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1  Късметът те изпълва с енергия, късметът ти 
носи радост, късметът те прави пич. Но къс-
метът също те главозамайва, кара те да си ви-
риш носа или да се приемеш прекалено на 
сериозно.

2  Кое ще се случи с теб, зависи от това какъв 
си бил отвътре, преди да си срещнал късмета 
си.

3  Има ли начин да увеличиш шанса си за къс-
мет? Да, има общи правила — спокойствие, не-
очакване, липса на цел. Но ако започнеш да 
се стремиш към тях, със сигурност няма да ги 
реализираш.

4  Затова просто си живей живота — със или без 
късмет. И ако ти доставя удоволствие да на-
рушаваш правилата (включително и грамати-
ческите) — прави го, но само ако си добре 
запознат с тях. Иначе се губи кефът.

5  Хората мечтаят за късмет, защото мислят, че той 
ще им донесе кеф. Но късметът не е джакпотът 
от тотото (доказано е, че хората, удрящи джак-
пот, след това могат да се конкурират достойно 
с героите от древногръцките трагедии).

6  Джакпотът в тотото или в живота е код. Той 
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изглежда, че се случва на случаен принцип, 
но не е така.

7  Късметът наистина се случва на случаен прин-
цип и не е код. И това е част от неговото 
очарование.

8  Може ли да живееш без късмет? Очевидно, 
повечето хора живеят така. Но това е един 
скапан живот.

9  Да бъдеш конкурентноспособен, е предпостав-
ка за успялост. Да не се конкурираш с никой, 
включително с мечтите си, е предпоставка за 
късмет.

10  Дайки каза, че който е Cultless не разчита на 
късмета, защото той е код. Но има разлика 
между „късмета“ на успяването и късмета 
на Дядо Коледа. Двата късмета носят съвсем 
различни конотации.

11  Да не разчиташ на късмета, е примамка за 
късмет. Късметът е игрив и една от чертите 
му е, че не обича вниманието.

12  Вниманието прогонва късмета, дори и той да 
е вече тук. Тогава къде да го денеш шибаното 
внимание?

13  Да не разчиташ на късмета, не означава да 
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не се възползваш от него. Възползването от 
късмета става като му се радваш, правейки се, 
че не си го забелязал.

14  Когато си кажеш: „Ето, най-накрая късметът 
ме споходи“, влизаш в ролята на измаменото 
камилче. Измаменото камилче издава стран-
ни звуци с гърлото си и движи главата си по 
смешен начин.

15  Който има късмет, има предпоставката да 
е супер пич. Има хора без късмет, които са 
пример за подражание и възхищение — стоици, 
за които историята е запазила величавите си 
истории. Но никой не иска да е героят в тях.

16  Късметът случва нещата, без да си ги заслужил. 
Колко готино! Най-накрая нещо, за което си 
струва да живееш.

17  К0да ти дава подаръци, които считаш за късмет. 
Но казахме, че това е куката с червея, забоден 
на нея. Ти си шаран или… сом.

18  Как да различиш късмета от комплимента на 
К0да? Когато късметът дойде, не го отбелязваш 
(поне не веднага), когато К0да те погали, си 
казваш: „Е това е късмет!“.
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19  Късметът носи лекота и липса на определеност 
в живота ти. Подаръкът от К0да е лайно, с което 
те торят за по-добра реколта. Той дефинира 
ясни граници и реализира обозрими цели.

20  Дао на Късмета е за група от много особени 
хора. Тяхната особеност се проявява в това, че 
не може да се определи в какво са особени и 
това е странно. Но… късметът е също странен.

21  Човекът на късмета е странник в странна страна 
— страната на неопределеността. Повечето хора 
биха се притеснили от това, но не и той. Той 
е като сокола, който се рее в небето.

22  Хо-хо-хо, само късметът носи истинска радост. 
Истинската радост не е емоция, тя е състояние.
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