само 
това е от значение. 



ПРЕДАЙ СЕ И ОСТАВИ МИНАЛОТО ДА СИ 
ОТИДЕ 

Каквото и да вземе 
животът от теб, 
остави го да си иде. 
Когато се предадеш 
и оставиш 
миналото да си 
отиде, ти си 
разрешаваш да 
живееш 
пълноценно в 
настоящия момент. 
Да се освободиш от 
миналото означава 
да можеш да се 
насладиш на 
мечтата, която се 
сбъдва тук и сега. 



ДЕЙСТВАЙ БЕЗ ДА ОЧАКВАШ НАГРАДА 

Давай най-
доброто от себе си 
и действай, 
защото така ти 
харесва, а не 
защото очакваш 
награда. Когато 
действаш без да 
очакваш награда, 
ти се наслаждаваш 
на всяко действие 
и така получаваш 
по-големи 
награди, 
отколкото си си 
представял. 



РЕАЛИЗИРАЙ ИДЕИТЕ СИ 

Да даваш най-
доброто от себе 
си означава да 
действаш. Може 
да имате много 
страхотни идеи в 
главата си, но 
идея без действие 
няма проявление, 
няма резултати и 
няма награда. 



ВАЖНА Е ПРАКТИКАТА 

Като даваш най-
доброто от себе си, 
ти овладяваш до 
съвършенство 
изкуството на 
преобразяването. 
Така навиците да 
злоупотребяваш със 
словото си, да 
приемаш нещата 
лично и да правиш 
предположения ще 
се разреждат във 
времето. 



УВАЖАВАЙ СЕ 

Уважавай мъжа 
или жената, 
която си. Поеми 
риска да 
осъществиш 
своята мечта. 
Действай, за да 
живееш 
пълноценно и да 
даваш израз на 
онова, което си. 



ИЗРАЗИ СОБСТВЕНАТА СИ БОЖЕСТВЕНОСТ 

Ти нямаш нужда 
другите да те 
приемат.  

Ти нямаш нужда от 
знания или велики 
философски идеи.  

Ти имаш правото да 
бъдеш автентичен 
като живееш и 
обичаш себе си и 
другите. 



Презентацията е базирана на книгата  
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