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Îáðúùåíèå êúì ÷èòàòåëÿ

Здравей, читателю на това скромно (но ефективно!) ръководство към постигането на така
мечтаното от всеки нас щастие! Искам първо
да ти кажа защо се обръщам към теб на ти и в
мъжки род. Може би ти си наистина забележителен мъж, може би си една красива жена или
ти си... в случая полът и качествата ти нямат
никакво значение, щастието е за всички. Ще
говоря на “ти”, защото се чувствам равна с
всички вас, а и се надявам вие също да ме почувствате равна. Ще ти говоря в мъжки род, защото думата “човек” е в мъжки род. Харесвам
думата човек, за мен тя означава едновременно живот, съзнание и чувство.
И така, тук в това джобно ръководство, уважаеми читателю, ще намериш синтезирани и
на достъпен език описани най-главните прави7

ла-магии, които са заложени в основите на
ЩАСТИЕТО. Изборът дали ще ги приложиш,
или не е само твой. Може би ти си един изключително интелигентен или много учен човек –
тогава можеш да избираш дали ще прочетеш
нещо, казано с прости думи и ще се позабавляваш, или ще предпочетеш нещо “сериозно”. А
може би ти не обичаш много-много да четеш и
мислиш – тогава можеш да се откажеш и да
оставиш ръководството за някой друг, защото
то не е забавно и се налага все пак да помислиш... А може би, читателю, ти си просто човек, който търси СВОЕТО ЩАСТИЕ и е готов
да опита всичко... Тогава опитай тези малки
магии за всеки ден.
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