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Кой е Иво Игнатов?

Автора на книгата и системата е г-н Иво Игнатов.
Иво създава тази книга, за да сподели своите печеливши
познания, опита, и резултатите си, и за да осъществи една от
основните си мисии, която е:
• Да сподели с 10 000 осъзнати българи, как да създадат
живота на мечтите си за по-малко от 5 години.
Още за него: Иво е щастлив визионер, предприемач, ментор,
инвеститор, автор, интернет маркетър, копирайтър, блогър,
влогър, уебмастър, редактор, турист, спортист, приключенец, и
други.
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Системата:
3-те Тайни Основи на Успеха
от Иво Игнатов (www.ivoignatov.com)
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Поздравления, 🙂🙂
Вие успяхте да вземете и вече имате живото-променящата
система: “3-те Тайни Основи на Успеха” от Иво Игнатов
1. Искате ли да имате изобилен финансов успех и да сте
напълно свободни и подсигурени в живота си?
2. Ще се чувствате ли силни и уверени в утрешния ден и
бъдещето си, ако сте максимално здрави?
3. Желаете ли да имате чудесни приятелства и истинска,
вдъхновяваща любов?
Възможен ли е УСПЕХ във всички важни неща в живота ни
(пари, здраве, любов), или това е напълно непостижимо?
Има Ли, и Коя е Тайната на Успеха?
След като на Земята има хора, които живеят в пълен
просперитет, значи това е напълно постижимо и за вас.
Тази информация тук е подходяща само за около 7% от хората
в България. Тя е само за хората, които предприемат действия.
• Какво е Вашето Мнение?
Не е ли супер странно, че сега в 21 век, в ерата на интернет и
изобилието от информация, над 80% от хората не само че не
живеят желания от тях живот, но и тотално се провалят в него.
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Неусетно те се превръщат в посредствени хора или още позле, в неудачници.
Стават бедни, болни и абсолютно нещастни.
И тези хора живеят по този начин до края на скучния си,
еднообразен, мизерен, и безсмислен живот. 🙁🙁
• Колко тъжно е това?
• Как изобщо е възможно?
• Защо се случва така с тях?
ЗАЩОТО те нямат солидна основа, върху която да създадат
изобилие от пари, здраве, любов (щастие и успех).
Тези хора са като слепци в тъмното, които се лутат безцелно
насам-натам през цялото време без да разбират, какво правят.
• Те губят безценното си време и енергията си напразно.
Въртят се постоянно в кръг. Пропиляват живота си.
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Защо Тази Информация е Безценно
Познание за Вас и Вашите Близки?

1. Защото само хората, които знаят и използват и 3-те
Основи на Успехът, могат по възможно най-лесния и
бърз начин да създадат живота на мечтите си. 🙂🙂
2. Защото така везните са наклонени винаги във ваша
полза.
3. Защото това е най-прекият път към успеха ви.
4. Защото само така виждате пълната (цялата) картина,
и вече знаете какво точно да правите.
5. Защото пъзела е предварително нареден за вас.
6. Защото вече имате картата на съкровището.
Мъдрите и успешните хора казват това:
“Успехът Винаги Оставя Следи След Себе Си.“
Как Да Постигнем Успех в Живота Си?
Просто следвайте следите, защото пътят вече е ясен и доста
добре утъпкан. Топлата вода е вече измислена.
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Аз Иво Игнатов обичам да обяснявам нещата по най-лесния и
простичък начин.
Защо?
Защото вярвам, че простичките неща са най-хубави, ефикасни,
и лесни за прилагане.
Искате ли 2 метафори, за да разберете важността на
информацията, която ще получите тук, в тази мини-книжка?

Метафора №1:
Представете си един орел и една къртица.
• Какво Правят Къртиците?
Те бавно дълбаят тунели под повърхността на земята.
Къртиците живеят под земята и са полуслепи (някои видове са
напълно слепи).
Затова те не могат да виждат надалече.
• Какво Правят Орлите?
Те летят много нависоко.
Те имат супер зрение.
Те виждат надлъж и нашир и затова се ориентират прекрасно,
защото от високо могат да видят общата картина.
Хората, които знаят и използват 3-те Основи на Успеха, са като
орлите.
Те виждат от високо, надалеко (дългосрочно), и се ориентират с
бързина и лекота в общата картина. 🙂🙂
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• Затова те постигат по възможно най-бързия и лесен
начин успех след успех във всяка сфера на живота си.
Затова им върви, като по вода. Нещата просто им се получават.
Останалите хора са като къртиците.
Те са “слепи” и не виждат. Не могат да се ориентират.
Всичко им е много трудно, бавно, мъчно, тежко. 🙁🙁
Те не успяват и мизерно се провалят в собствения си живот.

Метафора №2:
Представете си някаква сграда (къща, блок, небостъргач).
1. Коя според вас е най-важната част от сградата?
2. Тази, без която никоя друга част не би могла да изпълнява
функциите си?
3. Не са ли това основите на сградата?
Върху тях се поставят колоните, гредите, носещите стени,
покрива.
Нито една сграда не би могла да съществува дълго време без
основите си.
Сега разбирате ли, защо Тази Формула е най-важната
информация, която всеки човек, който наистина иска успех,
трябва да има и да използва (да действа)?
• Това е Безценно Познание! Това е ОСНОВАТА!
Аз Иво Игнатов постигнах първоначалния си успех знаейки
само 1-вата тайна и около 50% от 2-рата основа на успеха.
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Тоест, аз знаех и използвах само 50% от потенциала на
Системата, чиито напълно завършен вид открих доста покъсно, а сега споделям и с вас тук и на сайта ivoignatov.com
След като осъзнах и започнах да използвам и останалата част
от Формулата, моя просперитет се мултиплицира.
Това очаква и тази малка част от вас (около 7%), които ще
разберат тази ТОП информация и ще я приложат в действие.
• Само след няколко години вашите роднини, приятели, и
бивши колеги ще се чудят на това, как е възможно да
постигнете такава огромна положителна промяна и
успех за толкова кратко време в живота си. 🙂🙂
В техните очи това ще е изумително, защото те все още няма
да могат да виждат пълната картина, за разлика от вас.

Защо Споделям Това Безценно
Познание Безплатно? + (ИСТОРИЯТА)
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Първоначално бях замислил Системата на Успеха да бъде
платена програма, която да продавам на правилните и
осъзнати хора на една сравнително висока цена.
Логиката е, че само хората които наистина искат да разберат и
приложат тайните на успеха, биха инвестирали в себе си.
• Как Го Правят Успешните Хора?
Като купуваме и изучаваме книги, аудио и видео програми за
успеха, богатството, здравето, и взаимоотношенията.
Като сме готови да платим каквато и да е цена за този тип
безценна за нас информация.
• Защо?
Защото успешните хора знаем нещо, което посредствените
хора и неудачниците не знаят.
• Какво Знаем?
Ние знаем, че с правилната информация и примерени и
последователни действия, човек може да постигне
абсолютно всичко, което пожелае в живота си.
Изобилие от пари, здраве, приятелства, любов, и т.н.
Ето защо, каква цена плащаме за този тип познание, има много
малко значение.
Важна е единствено живото-променящата информация, която
получаваме. 🙂🙂
Информацията, мъдростта, опита и познанията, с които да
постигнем всичко, което ние пожелаем.

• Създай Живота на Мечтите Си! - Иво Игнатов
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Предисторията (+ Историята Ми Под
Душа). Какво Изживях и Какво Осъзнах?

• 27 дена разсъждавах и планирах, как точно да изградя
програмата 3-те Тайни Основи на Успеха, така че всички
хора които я закупят, да получат най-доброто.
Да могат по възможно най-бързия и лесен начин да
постигнат това, което искат живота си.
Вече бях създал план, бях избрал модулите на системата, бях
конкретизирал нещата, бях избрал датата за старта.
• 2 дена преди официално да започна да работя по проекта
ми се случи нещо супер странно.
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Върнах се от колоездене и влязох в банята да се изкъпя.
Всеки път когато аз си взимам душ, последните 2 минути се
обливам със студена вода.
• Защо?
Защото това е супер-полезно и за организма, и за съзнанието,
и за самоконтрола.
Всичко се случи именно в тези по-малко от 2 минути.
Още от първата секунда в която студента вода се стече по
врата и раменете ми усетих някакво странно чувство.
Това дори не е точно чувство.
Трудно ми е да го изразя чрез думи. Шантаво е.
• Това е Нещо Като Микс, Като Комбинация от:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Чувство
Емоция
Мисъл
Усещане
Прозрение
Интуиция
Вътрешен Глас
И кой знае още какво …

Изразено чрез мисъл и думи това бе нещо като вътрешен
диалог, нещо като общуване на някакво различно ниво на
съзнанието ми.

... следва по-долу ...
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Не знам точно как да го опиша, затова ще го нарека просто “То”.
• Усещаше Се (Звучеше) Като Нещо Такова:
То: Хей, Ивца!
Аз: WTF?!? (What the F..k?)
То: Скоро започваш програмата за 3-тайни, нали?
Аз: Да!?
То: Ще вложиш максимума от себе си и Системата ще се
получи чудесна, нали?
Аз: Да.
То: Хората, които имат трите основи ще могат наистина
да променят живота си към най-доброто, нали?
Аз: Естествено, това е смисъла.
То: Не беше ли една от основните ти цели и мисии: да
споделиш познанията си с 10 000 българи, за да могат и те
да създадат живота на мечтите си?
Аз: Да?!
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То: Как мислиш, на колко хора ще помогнеш, ако системата
струва толкова пари, за колкото мислиш да я пуснеш на
пазара?
Аз: Ами ще помогне на правилните хора. На тези, на които
им трябва основата. На тези, които вече са готови за това.
На тези, на които им пука за тях, за близките им, и за
останалите хора. На тези, които правят най-добрата
инвестиция: инвестират в себе си.
То: Въпроса не беше “на кои” а “на колко”? Твоята мисия има
и количествено измерение, не е ли така?
Аз: WTF?!? (What the F..k?)
…
Завъртях врътката на крана надясно и студената вода спря да
се излива върху тялото ми.
• Гледах се в огледалото срещу мен, но сякаш не бях там.

Помислих, че може би сънувам, но не беше така.
• В момента в който отворих вратата на банята и се
пресегнах да взема хавлията, през цялото ми тяло
премина някакво шантаво и “изтръпнало” усещане.
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Първо си помислих, че е от студената вода, но аз стотици пъти
съм си взимал студени душове и никога досега не съм се
усещал така.
Загубих представата си за време, но вероятно някъде около 10
до 30 минути след това, започнах да имам нормални, логични
мисли.
Такива, които всеки от нас има постоянно в ежедневието си.
Мисли, които започнаха да нахлуват с прагматична и
неоспорима логика в главата ми.
• Тези Мисли Бяха Нещо от Рода на:
Ако споделя тази информация директно (временно и
безплатно) на сайта (ivoignatov.com) със сигурност ще
помогна на много повече хора.
Да, но така и някои неудачници ще имат достъп до нея, а те
със сигурност няма да предприемат действия с тези
познания и нищо няма да постигнат.
НО, какво значение има, какво няма да направят
неудачниците? 🙁🙁
Всъщност, никакво. 🙂🙂
Какво имам да печеля и какво имам да губя, ако споделя
Системата безплатно за определен период от време?

... следва по-долу ...
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Какво Печеля (им)? Какво Губя (им)?

• Какво Губя/им:
1. Пропускам финансови ползи от продажбите.
2. Доказано е, че когато хората получават нещо безплатно,
те не го ценят, и затова много хора може да направят найголемия пропуск в живота си и да не използват системата.
Но, това зависи ли пряко от мен?
НЕ. Зависи си от тях и от тяхната осъзнатост.
• Какво Печеля/им:
1. Ако това познание е абсолютно достъпно, тогава всички
осъзнати хора, които попаднат на него, ще могат да го
използват и да преобразят живота си към най-доброто.
2. 3-те бази на успеха ще помогнат на доста млади хора да
преуспеят в живота си (за разлика от провала на
родителите им).
3. Тази простичка но толкова могъща информация
вероятно ще доведе до много повече мои последователи.
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4. Така още по-бързо и по-силно ще развия и увелича
имиджа и бранда си, което пък ще доведе до ефекта на
снежната топка.
5. Хората, които наистина искат и са готови за успехът си, ще
се превърнат в част от мисията ми (10 000 успешни
българи), което ще ми помогне по-бързо да осъществя
тази моя основна цел.
6. Хората, които успеят да видят супер-ползите за тях от
това, което споделям, така или иначе ще бъдат повече от
сигурни, доволни, и щастливи да инвестират в живото
променящите програми.

Моя Краен Извод Беше:
Пропускам финансови ползи в краткосрочен план, НО:
1.
2.
3.
4.

Помагам на много повече хора.
Значително повишавам имиджа си.
Ускорявам постигането на тази моя мисия.
И генерирам мултиплицирани финансови приходи в
дългосрочна перспектива.

И ето как програмата “3-те Тайни Основи на Успеха” от Иво
Игнатов се роди на бял свят в тази мини-книжка (абсолютно
безплатно за вас). 🙂🙂

... следва по-долу ...
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От Какво е Изградена и Как Работи
Системата?

Системата е изградена от 3 основни модула.
2-и и 3-и модул са супер лесни за разбиране, но прилагането
им е от ключово значение разбира се (всички стъпки са важни).
1-ви модул може да е малко по-особен, но аз много се
постарах да го обясня толкова лесно и простичко, че дори и
малките деца да могат да го разберат.
1-вия модул е уникален и спокойно можем да го наречем
“Тайната на Тайните”.
Системата е простичка и именно в това е съвършенството и.
• Всеки ден взимате по 1 модул. След като се запознаете с
цялата информация, си давате 2 дена пауза.
След това в един ден минавате и 3-те основни модула един
след друг (наведнъж).
След това периодично (по ваша преценка) просто си
преговаряте нещата, докато си пиете чая или кафето.
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• Защо Го Правим Така?
1. За да запечатаме и програмираме това познание в
съзнанието и подсъзнанието си завинаги.
2. За да изградим и подсигурим печеливши вярвания в нас.
3. За да постигнем успех в живота си и то по възможно
най-бързия и лесен начин.
Само с мотивация за успех не се получава, защото
мотивацията трае кратко време, и затова тя не може да ви
даде желаните дълготрайни резултати.
Затова и мотивационните гурута в България не могат и не
дават никакви ползи на последователите си, а само губят
времето и изсмукват парите им за своя собствена облага.
Колкото и мъдри мисли и цитати за успеха да прочетете, те
също няма да ви помогнат, защото само с четене нищо не се
постига. Трябва и действие.
Каквито и мисли за успеха да създаваме в себе си, не бихме
могли да просперираме, ако нямаме правилната основа върху
която да стъпим.
Разберете, че цената на успеха не е сумата, която сте
заплатили например за най-добрите книги по темата.
• Вашият успех ще се осъществи само, когато матрицата
на успеха е правилно програмирана (и запечатана) във
вашето подсъзнание.
Когато сте премахнали ограничаващите ви вярвания и сте ги
заменили с подпомагащите вярвания на успешните хора.
Тайните, които ще разберете тук, ще ги прилагаме редовно в
живота си дотогава, докато не се превърнат в абсолютни и
автоматични навици за вас. Тогава става много по-лесно.
Навици, които след това ще работят автоматично за вашия
пълен успех, и които ще ви спестят много усилия, време, пари,
и нерви.
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• Навици, които ще ви направят едни от най-преуспелите и
щастливи хора на планетата Земя. 🙂🙂

Какво Ще Постигнете с Тази Могъща
Информация?

• Системата “3-те Тайни Основи на Успехът” работи за
вас, като ви дава наредения пъзел.
• Дава ви общата картина, защото само хората които могат
да я видят, могат да се ориентират добре и да постигнат
всичките си цели.
• С това познание можете да гледате надалеко, и да се
ориентирате бързо (докато другите хора не могат да видят
по далеко от носа си).
• Тази програма ви дава уникално солидна основа, върху
която можете да изградите абсолютно всичко. ВСИЧКО!
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Тези около 7% от вас, които са с отворено съзнание и не се
подвеждат по това, че информацията тук е безплатна, ги очаква
изумително приключение в близко бъдеще.
Очаква ги прекрасен живот пълен с успех, щастие, любов, и
свобода. 🙂🙂

Заключение Към Въведението в 3-те
Тайни Основи на Успеха

Ето я формулата на “3-те Тайни Основи на Успеха” (от Иво
Игнатов)
Вие не сте попаднали случайно на тази мини-книга точно
сега, точно в този момент.
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Във Вселената случайности не съществуват.
• Днес е вашия ден. Днес започва най-великата и
прекрасна промяна в живота ви. 🙂🙂
За да осъзная и за да “прогледна” (най-накрая), кои са Трите
Основи на Успеха, аз изминах дълъг и доста труден път.
Път, който започнах още през далечната 2008 г. и път по който
продължавам и до сега.
1. Инвестирах хиляди часове в четене на книги, слушане на
аудио програми, и гледане на видео обучения от найпреуспелите хора.
2. Инвестирах хиляди долари за да купя тази животопроменяща информация (а сега я споделям и на сайта
си: ivoignatov.com)
3. Предприех много действия, използвах доста техники,
направих хиляди тестове (проба-грешка), преодолях
много препятствия.
Системата работи, но това ще е валидно само за около
приблизително 7% от хората, които четат тези редове сега.

24

• Дали и вие ще сте част от тази елитна група на
щастливите, богатите, здравите, обичащите, обичаните,
и максимално успяващите хора?
Ако вие четете тези редове тук и сега, това означава, че сте
успели да се доберете до това могъщо познание напълно
безплатно (не го подценявайте!)
• Доста е вероятно това съдържание да бъде изтрито и
скоро да го пусна на пазара като високо-платена
програма (курс), както го бях замислил предварително.

Насочване на Енергията е Скритата
Тайна №1 … Най-Могъщото Познание на
Хората = (Тайната на Щастието и Успеха)

Сега вие ще откриете вероятно най-пазената ТАЙНА на света
(в миналото). Аз я наричам: Тайната на Тайните.
Днес тя е достъпна за всеки осъзнат човек, който разполага с
интернет и желание да се осведоми и самообразова.
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• Тя е директно свързана с управлението, насочването,
манипулирането на енергията така, че да постигнем
всичко, което пожелаем в живота си. 🙂🙂
Но, преди да ви я споделя, първо нека ви попитам тези 3 неща:
1. Наистина ли искате да бъдете много богати,
свободни, и подсигурени хора?
2. Наистина ли желаете ли да имате крепко здраве и
сигурност в бъдещето?
3. Избирате ли живота ви да е изпълнен с истински
приятелства и прекрасна и вдъхновяваща любов?
Не бързайте да отговаряте на тези въпроси с ДА, защото много
хора ще го направят, но после няма да предприемат действия!
Какво е това познание?
Това познание прави огромната разлика между:
• Бедните и богатите.
• Болните и здравите.
• Нещастните и щастливите хора.
Това е Тайната, която преуспелите хора знаят и използват
редовно, а посредствените хора и неудачниците не знаят (или
знаят, но ги мързи да я използват).
Това е информацията с която можете да създадете живота на
мечтите си за по-малко от 5 години.
Време е за магия и алхимия.
Ще започваме ли?
Готови ли сте? 🙂🙂

... следва по-долу ...
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От Какво Сме Изградени Ние Хората и от
Какво е Изградена Вселената в Която
Живеем?

• Ние, хората сме една малка част от Вселената.
Ние не съществуваме някъде извън нея, а сме вътре в нея.
Всичко, което виждаме, чуваме, и усещаме с 6-те си сетива е
част от Вселената.
И понеже сме вътре и сме част от Вселената, то и ние сме
изградени от същото нещо от което е изградена и тя.
Логично е, нали?
И когато знаем, кой е градивния елемент на всичкото, ние
можем да се научим, как да го управляваме, за да постигаме
всичко, което си пожелаем чрез него. УАУ, изненада.
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• Но, Кой е Градивния Елемент, Който Изгражда
Всичко?
Хайде да го проследим, като разгледаме човешкото тяло!
От какво е изградено човешкото тяло?
От органи.
От какво са изградени тези органи?
От молекули?
От какво са изградени молекулите?
От атоми?
От какво са изградени атомите?
От протони, неутрони и електрони.
А те от какво са изградени?

От ЕНЕРГИЯ

• Всичко в цялата Вселена е изградено от енергия.
Ние, хората, автомобилите, парите, въздуха, водата, здравето,
чувствата, емоциите - всичко представлява просто Енергия в
различни форми и размери.
Любовта за пример е енергията на връзката.
Финансовото богатство пък е свързано с енергията на парите.
1. Забелязали ли сте, как при неудачниците винаги има
липса на енергия и мотивация?
2. Знаете ли, че чрез повишаване на енергията, ние можем
да се лекуваме сами?
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3. Чували ли сте за метода за изграждане на енергиен щит,
чрез който да се предпазите от отровното влияние на
негативните хора?
• ИЗВОД:
Когато се научим, как да насочваме (управляваме,
манипулираме) енергията, ние ще можем да постигнем
всичко което пожелаем с математическа точност.
Ще успеем да създадем живота на мечтите си. 🙂🙂
Много хора на Земята вече се научиха, как да правят това.
Това са най-богатите, здравите и щастливи хора днес.

Не е Ли Вече Време и Вие Да Станете Едни от Тях?
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В Колко Свята Живеем Ние? … (и Как Са
Свързани Тези Светове Помежду Си?)

• Много хора все още не знаят, че всички ние живеем
едновременно в 2 свята.
Два свята, които са взаимосвързани и постоянно си влияят
един на друг.
Тоест, чрез единия свят ние можем директно да въздействаме
на другия свят.
• Кои Са Тези 2 Свята?
1. Вътрешния (Невидимия) Свят, този на: мислите,
емоциите и чувствата.
2. Външния (Видимия) Свят, този на: физическите
обекти: пари, коли, домове, злато, сребро, земя, и т.н.
Чували ли сте мъдростта: „Всичко Се Създава Отвътре Навън.“
Тази мъдрост е 100% истина.
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Искате ли да разберете, как вие (да, точно вие) можете да
създадете и имате абсолютно всичко, което пожелаете?

Трансформира Ли Се Енергията от Един
Вид в Друг Вид? (Как Да Я Използваме?)

Ако искате да постигнете всичко, което поискате, вие първо
трябва да се научите как да въздействате чрез Вътрешния свят
на Външния свят, и обратното.
За целта можете да използвате някои доказани Техники или
Курсове.
Посредствените хора и неудачниците или не знаят как става
това, или ги мързи, или се страхуват да предприемат действия,
и да използват това най-велико познание.
Ето защо тези хора завинаги ще си останат бедни, болни и
нещастни. 🙁🙁
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От друга страна успяващите и преуспелите хора знаят тази
ТАЙНА и я използват всеки ден за да бъдат все по-богати,
здрави, и щастливи. 🙂🙂
Ние можем да трансформираме (насочваме, манипулираме,
управляваме) енергията от единия в другия свят, и ето защо
ние можем да постигнем абсолютно всичко, което пожелаем.

Искате Ли 2 Примера?

Пример 1:
• Манипулиране на Енергията от Външния към
Вътрешния Свят
Ето как става …
Представете си едно дърво (една цепеница).
Вие взимате това дърво и го хвърляте в камината.
Какво Се Случва Тогава?
Дървото се запалва, превръща се в огън, изгаря, отдава
топлина и светлина, и от него остава съвсем малко пепел.
Ето как един физически обект от Външния свят (дърво,
цепеница) преминава и изчезва във Вътрешния (невидимия)
свят.
Това е Трансформация на Енергията.

... следва по-долу ...
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Пример 2:
• Манипулиране на Енергията от Вътрешния към
Външния Свят
Ето как става …
Кой и Как е Измислил Първия Стол?
Историята не е запазила тази информация, но най-вероятно се
е случило нещо подобно …
В далечното минало (още преди хиляди години) на някакъв
човек му е писнало да сяда на студената земя и по студените
камъни.
И в началото той се е сетил да си поставя под дупето кори от
дърво или кожи на животни, за да му е по топло и удобно.
По късно той се е позамислил, поразсъждавал е, и му е
хрумнала следната идея.
Осъзнал е, че ще е много хубаво и практично да вземе една
равна дървена плоскост, да и бодне едни крачета отдолу, и да
сяда от горната и страна.
И ето как се е появил първия стол на бял свят. 🙂🙂
Някакъв по-умен човек е имал първо мисъл (нещо от
вътрешния, невидим свят), която мисъл се е породила в
следствие на негова потребност да сяда по удобно.
После през своята мисъл и чрез своето въображение той е
визуализирал как би могло да изглежда това нещо.
И накрая взел, че се захванал да го направи (предприел
действия в тази посока).
Така от Вътрешния (невидимия) свят на мислите и
въображението на бял свят се появил първия видим
физически стол.
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Това Също е Трансформация и Управление на Енергията.
А днес ние създаваме супер автомобили, домове, сателити,
летим до Луната и какво ли още не по абсолютно същия начин.
• Твърдението “Всичко е Възможно” е Вярно.
Ето тези 2 примера са чудесно доказателство за това, как си
взаимодействат непрекъснато 2-та свята, в които живеем ние.
Вътрешният Свят и Външният Свят.
Ето как и вие можете да бъдете част от мисията на Иво Игнатов
(10 000 щастливи и успешни българи), стига да сте от тези
хора, които искат максимума в живота си.
• Защо Бихте Го Направили?
За да постигнете всичко, което пожелаете, като създадете
живота на мечтите си чрез тези мъдрости и познания.
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Можем Ли Сега и Ние Да Манипулираме
и Насочваме Съзнателно Енергията
Така, че Да Постигнем Целите Си?

Да, разбира се че можем. 🙂🙂
• Как Правим Това?
1. Ние правим това, като съзнателно насочваме,
манипулираме, и управляваме Енергията (градивния
елемент на Вселената) в избраната от нас посока.
2. Ние правим това, като използваме законните за
взаимодействието между Вътрешния и Външния свят.
3. Ние правим това, като се учим от хората, които вече
са го постигнали.
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4. Ние правим това, като предприемаме действия.
Всеки може да го постигне, стига да има добра и солидна
основа (правилните познания, точната информация).
Това са 3-те Основи на Успехът
Когато знаете трите основи, които водят до успеха по възможно
най-бързия и лесен начин, вие имате общата картина (общата
визия, подредения пъзел).
И така знаете от къде да тръгнете и накъде да вървите.
• Така си спестявате много нерви, усилия, пари, провали,
разочарования, и десетки години от живота си.
Мъдрост: „Успеха Винаги Оставя Следи След Себе Си.“
Десетките мои ментори ми показаха тези следи през годините.
А сега е мое удоволствие, дълг, и мисия, да предам тези
безценни знания и на вас, моите приятели и последователи.
Създайте Живота на Мечтите Си!
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Избиране на Ментор = Тайна №2 по
Пътят към Успеха в Живота … (2-рата
Основа за Изобилие от Пари, Здраве, и
Прекрасни Взимоотношения)

Хората, които не виждат цялата картина са обречени завинаги
да бъдат бедни, болни и нещастни. 🙁🙁
1. Но, как можем да се научим да виждаме нещата напред?
2. Кой може да ни помогне в това със своя опит, знания, и
вече доказани резултати?
Менторът.
В тази част на книгата разкривам 2-рата ТАЙНА на найпреуспелите хора на Земята.
Избора на наставника е едно от най-съдбоносните решения в
живота на щастливите и успелите хора.
• Защо Това е Толкова Важно?
Това ще разберете от оставащите страници на тази животопроменяща книга.

37

Какво е Ментор? (Какво Означава?)

• Какво Означава Ментор?
1. Менторът е този човек, който споделя своите дълбоки,
успешни и практични познания, опит, съвети, мъдрост, и
прозрения с нас.
2. Този човек, който ни помага по възможно най-бързия и
лесен начин да създадем това, което искаме (изобилие от
пари, здраве, и прекрасни взаимоотношения в живота ни).
3. Този човек, който ни спестява мъките, усилията, парите и
времето, като ни показва и води по пътят към успеха.
Това е вероятно най-важният човек в живота ни.
Ето няколко синоними на думата ментор:
Наставник, треньор, попечител, учител, ръководител,
преподавател, възпитател, приятел.

... следва по-долу ...
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Какво Означава Менторство и
Наставничество?

Да бъдеш нечий ментор означава:
1. Да бъдеш неговия най-добър съветник, и да му помогнеш
да развие своя пълен човешки потенциал.
2. Да го напътстваш и подкрепяш, като винаги поставяш
неговите интереси на първо място.
3. Да му помогнеш да постигне целите си по най-практичния
и бърз възможен начин.
• Цитат от Стивън Спилбърг:
„Деликатният баланс на менторството е: не да оформяш
хората според своите собствени представи, а да им дадеш
възможност и да им помогнеш да се развият сами.“

... следва по-долу ...
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ЗАЩО е Супер-Важно за Нас да Имаме
Правилния Наставник?

Има само 2 типа хора в живота:
• Тип 1 (Преуспели + Успяващи в Момента):
Тези хора, които се учат от опита и успехът на другите (на
менторите си). Тези хора постигат щастие и успех с удивителна
бързина и лекота.
• Тип 2 (Посредствени Хора + Неудачниците):
Тези хора, които се учат само от собствените си грешки (и така
се мъчат през целия си живот). Те губят ужасно много от своите
пари, време, здраве и енергия за това.
Тези, които са от първия тип (по-малката част хората на
Земята) са най-преуспелите. На тях им върви във всичко.
• Защо?
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Защото те вървят по пътя на успеха. (А както вече споделих
с вас: успеха винаги оставя следи след себе си).
За съжаление тези хора, които са от втория тип (повечето от
хората на Земята), завинаги ще си останат предимно бедни,
болни и нещастни. 🙁🙁
Те вървят по неправилния път (те нямат наставник зад тях,
който да ги напътства и да им помага).
• Ето Един Пример:
Всеки един успешен спортист (актьор, певец, и т.н.) има зад
гърба си личен треньор (дори и по няколко такива).
На света няма да намерите нито един известен и преуспял
човек, който да няма коуч (треньор) зад себе си.
И това е толкова простичко и очевидно.
Но, въпреки това повечето хора нямат попечител, който да ги
води бързо и лесно към щастието и успеха.
Това Не е Ли Супер-Странно?
Едно от правилата за щастлив и успешен живот е да се
обградим с богати, знаещи, можещи, мъдри и опитни хора.
Да се обградим с успели хора, които с радост споделят своите
тайни с нас.
Да се обградим с тези, които безвъзвратно отделят хиляди
часове и дни от собствения си живот, за да помагат на другите,
като споделят живото-променяща информация като:
1.
2.
3.
4.
5.

Програми / Курсове
Техники / Формули / Системи
Мъдрости / Поуки
Статии / Интернет Страници
Сайтове за Личностно Развитие
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Каква е Грозната ИСТИНА Днес, Която
Почти Никой Не Смее Да Каже?

Замислете се, кои са вашите първи ментори и наставници
(учители) в живота ви?
Не Са Ли Те:
1.
2.
3.
4.
5.

Родителите ви?
Техните родители (баба ви, дядо ви)?
Роднините ви?
Учителите в училищата, където сте учили?
Дори заобикалящите ни хора, като приятели и съседи?

• УЖАСНАТА Истина Е:
Тъжната истината е, че ако до този момент от живота ви, вие
все още не сте богати, здрави, щастливи и успешни …
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… ТО вашите наставници (от които сте се учили до момента),
НЕ знаят, НЕ могат, НЕ правят = НЕ постигат („НЕ струват“).
Това бе и моята КОШМАРНА истина. 🙁🙁
• Истината на Иво Игнатов от миналото ми.
Аз бях обграден на около 99,95% от посредствени хора (че
дори и от някои неудачници).
Това включва хора и като родителите ми, и роднини, и учители,
и приятели, и съседи, и много други.
Вероятно хората, чиито съзнания и умове са “промити” от
общественото програмиране и лицемерие, сега могат да кажат:
Ти трябва да уважаваш родителите си, роднините си,
учителите си, и т.н.
Аз Иво Игнатов НЕ Мога Да Уважавам Никого Насила!
Аз съм Благодарен на тези хора, защото знам, че те са ми дали
максимума, който могат да ми дадат, спрямо минималните
възможности с които те са се примирили да имат.
Благодаря Им от Сърце за Това.
Но, Уважение?!? НЕ.
То не се дава като баница с късмети. То се заслужава.
Ето Как Точно Стоят Нещата:
1. Когато се учиш и си обграден с неудачници, ще се
превърнеш в неудачник.
2. Когато се учиш и си обграден с посредствени хора,
ще се превърнеш в посредствен човек.
3. Когато се учиш и си обграден с преуспели хора, ще се
превърнеш в преуспял човек.
Аз Уважавам Моите Истински (Житейски) Учители (Менторите).
Защо?
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Защото от тях научих това, от което имах нужда, за да се
превърна в щастлив и успешен човек, и за да постигам целите
си отново, и отново, и отново …
Самия аз неусетно се превърнах в ментор, и започнах да
споделям познанията си с хората, които наистина искат да
създадат живота на мечтите си.
Ето защо Тайна №2 от “3-те Тайни Основи на Успеха” е:
Избора на Правилния Ментор

И Това Е Супер-Важна Стъпка

... следва по-долу ...
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Как Да Си Намерим Попечител? … (Сами
или чрез Менторска Програма?)

Когато сме били малки деца и подрастващи тийнейджъри, ние
все още не сме можели Свободно и Съзнателно да изберем
нашите преподаватели.
Тогава те са били нашите родители, роднини, учители от
училищата. И това е причината повечето хора сега да са бедни,
болни и нещастни.
• Да намерим и да изберем нашият правилен ментор е
едно от най-важните неща, които можем да направим
през живота си.
Можем да открием нашият наставник чрез менторска програма
или да си го потърсим сами спрямо нашите нужди и цели.
Най-добрия начин да изберете вашият попечител е спрямо
вашите цели и това, което искате да постигнете в живота си.
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Как Да Си Избера Менторите? … (и
Колко на Брой Да Са Те?)

Как Да Си Избера Ментора?
Има една мъдрост, която казва следното:
Ние учим най-добре от хората, които харесваме.
И това е чудесен начин за избор на наставник, но не работи
винаги на 100%.
• Защо?
Ето ви един мой личен пример:
Когато за първи път видях един от моите любими ментори,
който се казва T. Harv Eker, първоначално аз не го харесах. ☹
• Защо?
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Защото на някои негови снимки той носи едно златно
синджирче над тениската с която е облечен.
На мен това не ми допада.
Изглежда ми някак си кичозно, неестетично, повърхностно.
Но има и една друга мъдрост, която казва:
Не съди книгата по корицата.
За мое голямо удоволствие аз попроучих някои неща за него и
след това си закупих една от неговите видео програми.
Този негов курс се оказа безценен за моят още по-бърз и голям
успех в бизнеса.
• Как Тогава Да Направим Избора Си?
Искате ли да ви споделя моята работеща система за избор?
1. Първо: Аз винаги се доверявам на първото си чувство
(интуицията).
2. Второ: Преценявам дали въпросния човек ми допада, но
не се доверявам изцяло на тази ми преценка.
3. Трето: Аз винаги прочитам поне 3 статии и гледам поне 3
видеа, преди да взема окончателно решение дали да
последвам някой ментор.
Толкова лесно и простичко е, колкото и звучи.
• Колко Ментора е Оптимално да Имаме?
Моето правило е: не повече от 2 ментора в даден период от
живота ви.
В най-добрия случай само един наставник, защото така сме пофокусирани и по този начин постигаме по-бързо желаните от
нас крайни резултати.

... следва по-долу ...
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20-те Правила: Как да Станете Истински
Ментор в Живота? … (За Пример на
Децата Си и на Вашите Последователи)

Взаимоотношенията между ментор и протеже (ученик) се
базират предимно на определени умения, които е изградил
наставника.
• Наръчник с Правилните Стъпки:
1. Оценете нуждите, желанията и копнежите на ученика си!
2. Определете очакванията си и поставете ясни и конкретни
правила!
3. Открийте личната мотивация на вашите възпитаници!
4. Опознайте възпитаника си като личност!
5. Проявете емоционална интелигентност спрямо вашия
последовател!
6. Позволете на протежето си, само да взима решения и да
се учи от резултатите си!
7. Признавайте и споделяйте грешките си!
8. Помислете и изчакайте преди да дадете съвет!
9. Подкрепяйте и мотивирайте вашия наставляван, да
развива печеливши умения!
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10.
Никога не предполагайте, а винаги се интересувайте
(питайте)!
11.
Развийте силно желание за развитие и промяна в
учениците си!
12.
Винаги бъдете най-добрия пример за подражание
чрез думите и чрез действията си!
13.
Винаги празнувайте успехите на протежето си заедно
с него!
14.
Бъдете напълно отдадени на своите последователи!
15.
Бъдете търпеливи и подкрепящи!
16.
Слушайте ги внимателно и с разбиране!
17.
Научете ученика си, да си поставя значими (големи)
дългосрочни цели!
18.
Научете протежето си, да мисли стратегически!
19.
Научете последователите си, да прекрачват
границите на собствените си страхове!
20.
Научете учениците си, винаги да предприемат
действия!
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Заключение Към Втората Тайна Основа
на Успеха

Поздравления, 🙂🙂
Вие току-що разбрахте и Тайна №2: Избор на Ментор, от
поредицата “3-те Тайни Основи на Успеха” от Иво Игнатов.
Използвайте и това познание, за да постигнете изобилие от:
пари, здраве, любов, и каквото си пожелаете.
Пътят към успеха може да бъде много лесен, стига да знаеш от
къде да започнеш (и от къде тръгва той).
Да имаш правилния житейски учител е едно от най-важните
неща, защото това ни спестява огромни усилия, десетки
години, купища пари, и много от нашата собствена енергия.
Всеки богат и успешен човек знае и се възползва от това, за да
постига по най-лесния и бърз възможен начин щастие и успех
за себе си и за близките си.
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Кайзен = Тайна №3 на Преуспелите Хора
– (Последната 3-та Основа по Пътят към
Щастието и Успеха)

Честито, 🙂🙂
Вие сте само на 1 крачка от финала.
• Знаете ли какво означава Кайзен?
• Защо тази 5 ес система се използва от най-преуспелите
хора?
• На какво може да ни научи тази уникална японска
философия?
В живота има само 2 типа хора:
1. Посредствените хора и неудачниците, тези, които само
си мечтаят, бленуват, и мрънкат за щастие и успех.
2. Успяващите хора, тези, които знаят и използват и 3-те
тайни, за да създадат живота на мечтите си.
В момента вие се намирате на 3-тата основа от Системата:
“3-те Тайни Основи на Успеха” от Иво Игнатов
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Всички щастливци, които са попаднали на тази информация ще
научат:
Кои са най-преките пътища по пътят към успеха и щастието в
живота им. И по-точно, как да постигнем по най-бързия и лесен
начин изобилие от:
1. Пари - (финансова свобода).
2. Крепко Здраве - (сигурност в бъдещето).
3. Прекрасни Взаимоотношения - (приятелства и любов).
Поздравления отново за това, че стигнахте до 3-тия етап от
Системата! 🙂🙂 Вие вероятно сте в групата на 7-те процента.

... следва по-долу ...

52

Нека Си Припомним, Какво Ви Дават 3-те
Основи и Защо Тази Информация е
Толкова ВАЖНА за Вас и Близките Ви?

3-те Тайни ви дават основата (общата картина) към щастието
и успехът в живота.
Хората, които не могат да видят общата картина, не могат да
навържат нещата, в следствие на което, не могат да успеят в
живота си. 🙁🙁 Те нямат основа на която здраво да стъпят.
Тези хора за съжаление са обречени завинаги да бъдат бедни,
болни и нещастни, и да се провалят постоянно във всичко.
• Ето Още Един Пример За Да Го Разберете По-Лесно:
По време на всяка една икономическа криза много неща
(активи) поевтиняват, защото хората обедняват и нямат пари за
тях, в следствие на което няма търсене, и цените падат надолу.
Опитните хора (тези които виждат общата картина) знаят, че
след като премине кризата тези неща (активи) пак ще си върнат
предишната цена (дори ще станат и по-скъпи) и те инвестират в
тези активи, докато цената им е паднала (докато е ниска).
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След кризата те ги продават с доста изгодна печалба.
• А какво правят хората, които не виждат и не разбират
общата картина?
Те не предприемат действия (не инвестират), а само мрънкат,
мързелуват, псуват, оплакват се, и обедняват още повече след
като кризата премине.
Горчивата истина е, че повечето хора просто не правят нищо
(не предприемат действия), и в следствие на това и не постигат
нищо в живота си. 🙁🙁

Какво Означава Кайзен?

Кайзен означава промяна към най-доброто.
Това е стремежа към непрекъснато и прогресивно подобряване
с малки крачки напред.
Това е японска дума за непрекъснато усъвършенстване.
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От гледна точка на човека, тя е свързана с неговото градивно
личностно развитие и самоусъвършенстване.
Kaizen е 3-тата част от формулата с която постигаме всичко,
каквото пожелаем в живота си.
Тя е тайната на успехът №3.
Кайзен е принципа на малките стъпки. На малките, но
последователни действия.
Това означава редовно да предприемате малки, лесни,
бебешки стъпки по посоката на желаното от вас нещо
(каквото и да е то).
Този метод ни гарантира, че ние не спираме да се развиваме и
подобряваме постоянно.
Терминът кайзен (Kaizen) се появява на бял свят през 1986
година, когато е издадена кайзен книга с наименованието:
“Кайзен: Ключ към Успеха на Японските Компании”
Наименованието влиза в New Shorter Oxford English Dictionary
през 1993 година, и от тогава започва да се употребява и в
разговорната реч.
Страните, които в началото започват масово да използват този
метод след Япония са: Индия, Тайланд и Тайван.
САЩ също започват да прилагат тази концепция, но просто
името и е различно: Six Sigma.

... следва по-долу ...
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Кои 5s Правила Изграждат Kaizen? … Как
да Използваме Правилно 5s Системата
за да Постигаме Успех след Успех?

• 5s Системата е Изградена от Тези 5s Правила
(Стандарти):
1.
2.
3.
4.

Seiri – Точност / Акуратност
Seiton – Порядък / Ред
Seiso – Чистота / Почистване / Подреждане
Seiketsu – Стандартизиране / Систематизация /
Автоматизиране
5. Shitsuke – Дисциплина / Фокусиране

Тези 5s стандарти могат да бъдат приложени във всяка сфера
на живота (личен живот, работа, бизнес, инвестиции).

... следва по-долу ...
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Seiri – Точност / Акуратност
В работата, бизнеса, и инвестициите:
1. Изберете само най-важните неща. Тези, които ви помагат
да печелите повече пари!
2. Използвайте правилото от Закона на Парето = 80/20!
3. Премахнете дребните неща, които ограбват времето и
енергията ви!
4. Не се занимавайте (захващайте) с нищо допълнително,
което не ви носи достатъчно големи ползи!
5. Правилно организирайте процесите си и изхвърлете
всичките излишни дейности!
Кои дейности ви крадат много време, а ви носят малки ползи?
Може ли някой друг да ги свърши вместо вас (работник
например)?
Делегирайте задължения! Аутсорствайте!
В личния живот:
1. Разделете листовете в дневника си с вертикална черта на
две половини!
2. В лявата колона запишете, какво ви притеснява и какви
цели имате (какво искате)!
3. В дясната колона запишете, какви действия ще
предприемете!
4. Редовно преглеждайте дневника си, за да поддържате
целите си живи!

Seiton – Порядък / Ред
В работата, бизнеса, и инвестициите:
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1. Формулирайте и установете реда и порядъка!
2. Изградете работещ и ефективен ред и организация!
3. Водете си записки и усъвършенствайте своевременно
процесите в организацията и порядъка на нещата!
В личния живот:
Направете си график по дни и часове за важните неща като:
1.
2.
3.
4.

Хранене
Спорт / движение
Социални дейности
Почивка и релаксация

Seiso – Чистота / Почистване / Подреждане
В работата, бизнеса, и инвестициите:
1. Винаги поддържайте работното си място подредено!
2. Почистете около себе си!
3. Организирайте вещите си така, че да сте максимално
ефективни!
4. Освободете се от излишните вещи!
5. Освободете и почистете ума си от ненужните (неважните)
неща!
В личния живот:
1. Уважавайте тялото си като го поддържате чисто!
2. Бъдете спретнати, защото външния ви вид говори много
за вас!
3. Почиствайте редовно ума си от негативните мисли!
4. Посявайте в съзнанието си положителни мисли!
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Seiketsu – Стандартизиране /
Систематизация / Автоматизиране
В работата, бизнеса, и инвестициите:
1. Изградете система по която да правите нещата, защото
това опростява дейностите и задълженията ви!
2. Систематизирайте (изградете системи за) всички
дейности!
3. Автоматизирайте всички възможни процеси!
4. Спестете си време, пари и енергия!
В личния живот:
Изградете си такъв график в живота, който да ви помага да сте
по-богати, по-здрави, и с по-добри взаимоотношения със себе
си и с другите хора!

Shitsuke – Дисциплина / Фокусиране
В работата, бизнеса, и инвестициите:
1. Спазвайте новоизградените навици от предходните 4
системи!
2. Останете фокусирани на 100% върху краткосрочните,
средносрочните, и дългосрочните си цели!
В личния живот:
1. Фокусирайте се върху това да поддържате и заздравите
новите си печеливши навици, които изградихте чрез 4-те
предходни принципа!
2. Не се изкушавайте да се връщате към старите и
неработещи неща!
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3. Затвърдете самоусъвършенстването и личностното си
развитие!

Как да Приложим Кайзен? … Как НайПолзотворно и Печелившо да Минем по
Пътят на Самоусъвършенстването?

Формулата е много лесна и простичка и тя гласи следното: 🙂🙂
Усъвършенствай Се с по 1% Всеки Ден!
• Какво Означава Това?
Това означава с малки и лесни крачки, редовно да правим
нещо в посока към постигането на това, което желаем.
Пример:
Прочитането и разбирането една глава от тази книга е вашият
кайзен за вас днес.
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Утре пак прочитате друга полезна и усъвършенстваща ви
информация.
• Важно е да отбележим, че освен ученето е важно да
предприемаме и някакви редовни (лесни и малки)
действия.
Така с натрупване лесно и неусетно ние постигаме желаните
крайни резултати.
Или както казва поговорката: “Капка По Капка Вир Става”.
Подобрявайте нещата стъпка по стъпка, без напрежение!
Нищо сложно, нищо трудно.
1. Ето защо техниката кайзен е толкова работеща.
2. Ето защо всички успешни хора я практикуват редовно.
3. Ето защо това е един от най живото-променящите
навици, които богатите хора имат и поддържат.
• Какво Трябва да Направим?
Вместо да се опитваме да правим огромни, радикални промени
за кратък период от време, ние просто правим малки и лесни
крачки всеки ден.
Ето я 3-тата тайна на щастието и успеха.
Или както казва един много мъдър мой ментор:
„Хората много често надценяват какво могат да постигнат
за 1 година, и много често подценяват какво могат да
постигнат за 5 години.“

... следва по-долу ...

61

Заключение Към Третата Тайна Основа
на Успеха

Кайзен е третата и последна част от формулата на успехът.
Кои Бяха Първите 2 Стъпки?
• Старт на Програмата
• Стъпка 1: Да се научим как да манипулираме
Енергията чрез Тайната и закона за привличането.
• Стъпка 2: Да изберем и взимаме знания от най-добрия
ментор, който да ни покаже, как да постигнем възможно
най-бързо и лесно това, което искаме.
• Стъпка 3: Каизен: редовно правене на малки и лесни
крачки към желаното нещо.
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Задайте си още сега този въпрос за нещата, които искате в
живота си!
Какво е онова малко нещо, което ако променя и започна да
правя още от сега, ще направи живота ми по-добър?
• Просто започни с нещо малко и нещо лесно!
• Прави малки промени и корекции редовно (всеки ден)!
• Прави нещата така, че да са с 1% по-добри от вчера!

А Вие от Кои Хора Избрахте да Бъдете?
1. От посредствените и неудачниците, които живеят в
бедност, болест, и нещастие. 🙁🙁
2. Или от успяващите, които използват Кайзен и
създават живота на мечтите си? 🙂🙂

... следва по-долу ...
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КРАЙ на Системата:
“3-те Тайни Основи на Успеха”

Поздравления:
Вие Вече Знаете Формулата, Как Да
Създадете Живота На Мечтите Си!
Всички от вас, които преминахте през системата с отворено
сърце и съзнание, вече разбрахте че:
1. Това е картата на съкровището, което винаги сте
търсили.
2. Това е пътя, който ще ви отведе по възможно найбързия и лесен начин до изобилието, което искате в
живота си.
3. Това са древните житейски мъдрости и познания,
които само няколко процента от хората на Земята знаят и
наистина използват.
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Изобилието от богатства, здраве, и прекрасни връзки ви
очакват и ще са ваши в съвсем близко бъдеще, стига да
използвате програмата редовно.
• Когато някой го опише и сподели с вас така, както е
представено в Системата: 3-те Тайни Основи на
Успеха, то изглежда доста простичко и логично, нали?
Наистина е толкова простичко и точно това го прави невидимо
за очите и съзнанието повечето хора.
Защо?
Защото повечето хора са научени да усложняват живота си
(още от малки деца), и да нямат и капка вяра в себе си. 🙁🙁

Има САМО 5 Вида Хора по Отношение на
Тази Могъща Програма – (А Вие, Къде
Попадате в Списъка?)
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Искате ли да разгледаме 5-те вида хора през метафората и
представата за картата на съкровището?
• Първи Вид:
Хора, които не са имали шанса да попаднат на тази система. Те
не знаят, че картата на съкровището съществува изобщо.
Те само са чували, че има съкровище, но не знаят къде да го
търсят, защото нямат указания за него (нямат картата му).
• Втори Вид:
Хората, които са виждали (или на които са им препоръчвали
системата), но те никога не са се захващали да минат през
информацията в нея.
Това са хората които знаят, че карата на съкровището
съществува, но не са предприели стъпките, да я вземат, да я
разгледат и изучат, и да извлекат максимални ползи от нея за
себе си и за близките си.
• Трети Вид:
Хората, които имат системата, но все отлагат и така никога не
преминават през стъпките и.
Това са хората, които имат картата на съкровището, но никога
не я отварят, разглеждат, изучават, и прилагат в действие.
• Четвърти Вид:
Хората, които имат картата, разглеждали са я, разбрали са я,
знаят къде се намира съкровището, започнали са да го
изкопават, но в един момент сами са се отказали. ☹
Тези вероятно са най-прецаканите от всичките 4 вида хора
изброени по-горе.
Защо?
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Защото те са били само на крачка от успеха, но са се предали
съвсем малко преди да го постигнат. 🙁🙁
• Пети Вид Хора:

Хората на които са им дали, открили са я (или пък случайно са
попаднали на) картата на съкровището (Системата).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Имат я.
Разглеждат я.
Изучават я.
Знаят я наизуст.
Започват да изкопават съкровището.
И продължават дотогава, докато то цялото е вече в
ръцете им. Тяхно е завинаги.
• Системата 3-те Тайни Основи на Успеха е ТОЧНО за
Хората от Група 5. (За тези 7% от вас).

За тези няколко процента измежду вас, които ще изучат
стъпките, и които ще продължат да действат дотогава, докато
постигнат точно това, което искат в живота си. 🙂🙂
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Въпроси и Отговори

Въпрос 1:
Трябват ли ми някакви допълнителни познания за да успея и за
да постигна всичко, което искам в живота си?

Отговор 1:
И НЕ, и ДА.
НЕ, не ви трябва нищо допълнително.
• Защо?
Защото от колкото повече източници взимате информация,
толкова по информационно претоварени ще ставате.
1. Толкова по разфокусирани ще бъдете.
2. Толкова по объркани ще ставате.
3. Толкова по-бавно ще постигате желаното.
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Използвайте 3-те Тайни Основи на Успеха като гръбнак на
вашият успех, като карта към целите ви (като основа, върху
която да градите и настоящето и бъдещето си).
ДА, трябва ви специфичната информация, която ще получите
от ментора, който сте избрали за ваш наставник.
Аз лично се уча и развивам, като използвам информацията
само от един ментор в даден период от време (фокусиран съм
на максимум).
• Изберете си истински ментор, който харесвате, и който
вече е постигнал това, което вие искате! След това
просто следвайте неговите съвети!

Въпрос 2:
Колко време ще ми отнеме да постигна целите си?

Отговор 2:
Няма точен отговор на този въпрос, защото всеки човек е
различен.
Колкото по-малко ограничаващи вярвания имате, и колкото
повече подпомагащи вярвания имате, толкова по-бързо и лесно
ще постигнете желаното от вас.
Не случайно на няколко пъти на тези страници имаше връзки
(линкове) към техниките за пречистване и създаване.
Чрез тези техники премахвате отровните си вярвания и
посявате много от подпомагащите ви такива.
• Използвайте техниките за максимално бързи резултати!
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Въпрос 3:
Това пълната система: 3-те Тайни Основи на Успеха, ли е?

Отговор 3:
Това е около 90% от системата.
Първоначално това щеше да бъде скъпо платена видео
програма.
В последствие реших да я споделя на уебсайт ivoignatov.com
безплатно под формата на текстово съдържание.
• Техниките, които ви трябват ще намерите на страниците
на уебсайт ivoignatov.com и в Youtube канала ми.
Само около 10% от техниките не съм споделил там, защото те
са част от платените ми програми.
Просто нямаше да бъде коректно спрямо хората, които са ги
закупили, да предоставя тези техники безплатно на страниците
на сайта или в Youtube.
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Обобщение на Системата

Хайде да обобщим, какво научихме и разбрахме от животопроменящата програма:
3-те Тайни Основи на Успеха от Иво Игнатов
1.) Разбрахме, че трябва да се научим да манипулираме и
управляваме енергията така, че да създаваме всичко, което
пожелаем - (най-великата тайна).
• Защо?
Защото енергията е градивния елемент на всичко видимо и
невидимо.
Всичко около нас и в нас е изградено от енергия.
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Който се научи да управлява енергията, ще бъде господар
както на вътрешния си свят (мисли, емоции, чувства), така
и на външния свят (пари, коли, имоти, злато, сребро, и т.н.)
2.) Научихме, че за да постигнем целите си по възможно найбързия и лесен начин, е супер-важно да имаме правилния
ментор (учител, треньор, човек с опит, който вече е постигнал
това, което искаме).
• Защо?
Защото след като се научим да манипулираме и управляваме
енергията, вероятно ще искаме да постигнем целите си по
най-бързия и лесен начин.
Не е ли най-лесния начин да го направим, като се учим
(“крадем”, заимстваме), от най-преуспелите хора (ментори)?
1. Или предпочитаме да се мъчим сами с проба-грешка?
2. Ще ни стигне ли живота за всичко, ако го живеем само
чрез проба-грешка?
3. Трябва ли да се мъчим да измисляме топлата вода, при
условие че тя е вече измислена?
Ето защо ментора е толкова важен.
3.) Научихме, че с малки, лесни, но последователни крачки
(Кайзен) се постига в пъти много повече и то без загуба на
нерви, тежки усилия, и горчиви разочарования.
Повечето хора сами си усложняват живота, като поставят
каруцата пред коня.
И аз бях така в миналото ми. Исках всичко да става бързо и в
големи количества. Да, но реалността на Земята и законите на
вселената казват друго.
След като постигнете вашите изумителни успехи и вие ще
разберете, че не постигането на целта те прави толкова
щастлив, а пътя който си извървял до нейното осъществяване.
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Всички тези малки крачки, които сме правили по посока на
успеха. Това е нещо, което и аз в миналото бях чувал, но тогава
все още не разбирах добре.
Е, сега вече знам какво е.
• Без действия няма резултати.
• Само с действия се постигат резултати.
• Използвайте Кайзен!

Заключение

Независимо дали го разбирате или не, Системата: 3-те Тайни
Основи на Успеха е съвършена в това, че:
1. Е простичка и лесна за разбиране.
2. Работи безотказно за предприемчивите хора.
3. Тя е единствена по рода си карта към успеха.
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4. Тя е възможно най-бързия и най-лесен път към
постигането на желаните от вас неща в живота ви.
Ако можете да прочетете тези редове, това означава, че вие
успяхте да се сдобиете с това уникално познание още преди
да реша да го пусна на пазара, като скъпа видео програма.
Самоусъвършенстването и личностното развитие не са крайна
точка. Те са постоянен процес на съзнателна еволюция.
И когато ги правим върху основите на успеха, всичко става
толкова лесно, бързо и простичко: 🙂🙂
1. Повече пари.
2. Повече здраве.
3. Повече приятелства и любов.

Честито! 🙂🙂
Вие току що научихте нещо, което около 95% от хората на
Земята или не знаят, или знаят, но не го използват.
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Ето защо само около 5% от хората днес са истински богати,
здрави, щастливи и успешни. Те са на върха на пирамидата.
Ако знаете и използвате информацията, която споделих с вас в
поредицата: “3-те Тайни Основи на Успеха” от Иво Игнатов
(Тайна 1+2+3), вие вече имате най-солидната основа за
щастие и успех в живота си.

Какво Да Правите От Тук Нататък?
1. Преговаряйте си системата редовно (например 2 пъти в
годината, на всеки 6 месеца). Защо? Защото нашите
умове често и лесно забравят, кое е важното!
2. Използвайте уебсайта и доказаните и тествани лично от
мен (и милиони други хора) начини, формули, техники,
програми, стратегии, и системи за успех.

Къде Да Открием Още Полезна Информация?
• Всички останали курсове, методи, техники, и преки
пътища, ще откриете на страниците на уебсайт:

ivoignatov.com
Създай Живота На Мечтите Си!
Послепис:
За още повече високо-ефективна, живото-променяща, нова и
ексклузивна информация (с която да постигнете бързо и лесно
щастие и успех), последвайте Иво и в социалните мрежи!
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Последвайте Иво Тук:






YouTube
Фейсбук
Инстаграм
Туитър
Линкедин

Споделете СИСТЕМАТА с вашите най-близки хора, за да
могат и те да се възползват от тази могъща информация –
(Покажете им и докажете обичта си към тях!)

Автор на книгата и системата е Иво Игнатов.
© Всички права запазени.

Права и Задължения
Вие Можете:
• Да споделяте свободно линка (връзката) към тази книга
в интернет и социалните мрежи.
• Да я разпечатвате на хартиен носител (но само за лично
ползване).
• Да я изпращате по имейл на близки и приятели.
• Да копирате и цитирате до 10 страници от тази книга
във вашият блог, уебсайт, и в социалните мрежи, Но
САМО и Единствено при Условие че Упоменете:
1. Името на автора - Иво Игнатов.
2. Уебсайта и връзка към него: https://www.ivoignatov.com
3. Заглавието на книгата: 3-те Тайни Основи на Успеха.
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Вие Нямате Право:
• Да продавате тази книга.
• Да променяте съдържанието или името на тази книга.
• Да я разпространявате под различно име от това на автора
и.
• Да я споделяте без да посочите автора и уебсайта (от
където се разпространява оригинала на книгата).

Създай Живота На Мечтите Си!
Вече Знаеш Как 🙂🙂
До Скоро.
Copyright © Иво Игнатов и ivoignatov.com
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