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Предисловие

Предисловие
Даже пътят от хиляда километра 
започва с първата крачка. Лао Дзъ

Истинският свят не е такъв, какъвто ни се струва.
Ние  го  гледаме  през  призмата на  своите  усещания, 

опит и абстрактни нагласи.  И тази „призма“ е  само 
версия на случващите се събития, докато истинската 
реалност е скрита от нас.

Всичко, което мислим, чувстваме, изпитваме, е илю-
зия, вид халюцинация, произведена от нашия мозък. Са-
мите ние сме напълно обусловени от нашето възпита-
ние и културата, в която сме се формирали.

Струва ни се, че сме резултат от собствения си съз-
нателен избор, а ние сме просто произволна производ-
на. Създадени сме от социална машина, която сама се 
заплита в собствените си предразсъдъци, лъжи и отк-
ровено невежество.

Следователно всеки от нас чувства, че не живее собс-
твения си живот. Всеки иска да бъде по-добър, откол-
кото е. И всички искаме да изживеем по-добър живот, 
но не знаем как.

Страдаме от самота и вътрешна празнота, от без-
смислието на собственото си съществуване и копнежа 
по великото. Страдаме от липса на цели и от неизпъл-
нени желания, от собствените си фантазии и заблуди.

Страдаме заради други хора. Ние обаче също ги караме 
да страдат. Искрено ни се струва, че те са виновни за 
всичките ни неприятности. Сигурни сме, че те не ни 
разбират, не ни обичат и не ни ценят. Да, сигурни сме. 
И те мислят абсолютно същото за нас.

Прекалено дълго са ни говорили за щастието, за успе-
ха и любовта. Но никой не ни предупреди, че радостни-
те чувства са мимолетни, успехът изглежда такъв са-
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Червеното Хапче, Андрей Курпатов
мо отстрани, а всяка страст завършва с разочарова-
ние.

В продължение на много години консултирах, както се 
казва, „богати и известни“: звезди от шоубизнеса и ки-
ното, политици и академици, топмениджъри на големи 
компании и бизнесмени от списъка на „Форбс“.

Но работех и с деца от домове за сираци, помагах на 
жертви на насилие, пациенти в психиатрични болници.

Приемал съм вярващи и агностици, както и сектанти 
и луди, които се смятаха за светци. Лекувал съм самоу-
бийци и престъпници, наркомани и оцелели от теро-
ристични атаки.

Сред  пациентите  ми  бяха  военнослужещи,  учени, 
спортисти, музиканти, журналисти, водачи на трам-
ваи...

Не знам къде още не съм надниквал като лекар, като 
изследовател. Не знам какво може да ме изненада вече.

Пътуването беше дълго. И може би лошо съм търсил, 
но наистина никъде не намерих щастие. По-лошо – до-
ри надежда не намерих.

Да, чух много думи, които трябваше да обяснят всич-
ко, но не видях никого, на когото тези думи да помог-
нат.

Ние не разбираме нито себе си, нито света, в който 
живеем. Никога не са ни учили на това. От поколение 
на поколение човечеството само се приспособява към 
обстоятелствата и ласкателно лъже себе си, създавай-
ки митове за „Човека“, който никога не е съществувал 
и никога няма да съществува. Така че, разбира се, нищо 
не се променя.

Обхваща ни животински страх пред собствената ни 
„кралска“ голота. И ние сме готови да подвием коляно 
пред всяка илюзия, само и само да не застанем лице в 
лице с истината за себе си. Толкова сме уплашени, че 
не  забелязваме  нито  фактите,  нито  собствения  си 
ужас.
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Предисловие
Единственото нещо, в което човечеството наисти-

на е задобряло, е самовъзхвалата и самооправданието. 
Докато то се прави на щраус, срамежливо се черви и 
смутено пристъпва от крак на крак, „давайки си вид“, 
науката стигна до самия ръб и погледна в тази бездна.

Сега знаем какво е това реалност, какво е това човек 
и какво е това животът ни. Всичко това, предполагам, 
няма да е по вкуса на хората със слаби нерви. Но тази 
задача, така или иначе, не е лъжица за устата им.

Ще го кажа направо и откровено: не знам дали ще на-
мерите  щастие,  научавайки  това,  което  трябва  да 
знаете. Но без тази истина вие и аз нямаме шанс.

Не можете да постигнете целта си, ако имате греш-
на карта в ръката си. И дори пътят от хиляда кило-
метра започва с първата стъпка.

Ако обаче не вярвах в успеха, нямаше да се заема с та-
зи книга.
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Предупреждение
Истина, истина ви казвам: ако 
житното зърно, паднало в земята, не 
умре, остава си само; ако ли умре, 
принася много плод. Евангелие на Йоан, 
12:24

Ако всичко е наред в живота ви, ако всичко в него ви 
устройва, харесвате всичко и „няма проблеми“, тогава, 
моля, не четете тази книга.

Не  знам  дали  изобщо  има  такива  хора,  при  които 
„всичко е наред“, и ако съществуват, то дали са с всич-
кия си. Но ако наистина сте един от тях, тогава моят 
добър съвет към вас е: затворете тази книга, изхвър-
лете я или я дайте някому другиму. Далеч от греха.

Всеки от нас има право на собствено „хапче“: някой 
ще избере червеното – хапчето на истината, а някой 
синьото – хапчето на илюзията и невежеството. Меж-
ду другото, дори не се налага да избирате синьото – то 
ни се дава по подразбиране. А червеното трябва да се 
избере, преглътне и да се премине през труден процес 
на вътрешна промяна.

Отговорността, разбира се, е на този, който прави 
избора.

Заимствах  образа  на  червеното  хапче  от  филма 
„Матрицата“. Въпреки че има, разбира се, и много дру-
ги красиви метафори – да вземем например прочутата 
„пещера на Платон“ или „пеперудата на Чуанг Дзъ“.

Но тъй като много хора знаят за червеното хапче, 
нека бъде хапче.

*
Ако някой е забравил сюжета на филма на братя Уа-

шовски (сега вече сестри Уашовски – наскоро смениха 
пола си), ще го преразкажа накратко.
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Предупреждение
Хакерът  Нео  (в  ролята  –  все  още  младият  Киану 

Рийвс) живее с чувството, че „нещо не е наред“. Усеща 
някаква уловка в заобикалящия го свят – сякаш всичко 
не е реално, а е странно и неправилно.

Скоро се оказва, че подозренията на Нео са оправдани: 
хората живеят във виртуална реалност – в Матрица, 
а телата им са запечатани в капсули и действат като 
батерии, които осигуряват енергия на гигантска сис-
тема на свръхмощен изкуствен интелект.

Преди Нео за пръв път да се озове от другата страна 
на Матрицата, между него и Морфей (водачът на мес-
тната Съпротива) се провежда диалог, който от пус-
кането на филма на екраните се превръща в култов и 
отдавна е разделен на цитати.

„Матрицата“ (цитат)
„Предполагам,  че сега се  чувстваш като Алиса, 

която пада в заешка дупка“, казва Морфей. – Ще 
ти обясня защо си тук. Защото си разбрал нещо. 
Не можеш да го изразиш, но го чувстваш. През це-
лия си живот си чувствал, че светът не е наред, 
странна мисъл, но не можеш да я прогониш. Тя е 
като трън в мозъка. Подлудява. Не дава почивка. 
Това  те  доведе  при  мен.  Знаеш  ли  какво  имам 
предвид?

- Матрицата?
- Искаш ли да разбереш какво е това? Матрица-

та е навсякъде. Тя ни заобикаля. Дори сега тя е с 
нас.  Виждаш я,  когато погледнеш през прозореца 
или включиш телевизора. Усещаш я, когато рабо-
тиш,  ходиш  на  църква,  когато  плащаш  данъци. 
Цял малък свят, спуснат пред очите, за да скрие 
истината.

- Коя истина?
- Че си просто роб, Нео. Както всички останали, 

ти си във вериги от раждането си. От раждането 
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си в затвор, който не може да бъде усетен или до-
коснат. В тъмница за разума. Уви, невъзможно е 
да се обясни какво е Матрицата... Трябва да я ви-
диш сам. Не е късно да откажеш. След това няма 
да има връщане назад...

Диалогът завършва с „предложение, на което не може 
да се откаже“: „Вземеш ли синьото хапче, предупрежда-
ва Морфей, приказката приключва. Ще се събудиш в лег-
лото си и ще вярваш, че това е било сън. Вземеш ли 
червеното хапче, влизаш в страната на чудесата. Ще 
ти  покажа  дали  заешката  дупка  е  дълбока.  Помни: 
предлагам само истината, нищо друго".

Нео, разбира се,  избира червеното хапче и нататък 
всичко се случва, както се полага в подобни истории – 
за Спасителя, Избрания или Супергероя.

Преминава през много изпитания, рискува живота си, 
дори умира... Но всичко завършва добре – магическо въз-
кресение, вършене на чудеса и победа на Доброто над 
Злото.

Иронията е, че на зрителя сякаш му се предлага да из-
лезе от Матрицата, но на практика той попада в ис-
тинска приказка с неусложнен религиозен сюжет.

Да, декорът е променен – не е древна Галилея с раз-
хождащ се из нея Христос, а кибер-Спасител, който се 
бори  с  изкуствен  интелект.  Но  същността  остава 
непроменена.

*
Митовете, с които е пълна истинската Матрица – 

не екранната, а нашата – моята и Вашата, – са изне-
надващо упорити. Всякакви опити за разобличаването 
им водят само до обратен ефект – вярата ни в собст-
вените ни заблуди само се усилва.

Филмът  „Матрицата“  възпроизвежда  вероятно  ос-
новния мит за човечеството – че ще настане час,  в 
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Предупреждение
който някой мил и всемогъщ ще се появи, за да ни спа-
си. Вълшебник в светлосин въртолет1...

Смешно е, но го вярваме. Всеки от нас и вие лично. 
Мнозина, разбира се, не осъзнават това, но всички вяр-
ват.

„Отговорността, разбира се, е на този, който прави 
избора.“

В основата на нашата ирационална вяра в Спасителя 
е банален детски комплекс: като малки сме чакали по-
мощ от родителите си.  Каквото и да се  е  случвало, 
трябвало е те да дойдат и да ни спасят. Сега сме по-
раснали, но рефлексът е останал – продължаваме да ча-
каме.

Очакваме неизвестно какво. От умрял – писмо. Ние 
страдаме, тревожим се и се страхуваме, както някога 
нощем в детското креватче. Очакваме избавление от 
страданието. Очакваме всичко да се получи, да се наре-
ди и да стане по-добре. Ние вярваме в тази фантазия и 
нищо не може да разклати вярата ни.

Но „червеното хапче“, което трябва да ви предложа, 
съвсем не е същото като при религията или матричния 
Морфей. Напротив, те имат само синьото – успокоява-
щото. Червеното хапче не е приятно, има горчив вкус.

Слушайте: никой няма да дойде, няма да долети и да 
ви защити.

Имате само живота си и това е всичко. Ще продължи 
колкото там години (колко, нито вие, нито аз знаем) и 
ще го изживеете, както можете. В един миг всичко ще 
изчезне. Пух! И ще умрете. Много кратко и не много за-
бавно пътуване.

Как ще живеете този живот? Това си е лично ваше 
главоболие. Нека бъдем честни, никой не се интересува 
от това. Можете да се сривате, да се отчайвате, да 
1 В песничката на крокодила Гена „Ден рождения“ се пее: „Приле-

тит вдруг волшебник в голубом вертолёте и бесплатно пока-
жет кино.“ (Бел. ред.)
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негодувате и да чупите съдове. Заповядайте! Това ня-
ма да ви улесни и няма да промени положението ви.

*
Един велик руски философ е казал: „Само две неща ни 

се случват в пълна самота: смъртта и разбирането“. 
Ние и умираме сами, и можем да разберем нещо само 
със собствения си ум. Друг няма да умре вместо нас, 
друг няма да осъзнае вместо нас. Всичко, което предла-
гам, е възможност да си подредите мислите, да види-
те,  да разберете.  Но само възможност. Чудеса не се 
предвиждат.

Книгата няма да съдържа прости рецепти – направе-
те това и онова и всичко ще ви се получи. Няма да се 
получи. Нито един от тези съвети не работи, докато 
не разберете същността на работата. Не се заблужда-
вайте с евтини трикове. Мисленето е работа на всеки, 
негова собствена. Мога да ви дам само фактите. Как 
ще се разпореждате с тях? Само вие знаете.

Ако ще четете тази книга като някакво повествова-
ние, само за да убиете време, тя няма да е от полза. 
Може да ви е забавна. Но няма да разберете нищо.

Дори сега е напълно възможно да прочетете тези ре-
дове  и  да  си  помислите:  Господи,  какви  баналности! 
Разбира се, вие знаете всичко това и без мен. Но да зна-
еш и да разбираш са различни неща.

Един знае истината, за да я скрие от себе си, а друг се 
вглежда в нея, за да промени живота си.

Не бързайте. Оставете книгата настрана за минута 
и помислете.

Помислете върху това, че ще умрете и никой няма да 
ви спаси.

Помислете за живота си – мимолетен, пълен с ненуж-
на суета и безсмислени грижи.

Не можете да излезете от този порочен кръг.
Ако сте се почувствали уплашени, ако сте се почувс-

твали наистина самотни, стените на вашия затвор 
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Предупреждение
все още могат да бъдат разрушени. Това означава, че 
друг живот – животът, от който наистина се нуждае-
те – все още е възможен.

Но  това  е  само  шанс.  Нищо повече.  Това  хапче  ще 
трябва да се глътне. Имам чаша вода, но това е всич-
ко, с което мога да ви помогна. Дори и да исках, смърт-
та и разбирането не търпят чуждо присъствие.

*
Когато  опитате  червеното  хапче  и  с  мръщене  го 

преглътнете, наистина ще разберете, че светът около 
вас е театър на сенките. Всичко, в което сме свикнали 
да вярваме, е просто илюзия и никой не знае истината.

Червеното хапче ще изгори стомаха ви, ще ви измъчва 
с киселини и ще обърне червата ви отвътре навън. Ще 
боли и най-важното – ще бъде необичайно. Но след ло-
шите новини ще дойдат и добри.

Вашите страхове, предразсъдъци и самосъжаление ще 
разтворят червеното хапче  като  стомашни  ензими. 
Съставките му ще проникнат в кръвта ви и очите ви 
ще се отворят за пръв път.

Ще видите, че вашите представи за себе си, за ваша-
та  личност,  живот  и  другите  хора  са  само  химера, 
блъф и празна обвивка. Ще започнете да се прераждате 
– за друг, нов и вече реален живот. За този, който на-
истина ще бъде ваш.

Истината е като слънцето: да я гледаш боли, но да я 
отричаш е безсмислено. А за да намерите това, което 
търсите, първо трябва да загубите това, което има-
те. Разбирам, че е страшно. Но това е пътят. Или ос-
танете с това, което имате.

Впрочем не е късно да се откажете. След това може 
би няма да има връщане назад...

„Слушайте: никой няма да дойде, няма да долети и да 
ви защити”.

Много от написаното ще прозвучи необичайно и дори 
грубо. Ако не искате силни усещания, не четете тази 
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Червеното Хапче, Андрей Курпатов
книга. Не обещавам успокоение и няма да ви галя по гла-
вата.

Или ще приемете тази истина за себе си и за живота, 
или ще се върнете към илюзията, която сте привикна-
ли да смятате за реалност.

Аз не съм Спасител и в думите ми няма никакъв рели-
гиозен подтекст. Не ме интересува как ще изживеете 
живота си. И съвсем не искам просто да ми повярвате, 
това е абсолютно безсмислено и не работи по този на-
чин.

Всичко, което мога да направя, е да посоча нужната 
врата. Но ще я отворите ли? Не знам. Може би просто 
не обяснявам добре, а може би... просто не сте готови.

Мога да обещая само едно: ще говоря истината. Някой 
ден и сами ще узреете за нея.  Въпреки че може да е 
твърде късно да промените нещо.

Забележка
Като епиграф към моето „Предупреждение“ взех 

думите,  които  се  приписват  на  Исус  Христос: 
„Истина, истина ви казвам: ако житно зърно пад-
не в земята и не умре, то ще остане само; но ако 
умре, ще даде много плодове".

Това е много правилна мисъл и няма значение на 
кого принадлежи. Ако искаме да се променим, ако 
искаме различен живот, ще трябва да се откажем 
от този, който водим сега. Трябва да сме готови 
да  се  жертваме,  да  загубим това,  което имаме. 
Включително и самите себе си.

Хиляди пъти тази мисъл се повтаря от будисти 
и суфии, философи и мистици. Киркегор и Ницше 
пишат за това. Мисля, че дори Дарвин и Айнщайн 
биха се съгласили с нея. Докато се придържаме към 
старото, новото няма да дойде. Докато искаме да 
седнем между два стола, нашето място е дупка, 
празнота и нищо.
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Предупреждение
Както един мой познат свещеник (впрочем много 

умен човек) каза: „Вярата е просто въпрос на вя-
ра“. Вярата се отнася до онези неща, за които не 
можем да знаем нищо. Или вярваш, или не, това е 
въпрос на личен избор. Тук е невъзможно да се до-
каже каквото и да е, камо ли да се опровергае.

Единственото  нещо,  което  можете  да  знаете 
със сигурност, са научните факти.

Бог, разбира се, не може да се измери с инстру-
менти. Но с помощта на fMRI и SPECT технологи-
ите2 може да се види какво се случва в мозъка нап-
ример  на  молещите  се  католически  монахини. 
Неврофизиолозите Андрю Нюберг и Марк Уолдман 
проведоха такова проучване.

Учените изследваха и мозъците на будистки мо-
наси, влизащи в нирвана, мозъците на светски хо-
ра, които практикуват йога и медитация, както и 
мозъците на доброволци, принудени да повтарят 
безсмислен текст дълго и монотонно.

Не знам колко странно ще ви се стори това, но 
във вашите мозъци – независимо дали общувате с 
Бог,  разтваряте се  в  нирвана,  медитирате  след 
вечеря или просто говорите глупости – се задейс-
тват едни и същи области.  Така че  вярвайте в 
каквото ви харесва, щом ви е удобно. Но опитай-
те се да не се заблуждавате за пореден път.

При всички положения ще говоря за нещо, което 
не изисква никаква вяра от вас, а само здрав ра-
зум,  научен  подход  и  усилие  за  разбирането  му. 
Ето защо за мен изобщо няма значение кому при-
надлежи добрата идея, ако тя заслужава да бъде 
обмислена.

2 Съвременните методи за изучаване на работата на мозъка: 
fMRI – функционална магнитно-резонантна томография, SPECT 
– еднофотонна емисионна компютърна томография.
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Червеното Хапче, Андрей Курпатов
В хода на по-нататъшното изложение понякога 

ще ви насочвам към автори, чиито книги хвърлят 
светлина върху нашата природа, развиват мисле-
нето и помагат да живеем така, че, както някога 
казваха, „да не ни е мъчително тежко за безцелно 
изживените години“. (цитатът е от „Как се каля-
ваше стоманата“, Николай Островски)
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Глава първа. Противоречие

Глава първа. Противоречие
За да проникнеш в същността на 
обикновените явления, е необходим 
много необикновен ум.Алфред Норт 
Уайтхед

Преди да се шмугнем в заешката дупка, нека изясним 
някои неща.

Психологът Хари  Бахрик  и  неговите  колеги  провели 
следния експеримент: университетски второкурсници 
били помолени да си припомнят окончателните оценки 
по математика, физика, история и други предмети от 
училище.

Достатъчни ли са няколко години, за да забравим то-
ва? Е, може би нещо може и да сме позабравили: отго-
ворите били верни само в 70% от случаите. Но инте-
ресното е друго – разпределението. Учениците помне-
ли 89% от своите петици, 69% от четворките, 51% 
от тройките и само 29% от двойките3.

Разбира се, по-приятно е да говорите за това какъв 
отличник сте били.

Но има една подробност: учениците били предупреде-
ни, че отговорите им ще бъдат сравнени с истинските 
им оценки. Било им поискано дори писмено съгласие по 
този въпрос! Тоест те са знаели и разбирали, че тяхна-
та измама определено ще бъде разкрита. Нямало сми-
съл да лъжат.

И не са лъгали. Просто това са помнели.
Научен факт: това, което помним, знаем или мислим, 

зависи не от реалното състояние на нещата, а от иг-
рата, която играе мозъкът ни с нас. Той не иска да си 
спомня лошото – и воала, не го помните!

3 Авторът дава оценките по петобалната система в Русия. 
(Бел. ред.)
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Червеното Хапче, Андрей Курпатов
Какво ще кажете за знанията, опита и представите 

ни за света?
Хилкe Пласман и колегите ѝ решили да тестват про-

фесионални сомелиери. Взели едно и също вино, налели 
го в бутилки и го изпратили за дегустация. На едната 
бутилка обаче било написано, че цената на виното е 90 
долара,  а  на  другата –  10  долара.  И какво мислите? 
Всички сомелиери безусловно признали, че виното от 
бутилката за 90 долара е по-добро от това в 10-дола-
ровата.

Толкова за професионалните умения. Дори фиктивна 
цена може да ви обърка и да обърне всичко с главата 
надолу. Все още ли се изненадвате от броя на медицин-
ските грешки или от това, че основната причина за 
произшествията  и  техногенните  катастрофи  е  чо-
вешкият фактор? Аз не бих, защото нашите знания за 
съжаление също са условност.

И накрая, нашите мисли – светая светих! – това, кое-
то ни се върти в главата, как възприемаме събитията, 
как се отнасяме към другите хора... Предполагате, че 
тук всичко е сигурно?

Психолозите (под ръководството на нобеловия лауре-
ат Даниел Канеман) са изследвали и този въпрос. Разп-
ределили студенти в две групи: на първата група раз-
дали кафени чашки с логото на университета, а втора-
та не получила нищо.

После попитали щастливите собственици на маркови 
чаши за колко биха ги продали. А тези, на които не про-
вървяло – за каква сума биха купили такава чаша.

„Продажната“ цена била 2 пъти по-висока от „покуп-
ната“! Тоест, ако притежавате нещо, то ви се струва 
поне  2  пъти по-скъпо от цената,  която сте готови 
иначе да платите за него.

Как ви се струва тази „логика“? Този, ако позволите, 
„здрав разум“?
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Глава първа. Противоречие
Тъждествени, подобни, сходни по същината си опити 

са провеждани хиляди пъти. Това не е случайно и рабо-
тата не е в субектите на изследване – студенти или 
дегустатори. Работата е в самите нас – как сме уст-
роени.

Да, главното, в което сме наистина успешни, това е 
самозалъгването.

„Това, което помним, знаем или мислим, зависи не от 
реалното положение, а от играта, която нашият мо-
зък си играе с нас“.

Как мислите –  ако поставим участниците в опита 
пред този факт и им кажем: вижте, приятели, вие се 
подведохте – дали ще се изчервят и ще се съгласят? 
Ами, да, колко неудобно се оказа...

Нищо подобно! Във всяка подобна ситуация участни-
ците почват да се обясняват как не са разбрани пра-
вилно, как не са имали точно това предвид и как тряб-
вало да се вземат предвид маса други обстоятелства, 
които изпитателите не са отчели.

Да,  ние  ще защитаваме  грешките,  пропуските,  глу-
постта, заблужденията и становището си (па било то 
и хиляда пъти идиотско и губещо) до последна капка 
кръв. И сами ще си вярваме на съчиненото от нас бъл-
нуване.

Така че нека погледнем истината в очите: на нас не 
ни трябва истината.

Не  искаме да  се  виждаме  неправи.  Не  искаме  да  ни 
натриват носа в противоречията, които сами – с та-
къв труд, с такава изобретателност и страст – създа-
ваме.

Възможно е да си мислите, че такива неща се случват 
с другите, но не и с вас? Ето още един случай на само-
измама. Това става постоянно и с всички – с всеки от 
нас без изключение!

*
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Червеното Хапче, Андрей Курпатов
Нека проведем малък опит. Важно е. Доволни ли сте 

от живота си?
Отговора ви никой няма да записва и проверява, така 

че не е нужно да хитрувате и да представяте това, 
което ви се  иска,  за  действителност.  Не  е  нужно и 
прекалено да навлизате в подробности – от тях няма 
особена полза в случая.

Просто си признайте честно, пред себе си – както е...
Какво пък, изхождам от това, че поне сега ще кажете 

истината, само истината и нищо друго, освен истина-
та. А доколкото няма нито един човек, когото наисти-
на да го устройва животът му, то отговорът, очевид-
но, е отрицателен – „не, не ме устройва“.

Защо да крием, на всички ни се иска да бяхме постига-
ли други резултати в това, с което се занимаваме, дру-
ги отношения, други впечатления и въобще още много 
други неща. Иска ни се животът ни да беше пълен със 
смисъл, а той е пълен с Бог знае какво. Такава е истина-
та.

Добре,  вторият въпрос:  правилни ли са решенията, 
които  вземате,  и  въобще  всичко,  което  мислите  за 
своя живот? Отново отговорете, моля, не „в общи ли-
нии“, не „теоретично“, не „зависи от гледната точка“, 
а прямо и честно, както е.

Ако не страдате от тежка депресия (тези болни са 
склонни да се считат за безполезни по каквито и да би-
ло въпроси), отговорът би следвало да бъде положите-
лен. И в действителност, защо да не сте прави там, 
където десет пъти сте помислили и сто пъти сте пре-
мерили? Съгласен съм.

А сега – бинго! – резултатът от нашия опит.
Първи вариант: излъгали сте по първа точка – в дейс-

твителност живеете много як живот, просто чудо, и 
сте истински щастливи. Да благодарим на вашите пра-
вилни мисли и гениални решения!
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Глава първа. Противоречие
Втори вариант: наистина не сте щастливи, но това 

значи, че мислите за своя живот невярно. Нещата, от 
които се ръководите, вземайки решения, са камара глу-
потевини, всеобхватна самозаблуда и пълна илюзия.

Фокусът е в това, че не може и на двата въпроса да 
се отговори утвърдително: да, аз съм нещастен, и да, 
аз мисля правилно. Не – или едното, или другото. Еди-
ният от вашите отговори определено е неверен. Друг 
вариант няма.

Абсурдно е да мислите решението си за правилно, ако 
то ви е направило нещастни. Но ние никога не мислим 
така!  Нещо  повече  –  колкото  по-нещастен  е  човек, 
толкова по-голяма жар влага в защитаването на свои-
те убеждения,  мнението и  схващанията си  (впрочем 
само до настъпването на неизбежната в такива слу-
чаи депресия).

Напротив, колкото по-щастлив е човек, толкова по-
склонен е да счита мнението си за частно, дори пог-
решно, и да не придиря твърде за признаване на право-
тата му.

Само на нещастния е нужна неговата правота, щаст-
ливият не се е вкопчил в нея. При това, именно тази 
жажда за „правота“, толкова свойствена за всички не-
щастни, е и причината за тяхното нещастие.

Ето какво  имам  предвид,  когато  говоря  за  нашата 
пълна слепота по отношение на противоречията и за 
чудовищната опасност от тази слепота.

Неприятната истина
Изхождайки от същността и природата 
на битието, противоречия не 
съществуват. Проверете изходните 
данни, там е грешката…
Айн Ранд
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Червеното Хапче, Андрей Курпатов
Много е удобно да мислите, че шефът ви е тъп, жена 

ви е кучка, съпругът ви е глупак, а детето ви е неблаго-
дарна твар. Това е толкова логично!

Но защо ходите на работа? Та това е Титаник! Докъ-
де ще докара вашата компания тъпият ви началник? 
Чака я провал! На какво разчитате? Защо още не сте 
напуснали?

Или друг вариант: ако сте толкова по-умен от шефа 
си, защо все още не сте негов шеф? Това е по някакви 
съдбовни  причини  невъзможно?  Добре,  но  ако  компе-
тенциите ви до такава степен надхвърлят знанията и 
опита на вашия ръководител, тогава трябва да започ-
нете конкурентна дейност. Ще разбиете компанията 
му на пух и прах! Защо не направите това?

Или  леко  сте  се  разгорещили?  Може  би  обичате  да 
мислите, че сте управлявани от глупаци? Това наисти-
на обяснява много... Ами да!

Разбира се, всички нещастия се дължат на шефовете 
и тоталната несправедливост на назначаването им. 
Всички шефове са идиоти, а ние, бедните, сме нещаст-
ни заради тях, страдаме.

Познавам добре големия бизнес и, разбира се, съм съг-
ласен с вас: малко са умните хора на ръководни длъж-
ности. Честно казано, има тотален недостиг. И щом 
се намерят такива уникуми, повярвайте, гледат ги ка-
то писано яйце. И така, къде сте вие в този списък? Не 
ви допускат? Или се надценявате твърде много?

Ако не друго, аз например съм готов да ви предложа 
отлична заплата, но при едно условие – ако наистина 
можете да направите това, което ми трябва. И съм 
сигурен, че всеки мениджър ще ви каже това, защото 
така работи бизнесът: бизнесът се  нуждае от хора, 
които могат да донесат печалба. И ако не я донесат, 
няма значение как се оценяват сами себе си.

„Само нещастният се нуждае от правотата си, щас-
тливият не се вкопчва в нея.“
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Що се отнася до съпругата-кучка, не е много ясно – 

къде сте гледали, когато сте се женили? Или винаги е 
била такава? Тогава следва това да ви харесва – бъдете 
щастливи! И ако тя е станала такава – не сте ли я до-
вели вие до това? В кой момент са се объркали неща-
та? Замисляли ли сте се? Добре е да го направите.

Съпругът-глупендер, разбира се, е ясен. Но защо тога-
ва сте се омъжили за него?

Защо  сте  му  родили  деца  (също,  очевидно,  бъдещи 
идиоти)? Или той не е толкова лош и четенето на те-
зи редове ви кара да се чувствате неловко? Тогава защо 
редовно измъчвате него и себе си с това престорено 
страдание? Защо сте недоволни от живота? Защо, по 
дяволите,  устройвате  скандали  и  мислите,  че  мла-
достта ви е изтекла в канализацията?

Е, децата са неблагодарни – факт. И защо трябва да 
са благодарни? Нима разбират какво сте направили за 
тях? Ако все още са малки, не разбират със сигурност – 
все още нямат необходимия опит, за да разберат. А ако 
са пораснали и продължават да не разбират, тогава мо-
же би наистина не сте толкова идеален родител. Или 
не? Все пак са виновни? И родителите ви не са имали 
заслуга,  когато сте  страдали,  нали?  Ама  разбира  се! 
Точно така!

Уточнение
Да кажем, че все още сте млади – няма работа, 

няма семейство. Мислите, че тая история не е за 
вас? За вас е. Само дето нямате деца, а родители, 
нямате съпрузи, а гаджета, нямате шефове, а учи-
тели и по-старши другари. По същество си е все 
същото!

Вие  също  сте  недоволни  от  живота,  защото, 
както ви изглежда, други хора пречат на вашето 
законно щастие. Сигурни сте, че те могат да отк-
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ликнат и да изпълнят вашите желания, но просто 
не искат.

Тоест това е заговор, правилно ли разбирам?
Разбира се, всички нарочно са се наговорили да ви 

дразнят! Сигурно дори имат специално място за 
тайни  сборища –  конспиративен бункер,  където 
коват коварните си планове... Учители, родители, 
любовници, приятели – всички се събират там и 
тъкат мрежата на коварния си заговор!

Ясно е, че това са празни приказки. С всеки от 
тях имате отделен сценарий и отделен набор от 
глупости.

При това никой не е длъжен да ви прави щастли-
ви (а и вие самите не се стараете особено по от-
ношение  на  тях).  Но  разбирате  ли  това  добре? 
Ако разберете, че другите хора не ви дължат ни-
що (и това е така!),  бихте чувствали благодар-
ност за това, което правят те за вас. Но не, мра-
зите ги за онова, което не правят за вас. Така че 
това е просто грешка, самоизмама.

Може би си мислите, че животът е несправедлив 
– колко му е провървяло на някого с родителите, с 
парите, с наследения апартамент! Да, а също и с 
външен вид, с мускули и дълги крака, с таланти в 
математиката, с памет, с умения в графичния ди-
зайн, композирането на музика... И така можете 
да продължите безкрайно, нали? На тях им е про-
вървяло, а на вас не.

Истината е, че просто ви се струва, че всички 
те – тези богати, красиви и талантливи – са щас-
тливи. Това не е така, а и те не се смятат за та-
кива. Но това не ви пречи да си разваляте живота 
с подобни сравнения. Удобно ви е да мислите та-
ка. Това „обяснява всичко“! Знаете ли какво ще ка-
жа за такива интелектуални салта – вие искате 
да бъдете нещастни.
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След  двадесет години  цялата  тази  тъмнина  и 

мъгла на днешния ви живот ще се разсее. Ще смя-
тате младите си години за много щастливи. Само 
че няма да можете да ги вкусите със задна дата. 
Цениш  младостта,  когато  вече  не  можеш  да  я 
върнеш, а да ѝ се насладиш, докато си млад – не е 
лека задача.

Е, толкова повече, струва ми се, има смисъл да 
погледнете истината в очите...

Разбирам, че всичко това е зверски неприятно за че-
тене. И може би вече сте съжалили, че сте купили тази 
книга. Предполагам, че сега мозъкът ви е готов да из-
скочи от черепа, да направи троен тулуп и да легне об-
ратно надолу с главата, само и само да не се съгласи с 
цялото това бълнуване на „добрия лекар“.

В името на справедливостта – предупредих ви. Това е 
червеното хапче – няма да е приятно. Тогава не се ше-
гувах и определено не се шегувам сега.

Но може би наистина имате прекрасен живот – прек-
расна работа, задружно семейство, всичко е чудесно в 
секса,  осъзнали  сте  себе  си  и  не  се  страхувате  от 
смъртта, защото сте изпълнили предназначението си, 
децата не ви дразнят, нали?

Тогава защо сте „нещастни“? Или „не много щастли-
ви“. Трябва да има някакво обяснение...

Не се съмнявам, че вече сте измислили десетина та-
кива.  Мразим да  признаваме  грешките си,  мразим да 
гледаме истината в очите, да се сблъскваме с противо-
речия, да осъзнаваме заблудите и грешките си. Физи-
чески ни боли от това. Гади ни се. И киселини получава-
ме.

По-добре да излъжете – „всичко е наред“, а и като ця-
ло е грехота да се оплакваме. Наистина – грях е. Готов 
съм да подкрепя. Няма повече да настоявам и да безпо-
коя с  такива приказки вашето блажено спокойствие. 
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Чувствайте се свободни да затворите книгата и да бя-
гате към кофата за боклук – мястото ѝ е там!

Но преди да стъпите на педала на кофата за боклук, 
помислете за това: по този начин няма да решите ни-
що, няма да промените нищо и всичко ще си остане 
както  преди.  Всичко-ще-си-остане-както-преди...„Взе-
маш синьото хапче и приказката свършва. Ще се събу-
диш в леглото си и ще вярваш, че това е било сън“.

Разберете, че няма никого около вас – само вие и то-
ва, което се случва сега в главата ви. Дори мен ме ня-
ма, аз съм чиста илюзия. В този момент може би пия 
някъде кафе, общувам с приятели, правя секс или може 
би вече съм починал.

Сега не обсъждате с мен, а със себе си – осъзнайте го. 
Има ви само вас и това, което чувствате, когато мис-
лите за живота си!

Ако наистина всичко ви устройва, тогава вие мисли-
те за живота си правилно и не е нужно да знаете нищо 
друго за него. Но ако не ви устройва (или не ви устрой-
ва много, или ви устройва не съвсем), ще трябва да раз-
решите онези противоречия, които рушат живота ви 
отвътре – откъм самата ви глава!

Изглежда специално сме устроени по такъв начин, че 
да не забелязваме собствените си грешки. Нашата глу-
пава  правота,  самооценката  и  репутацията  ни  (и  в 
собствените ни очи) са ни по-скъпи от разбирането на 
истинското положение.  В  крайна сметка плащаме за 
тези глупости с живота си. Наистина – много странна 
размяна.

Ние лесно, почти светкавично, намираме виновни хо-
ра и хиляди обяснения за всеки наш провал. Сякаш са ни 
преподавали това изкуство в някакво специално учили-
ще. Но не, нашият мозък просто не иска да вижда про-
тиворечията, противопоставя им се и постоянно ни 
замазва очите.
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Въпросът е: искаме ли да променим нещо в себе си и 

живота си? Ако искаме, тогава трябва да развием в се-
бе си умението за дейно, неуморно, напрегнато, бих ка-
зал, търсене на противоречия, тяхното разкриване и 
изобличение.

Липсва ни жажда да видим грешките и несъвършенст-
вата си. Жаждата да се изправим пред истината, кол-
кото и неприятна да е тя. Желание да променим себе 
си заради самите себе си.

Без тази жажда няма смисъл – всичко ще остане та-
кова, каквото е.

За неудачниците
Възможен е и още един вариант: смятате се за 

неудачник и сте готови с лекота да се съгласите, 
че, видиш ли, решенията, които сте вземали, са 
неправилни, нямате акъл и като цяло животът ви 
е провал.

Ако мислите, че това описание е изключение от 
правилото, бързам да ви огорча – не е. И вие, по съ-
щия начин, игнорирате противоречията и затова 
страдате, както всички останали.

Замислете се – от какъв зор сте вземали непра-
вилните решения, ако наистина сте смятали, че 
са неверни? Или тогава не са ви се стрували неп-
равилни? Тоест тогава не сте виждали глупостта 
си, а сега изведнъж сте я прозрели?

Но ако сте прозрели, какво ви пречи сега да взе-
мате правилните решения? Променяйте живота 
си, всичко в него сменяйте. Ако не го правите, то 
на вас просто ви се струва, че сте прозрели и вече 
всичко разбирате правилно.

Глупаво е да играем сами със себе си тази лукава 
игра. Това е игра на отпадането и е с гарантирана 
загуба. Уреден мач не във ваша полза, при все че е 
безплатен.  Правилото е  такова  и  така  работи: 
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или сте доволни от случващото се, което значи, 
че решенията ви са правилни, или сте недоволни – 
значи сте сбъркали преди и, по всяка вероятност, 
продължавате да грешите и сега.

Така че ако сте „неудачник“, „загубеняк“, „глупен-
дер“, или както там още искате да се наричате, 
това е всъщност погрешното ви решение. Което 
впрочем не осъзнавате като погрешно. А в това се 
и състои вашата грешка.

И още нещо ще ви кажа на вас, „неудачниците“, 
под секрет: вие повече от другите чакате Спаси-
теля. Но да се спасите можете само сами и само 
ако престанете да се заблуждавате, преструвайки 
се на „нещастни“.

С  горното не  искам да  кажа,  че  има някакъв  таен, 
универсално верен способ да мислим и аз, видите ли, го 
знам, а вие – не.

Първо, съвсем не знам такъв. Второ, убеден съм, че 
дори теоретично не може да го има. Трето, ако и да съ-
ществуваше,  у  всеки  щеше  да  е  различен,  тъй  като 
въпреки приликите между нас, в оттенъците ние сил-
но се различаваме.

Не може да има определени препоръки как да мислиш 
така, че всичко в живота ти да стане прекрасно. Само 
идиоти предлагат такива и само простаци се хващат 
на тая въдица.

Не, става дума изключително и само за подхода. Тряб-
ва да се знае и помни – мозъкът ни винаги и във всеки 
удобен случай ще създава противоречия и ще ги крие 
от нас.

Не се съмнявайте – ако чувствате, че нещо не е на-
ред, че нещо не ни устройва, – това означава, че със си-
гурност има противоречие. Крие се някъде, просто ние 
не го виждаме. Възможно е неправилно да оценяваме по-
ложението или  да  сме  взели  погрешно  решение.  Въз-
можно е и да лъжем себе си и грубо да се опитваме да 
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пренебрегнем нещо, което никак не бива да се пренеб-
регва.

Не знам какви точно грешки допускате в различните 
случаи, но мога уверено да твърдя: ако животът не ни 
устройва, някъде нещо сериозно сме прецакали. По-на-
татъшни обяснения или оправдания са излишни.

Да търсите, да вадите наяве и да разрешавате про-
тиворечията – това е конструктивният подход и той 
работи.

Проблемът не е в това, че светът е лош или че на вас 
никак не ви върви. Проблемът е, че си мислите, че мис-
лите правилно. Всички си мислим така – това е универ-
сална заблуда.

Но ако не сте направили нещо както трябва, това не 
е страшно и не трябва да се срамувате. Нормално е – 
всички постоянно грешим. Не трябва да се опитвате 
да бъдете по̀ светец от светците, необходимо е да бъ-
дете готови да се промените.

Наистина, не погубвайте вестоносеца с лошите нови-
ни, това няма да ги направи по-добри.

И да, безспорно решението не лежи на повърхността. 
Безспорно не се появява щом щракнете с пръсти. И без-
спорно не е сигурно, че ще ви се хареса. По-скоро ще бъ-
де неприятно, ще удари по самолюбието ви, ще ви зас-
тави да преразгледате вижданията си.

Не изключвам осъзнатата за вас самите истина да ви 
зарине с работа, много работа, ако наистина сте се за-
ели да постигнете резултатите, на които разчитате.

Никой не е и обещавал, че ще бъде лесно. Не е казвал, 
че ще свърши работата вместо вас. И съвсем вярно – 
Спасител не е предвиден. Вашият живот е ваша отго-
ворност.

27



Червеното Хапче, Андрей Курпатов

Назаем не става
Жалко, помощ не дойде, Подкрепления не 
бяха изпратени. Това са нещата, братле, 
Ти и аз ... бяхме измамени.
Група ХЗ и БГ

И така, хайде да изясним това веднъж завинаги: ни-
кой няма да ни спасява. Помощ няма да дойде и няма на 
кого да се осланяме. Другите хора впрочем също няма 
на кого да се осланят. Така че всички сме в едно и също 
незавидно положение. Истината е, че на никого не му е 
до нас. А ако някой все пак прави нещо за нас, то е само 
защото по някаква причина в момента му е необходи-
мо. Тоест прави го не за нас, а за себе си.

Възможно е  да  иска да  го  обичате и  да  е  готов на 
всичко в името на това (не във ваше име!). Или може 
би планът е да ви направи свой длъжник и след това да 
се възползва (не е задължително да го прави съзнател-
но).

Впрочем има и далеч по тривиални причини. Напри-
мер, някой просто иска да бъде „добър“ и прави всичко 
възможно да му го признаете. Този сценарий никога не 
завършва добре.

Честичко  ни  предлагат безплатно сирене  в  капана. 
Изкушението да се възползвате е огромно – изглежда, 
че  нищо  не  губите,  отвръщате  с  любов  и  благодар-
ност, а в замяна получавате нещо материално, истин-
ско – издръжка например, пари, секс.

Струва ви се, че размяната е добра, изгодна.
Но всъщност – внимание! – сами влизате в дългове, 

без да си давате сметка за това. И да, считайте, че 
лихвата вече тече. Ще мине време и за тази „помощ“ 
ще ви потърсят сметка – по един или друг начин, но 
няма да се измъкнете. Ще се наложи да плащате.
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Някой,  превъзмогвайки  неприязънта  и  преглъщайки 

разочарованието, дълги години ще търпи омразния съп-
руг. На някого ще му се наложи да изтърпи наказание 
на работата си, която го съсипва емоционално, само 
защото „трябва да се изкарва нещо“, а други варианти 
няма.

Плащанията по тези дългове не са буквални, както и 
дългът може да не бъде потърсен от този, който го е 
дал, а от някой друг или нещо друго. Впрочем това не 
променя същината,  а  и  тежестта на отплатата не 
олеква.

Може в някакъв момент да ви захвърлят, да ви заме-
нят с другиго, а вие дори да не знаете какво е да живе-
еш без нечия помощ, любов, разбиране. Но няма да има 
кой да помогне и съществува риска предишното безп-
латно сирене да не ви бъде предлагано повече.

По един или друг  начин кръгът ще се  затвори.  По-
точно – капанът ще щракне.

Самият този подход – да живееш за сметка на други 
хора, благодарение на помощта и поддръжката им – е 
крайно рискована игра. Крайно. И не е важно дали само 
вземате назаем, вземате и давате, или само давате. 
Истината е, че съответстващата форма на отноше-
нията, правилната форма, така и не сме открили.

И никой не ни учи на това, никой не казва как.
От психотерапевтичната практика

През 90-те работех като психотерапевт в кри-
зисното отделение на психиатричната болница в 
Санкт Петербург. В отделението постъпваха же-
ни с остър стрес – на някои децата загинали, дру-
ги подложени на жестоко насилие, трети станали 
жертва на секта, а четвърти... ги напуснал съпру-
гът.

Да, сега може да изглежда странно, но опитайте 
да си представите.
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Съветското полово възпитание беше, честно ка-

зано, далече от идеала. Смяташе се например, че 
на жените секс не им е нужен, че това е чисто 
мъжка потребност („На мъжете само това им е в 
главата!“). И затова всеки съветски мъж беше ся-
каш длъжен на жена си – използва я сексуално, но 
трябва да се сдържа, да търпи всяко нейно наст-
роение, с всичко да се съгласява.

Разбира се, тези неща не се говореха открито, но 
от това междуполовите отношения  не  ставаха 
по-поносими. Жената съвсем не смяташе, че тряб-
ва да говори с мъжа си, напълно ѝ стигаха други 
„женски“ средства: нацупени устни, гримаса на не-
доволство, презрителен поглед, особен тон в гла-
са, от който на мъжа му настръхваха косите. А за 
една катастрофа нищо повече не е и нужно, стига 
и този емоционален шантаж с последващата вза-
имна омраза.

В такива патологични бракове двойките живееха 
десетки години. Просто „не биваше“ да се развеж-
дат – не е добре, не е прието, осъдително е. А по 
този повод жената и в профкома можеше да се оп-
лаче, и в партийната организация, за да насолят 
мъжа ѝ както трябва на общественото събрание.

Жените знаеха това и много,  макар и несъзна-
телно, се възползваха от това си положение. Зара-
ди действащия тогава обществен морал, те имаха 
„морална“ власт над своите мъже.

После СССР се разпадна, разсипаха се и бракове-
те. Мъжете напускаха своите жени след двадесет 
и дори тридесетгодишен съвместен живот, сякаш 
бяха чакали този шанс цял живот. Излитаха от 
такива бракове буквално като тапи от шампанс-
ко: хващаха си любовници, нови семейства правеха 
–  като цяло действаха решително.  Бившите им 
жени се оказваха в пробито корито, но това е по-
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ловината беда. Действителната трагедия се със-
тоеше в това, че много от тях не знаеха как да 
живеят без мъжете си.

Жена, прекарала толкова години „зад каменната 
стена“ на брака, можеше и да няма своя професия, 
камо ли търговски подход. Тоест те понякога дори 
не можеха да се изхранват, да не говорим за нещо 
повече.  Децата им плюеха срещу тях (плюенето 
вече беше станало модерно). Приятелски кръг ня-
маха, защото всичките си емоции бяха вложили в 
собственото си страдание и да се подиграват с 
мъжете си: „Погубих с тебе най-хубавите си годи-
ни!“, и т.н.

Допускам, че и самите мъже не са били цвете за 
мирисане. Но и те, в името на справедливостта, 
не са открили щастието след това. След толкова 
години съществуване в патологичен брак (в който 
и те самите са участвали наравно) не е толкова 
просто.  Но задачата ни не е да решаваме кой е 
крив и кой е прав. Пред нас е просто фактът, че 
хората са живели в дълг, затова и сметката, ма-
кар и с голяма отсрочка, им е била представена и 
на двамата.

Когато просяк взема назаем от просяк, това поч-
ти винаги завършва с намушкване с нож.

Какво пък, нека изясним нещата. Преди всичко, по ус-
тановена традиция, да погледнем истината в очите. 
Нима някой от нас си мисли, че живее в дълг? Забеляза-
ли ли сте нещо такова у себе си? Почти съм сигурен, че 
не. Ние даваме назаем – къде чувства, къде сили, а някъ-
де и средства. Даваме! От нас вземат! Така сме свик-
нали да мислим.

„Трябва да знаем и помним – нашият мозък винаги и 
при всеки удобен случай ще създава противоречия и ще 
ги крие от нас“
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Добре, нека е така. Но вижте вашите близки – истин-

ски ли са доволни от вас, правите ли ги щастливи? Ако 
да, тогава сте прави – те се осланят изцяло на вас и са 
ви безкрайно задължени! Опасявам се обаче, че това не 
е съвсем вярно или дори въобще е невярно.

Разбира  се,  на  вас  ви  се  струва,  че  всъщност  вие 
страдате заради тях, а не те заради вас. Някой е безду-
шен и му липсва нежност, друг пренебрегва вас и чувс-
твата ви, трети не ви разбира, не ви цени, не ви ува-
жава, четвърти откровено ви използва и „мисли само 
за себе си“.

Би трябвало да се държат по друг начин, нали? Дъл-
жат ви всичко това – разбирането, уважението, неж-
ността, любовта и т.н.

Знаете ли защо мислите така? Защото за себе си сме 
прекрасни! Удивителни и чудесни! Просто уникални!

А знаете ли защо това не работи? Защото и остана-
лите мислят за себе си същото. Всички наоколо са убе-
дени, че са мечтана награда, приказно съкровище и щас-
тие навеки. Всеки от нас е като онази купичка с лого-
то на университета – два пъти по-скъп от цената, ко-
ято другите дават за него. Нещо повече – и самите ние 
не бихме платили толкова за нея, но ето че на витри-
ната табелка с цена сме сложили, ти да видиш! И при 
никакви обстоятелства не сме готови за „разпродаж-
ба“ или „безплатни отстъпки“.

Ние, в най-лошия случай, можем да се жертваме – да 
се отдадем „на безценица“, но по същество – да заемем. 
Само че от другата страна е човек, който е абсолютно 
сигурен, че цената, която плаща, е справедлива и реал-
на. Е, да, два пъти по-ниска е от тази, която сами сме 
си определили, но кой се интересува от нашите бълну-
вания?

Всичко това, разбира се, работи и в обратната посо-
ка:  вашият  партньор  –  приятел,  любовник,  съпруг, 
сътрудник, колега, началник и т.н. – е в сходно положе-
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ние! Всички в собствените си очи струват два пъти 
по-скъпо, отколкото сме готови и действително пла-
щаме за тях. Разбира се,  че са недоволни, и още как! 
Ние не ги ценим!

Така  се  образуват  тези  виртуални  дългове:  всички 
стоки на пазара са надценени, никой няма намерение да 
плати такава цена за тях, но трябва да се живее – и 
започваме да ги ползваме. Един вид назаем, а после ще 
се разберем. И се разбираме после – с пяна на устата и 
камара претенции с  космически мащаби и космическа 
глупост.

Схващате ли накъде бия? Разбира се, никой в нищо не 
е виновен. Най-малкото е трудно да упрекнеш някого в 
коварен план и умисъл. Но така работи нашият мозък, 
такава му е играта с нас. Той ни вкарва в тези безко-
нечни пиеси и неразрешими конфликти. Това си е него-
вата игра на котка и мишка, а не нашата с вас.

Ако сме се натресли в тая игра, наели сме се да дърпа-
ме чергата към себе си, нямаме шансове за нормални и 
хармонични отношения. А какъв щастлив живот изоб-
що е възможен без човешката топлина? Ами ние сме 
социални животни, в края на краищата! Не можем без 
тези неща – без разбиране, любов, поддръжка, уважение 
и т.н.

И как да бъде? Губя се в догадки... Освен ако двама не 
седнат един срещу друг, не изучат тази книга, не пог-
леднат накрая истината в очите и не разберат, че це-
лият им живот е кошмар и ужас. След което, идвайки 
на себе си, едновременно не изхвърлят табелките с це-
ните си и, изхвърляйки ги, не се зарадват един на друг. 
Но нещо не ми се вярва много на това, честно казано. 
И знаете ли защо?

Защото сме заложници на собствения си мозък и не 
можем да видим истината, която стои пред самите ни 
носове! А въпросът за „цената“ и „дълга“ е само един 
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от проблемите,  чака ни още цяла купчина и десетки 
скелети, скрити по килерите.

Да, „червеното хапче“ горчи – на някои им се гади от 
него, други напълно съзнателно му се противят. Но по-
вярвайте:  да  изберете именно него,  е  стратегически 
правилното решение. Въпреки че не обещавам да бъде 
лесно.
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Тайната на успеха
Знаем, че Олимп е всичко на всичко хълм, 
а Небесата са изпълнени само от 
водород или хелий.
Ален Бадю

Така, готови ли сте да се отървете от илюзията за 
спасението и чистосърдечно да приемете, че помощ ня-
ма откъде да чакате?

Ако да,  тогава предполагам вече сте видели изхода. 
Вече знаете какво да правите! Необходимо е да се взе-
мете в ръце! Необходимо е да вземете живота си в ръ-
це! Необходимо е накрая да запретнете ръкави, смело 
да тръгнете напред към своето светло бъдеще!

Ако така мислите, тогава вие съвсем не сте на себе 
си и почвам да се безпокоя за вас.

Очевидно сте чели книжки за това как да станете 
милионер, а също и биографии на „успешни“ хора. Как-
то и сте се нагледали на въодушевяващи видеа в ютюб 
и сте се наслушали на чудовищни глупости по време на 
безумни тренинги за личностно израстване.

Този абсурд се тиражира и пропагандира от произво-
дителите на „сини хапчета“ – същите, които обеща-
ват спасение.  Доколкото илюзията за чудотворното 
спасение е дълбоко заседнала в мозъците ни, този род 
измамна схема се превърна в извънредно доходен биз-
нес.

Помислете само: не може да съществува (противоес-
тествено е!) книга, която разказва как да станем ми-
лионери. Не биха я написали и по-точно – не биха я от-
печатали. Биха я откраднали още по пътя!

Такива знания не се поделят с който и да е. С роднини 
– може би, с приятели – теоретично е възможно, но ед-
ва ли. А с всички? За някакви си 10-20 лева? Как не!
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И наистина, ако съществуваше някаква вълшебна ре-

цепта за милионерство (което, разбира се, е пълен аб-
сурд и бълнуване на луд), тогава в световен мащаб ще-
ше да настъпи тотална инфлация и всички пари биха 
станали просто хартийки. И всичко би се нормализира-
ло: или свят на богати и бедни, или свят на относи-
телно равномерна бедност за всички.

И това касае всяка точка от приведения от мен „мо-
тивационен“ списък – всяко обещание за лесна печалба 
е чиста измама.

Защо, помислете, „успешните хора“ пишат автобиог-
рафии? В името на какво? Случва се такива автори да 
са се поохарчили и да се опитват да заработят на гър-
ба на отминалата си слава. Но това значи, че и успе-
хът им е бил, да си кажем право, съмнителен. Песните 
на угасналите звезди. От тях ли ще се учим как да жи-
веем?

Ефектната автобиография се използва за подхранва-
не на егото – не е тайна, че мнозина постигат успех 
именно заради комплекс за малоценност. Всичките им 
зашеметяващи постижения са просто начин за компен-
сиране  на  подсъзнателното  усещане  за  непълноцен-
ност. Чичо вече е пораснал и дори остарял и все още 
доказва на майка си, татко си, съучениците и момиче-
то, което някога го е пренебрегнало с такава лекота, 
че струва нещо.

Да бъде разбран човек, който жадува да получи тако-
ва, макар и виртуално, удовлетворение, навярно може. 
Но да строиш житейските си планове, ориентирайки 
се  по  самовлюбеността  на  „успешните  нарциси“,  е 
странна идея (ако разбира се не търсите успех в самов-
любеността). А и успехът при този тип хора в извес-
тен смисъл намирисва. С какво може да помогне слава-
та,  ако  дълбоко в  себе си  страдаш от неизкоренимо 
чувство за собствената си непълноценност?
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А и кой успешен човек ще напише истината за себе 

си? Ето, много ме считат за „успешен“ – богат, със 
собствен бизнес, бил съм телевизионен водещ, написал 
съм десетки книги, имам някакво такова обществено 
признание... Но аз никога няма да напиша истината за 
това как съм се сдобил с всичко това. Изглежда, че ня-
ма от какво да се срамувам (повярвайте, по правило 
има  от какво  да  се  срамува  човек),  но  аз  просто не 
знам какво да кажа. Навярно мога да измисля някаква 
горе-долу правдоподобна версия, но това ще бъде имен-
но версия, а не истина, и със сигурност не е рецепта.

Ако бъда притиснат до стената и принуден въпреки 
всичко  да  пиша  подобни  драсканици,  просто  бих  се 
объркал. Всичко се състои от отсенки – едва забележи-
ми дреболии, съвпадения, казани навреме (или не навре-
ме) думи, действия, постъпки, жестове... Как да обяс-
ниш всичко това? Как да разбереш истинското значе-
ние на този или онзи миг от живота си?

И накрая всички тези скроени за наивните хора призи-
ви „да повярваме в себе си“, „да се занимаваме със себе-
развитие“,  „да създадем собствената си съдба“ и „да 
направим невъзможното – възможно“... Честно казано 
подобни мотивационни тренинги, с които търгуват и 
коучове със световна известност, и откровени идиоти 
с аудитория от 3-4 последователи в Интернет, са бли-
зо до престъпление срещу човечеството.

Замисляли ли сте се защо авторите на подобни мант-
ри и „баене за успех“ не уточняват значението на ду-
мите, които използват?

Попитайте ги, ако успеете да ги хванете за крайчеца 
на шлифера: „Какво всъщност имате предвид, когато 
казвате „себе си“? Какво е това „себе си“? Ръст, тегло, 
бицепси, умения за бързо четене?". Като цяло – какво 
по-точно в това „себе си“ предлагат да „развивате“ – 
някаква определена способност? И ако да, защо не е по-
сочена?
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Или ето „съдбата“ например, за която също обичат 

да разказват – какво е това? Божествено предназначе-
ние, горчива участ или просто успешна кариера?

Нито на един от тези въпроси към „търговците на 
щастливо бъдеще“ няма да получите ясен отговор.

Технологията на зомбирането
По професионално задължение ми се е налагало да 

се срещам с много сектанти – хора, попаднали под 
влиянието на разрушителна организация, вербува-
ща в своите редове слепи (а често и войнствени) 
последователи.

Разбира се, опира до вяра и всеки има право да 
членува, където си иска, или да не членува. Не сме 
в положението да осъждаме човека за неговия из-
бор. Проблемът с тези секти беше, че хората се 
оказват в тях не по своя воля, а вследствие на ма-
нипулации с тяхното съзнание.

Но сега си припомням даже не психотерапевтич-
ния си опит, когато трябваше да помагам на хора, 
пострадали от такова въздействие, а личния си, в 
известен смисъл, опит.

В началото на 90-те на територията на Русия 
действаха огромен брой секти: „Бяло братство“, 
„Аум  Шинрикьо“,  „Сциентология“  (известна  още 
като „Дианетика“) и куп други. Те действаха отк-
рито, дори получаваха държавна регистрация. На 
никого не идваше и наум дори колко може да бъде 
опасно всичко това4.

По този начин един от моите състуденти – то-
гава учехме във Военномедицинската академия, – 
докато беше в отпуск, наминал към Сциентологи-
ческия център. Както казах, щастливи хора сред 

4 През 1995 г. привърженици на "Аум Шинрикьо" извършват те-
рористична атака в метрото на Токио. Загиват хора, а много 
са тежко ранени от отравянето със зарин.
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нас  няма  –  всеки  е  преживял  някакви  травми  в 
детството, всеки се чувства недолюбен, на всеки 
му се струва, че се държат с него по-зле, отколко-
то заслужава, и т.н.

Точно това е слабото ни място. Именно то е и 
цел на атаките на „търговците на щастие“.

Помолили Слава (ще го нарека така) да попълни 
анкета. Докато я попълвал, до него седнал един чо-
век, после втори. Там изобщо било многолюдно – 
шум,  трескавост,  въодушевление.  Но  седналите 
до него действали неискрено. В това е същината 
на технологията на влиянието – груповото соци-
ално въздействие.

Дума след дума и Слава почувствал, че бива разб-
ран. За пръв път в живота! Тези непознати хора 
наистина се интересували от него, те виждали в 
него необикновена личност, дълбок човек. А и гово-
рели всичко „както си е“, „чистата истина“ – че 
не е ценен, а го заслужава, както никой друг!

Отпускът поднесъл Слава на тепсия в тази ком-
пания. Той всичко разбрал! Всичко осъзнал! Всичко 
в живота му си дошло на мястото! Да, всички не-
гови роднини, състуденти, приятели са завършени 
дебили, които не виждат колко прекрасен и изклю-
чителен човек е той! А това е толкова очевидно – 
даже непознати хора от пръв поглед виждат в не-
го невероятния му потенциал!

Слава много ми разказваше тогава за това – оче-
видно не съм му се струвал най-лошият предста-
вител на миналия му живот. И този живот наис-
тина се оказа за него в миналото. Той започна да 
изучава „Дианетика“, всеки отпуск прекарваше на 
събранията на сектата, а после подаде заявление 
и напусна академията, уволни се и от Въоръжени-
те сили.
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След 2 години разбрахме, че работи като шофьор 

на тролейбус. Дали заради инатливия му нрав (бе-
ше известен с него), или по други причини, той бил 
изгонен от сектата. След известно време го взели 
обратно и даже направил някаква „кариера“ там. 
Явно, след като се е изтърсил на земята, е разбрал 
как работи този зомботрон и от какво печели та-
зи индустрия: да, от обикновено човешко месо – 
каймата на главния мозък.

Оттогава се придържам към строго правило: ко-
гато  говориш  нещо,  не  забравяй  значението  на 
всяка своя дума. Тогава не е трудно да забележиш, 
че в изказването „всички са дебили“ първата дума 
е „всички“. Включително онзи, който изрича тази 
невероятна „мъдрост“.

Така че, вземайки решение под влиянието на по-
добно „откровение“,  по-добре е  да помислим два 
пъти.

Ако всичката тази щуротия, която разнасят проро-
ците на личностното израстване, не беше щуротия, 
то нейната ефективност щеше отдавна да е доказана 
в научни опити и системно да я преподаваха в универ-
ситетите. Но в приличните учебни заведения нищо по-
добно, както знаем, не се наблюдава.

Наистина, и в добър университет може да се отбие 
при обиколките си повдигащ духа лектор. Но именно да 
се отбие, като своего рода ваксина. И преподаватели-
те ще си отдъхнат за малко, и на студентите ще им е 
забавно. Но само по себе си това не работи.

„Всички  наоколо  са  убедени,  че  са  мечтана  награда, 
приказно съкровище и щастие навеки.“

Истината  е  там,  че  от  произнасянето  на  думата 
„халва“ не ни става по-сладко в устата. По-точно, мо-
же да стане сладко заради ефекта на самохипноза, но 
глюкоза  в  организма няма да  се  добави  –  медицински 
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факт. А ако няма реален ефект, за какво ни е всичко 
това?

Е, надявам се успях да представя задънената улица. 
Защото си е такава наистина: спасение няма да дойде, 
а разчитането на собствените сили е наивна глупост, 
разкриваща пълно неразбиране на действителното със-
тояние на нещата.

За което всъщност считам за свой дълг да разкажа...
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Противно на здравия разум
От това, че на мен или на всички ни се 
струва, че нещо е такова, не следва, че 
наистина е. Но задай си въпроса може ли 
съзнателно да се съмняваш в това? 
Лудвиг Витгенщайн

Лъжат ни за човешката природа, за мотивите за по-
ведението на човека, за това какво сме в действител-
ност.

За да илюстрирам този факт, започвам с простичък 
научен  опит,  който  по  замисъл  трябвало  да  обърне 
всичките ни представи за човешката природа с глава-
та надолу.

В  далечните  50-те  години на миналия  век  младият 
физиолог Бенджамин Либет се уредил на работа в нев-
рохирургията на болница в Сан Франциско. Нямал тър-
пение да прави опити с отворени мозъци, а единстве-
ният начин да се вмъкнеш в главата на човек е невро-
хирургическата операция.

Уточнение
Операциите  на  мозъка  се  провеждат  без  обща 

упойка – пациентът трябва постоянно да е в съз-
нание, за да може хирургът да разговаря с него и 
да разбира какви участъци на мозъка премахва.

Това не е клане, както може навярно да си помис-
лите. Работата е там, че в мозъка ни няма рецеп-
тори за болка и затова с него може да правите 
каквото си искате. Боли само кожата по време на 
разреза и нея прилично я обезболяват с обикновен 
новокаин.

Така че именно неврохирургическите операции на 
„отворен мозък“, по време на които са провежда-
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ни допълнителни опити, отвориха за нас мозъка 
не само в пряк, но и в преносен смисъл.

Така, Либет получил достъп до живи човешки мозъци. 
Той прикрепял към тях електроди и измервал скорост-
та на реакциите, опитвайки се да разбере колко време 
след електрическия импулс ще настъпи това или онова 
мускулно съкращение в тялото на пациента.

И тогава се появило удивително несъответствие – 
оказало се, че закъснението между импулса и движение-
то е повече от половин секунда. Това е достатъчно го-
лям промеждутък. Но къде все пак се намира съзнание-
то на човека в този момент? Нима не забелязва тази 
пауза?

Тогава Либет конструирал специална машина. Единия 
датчик прикрепил към главата на изпитаемия (на нея 
имало шлем с електроди), а втория – към китката. Из-
питаемият гледал голям бял циферблат, по който се 
движела зелена точка, и трябвало да засече мига, в кой-
то взема решение съзнателно да помръдне дланта си.

В резултат Либет получил три показателя:
• момента, когато човекът е решил да помръдне длан-

та си („зелената точка“);
•  момента, когато мозъкът му се е възбудил, за да 

помръдне дланта (данните от шлема);
•  момента,  когато  дланта  действително  мръднала 

(датчика на китката).
Каква според вас е последователността на тези мо-

менти?
Ако  мислим  логично,  първо  човек  взима  съзнателно 

решение да помръдне дланта си, после мозъкът дава на 
тялото съответното нареждане и най-накрая трябва 
да се случи движението. Но тази логика е невярна, поне 
по отношение на първите два етапа.

Либет показал, че мозъкът взема решение преди на-
шето съзнание.
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Когато мозъкът вече е взел решение да помръдне ръ-

ката, съзнанието все още не е в течение с това реше-
ние. Минава тази същата половин секунда (!) и нашето 
съзнание  разбира  за  това,  което  трябва  да  помисли 
(точно в този момент изпитаемият отбелязал поло-
жението на зелената точка). После още 0,2 секунди и 
реагира датчикът на китката – мускулът се съкратил.

Глупости, нали? Половин секунда между реакцията на 
мозъка и реакцията на съзнанието! Може би... Само че 
Ватикана свикал след тази „глупост“ специална конгре-
гация, опитвайки се да разбере какво да прави с вероу-
чението оттук нататък, ако научно е доказано, че ни-
каква свобода на волята не съществува.

Да, изследването на Либет било сходно на откриване-
то на гравитацията, еволюцията, атома или радиоак-
тивното лъчение. Не е ли шега, че поведението на чо-
века се управлява не от неговото съзнание, както ви-
наги сме смятали, а от неговия мозък. При това съвсем 
самостоятелно, заобикаляйки същото това съзнание!

Опитът на Либет доказа с научна точност, че ние не 
сме господари на поведението си. Да, теоретично има-
ме 0,2 секунди, в които да спрем започнатото от мозъ-
ка действие.

Но при все това тези 0,2 секунди също са условни. За 
да спрем започнатото от мозъка действие, трябва да 
вземем  съответното  решение.  А  кой  ще  го  вземе  в 
толкова кратък срок, ако съзнанието винаги закъснява 
с 0,5 секунди? Това е един и същи мозък сам по себе си.

Разбира се, опитът на Либет не е единственият, той 
само дал тласък на бъдещата научна революция. Впос-
ледствие са проведени хиляди опити – и от поддръжни-
ци на теорията, и от нейни противници.

Но установеният факт се извисява като скала – всич-
ко, което сте мислили за ролята на своето съзнание в 
живота ви, са празни приказки!
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Едно от най-новите изследвания по тази тема, прове-

дено вече с помощта на функционална магнитно-резо-
нансна томография (ФМРТ) в Института по когнитив-
на (познавателна) психология и неврофизиология „Макс 
Планк“ в Лайпциг, показва, че регистрирайки мозъчна-
та дейност, можем да кажем какво ще реши да направи 
човек след седем секунди! По-точно – какво ще осъзнае 
като свое решение, което всъщност вече е взето от 
мозъка му.

Сложно е за осъзнаване. И подозирам, че все още не го 
осъзнавате истински. Сложно е за разбиране и за прие-
мане. Противоречи на „здравия разум“. Но точно там е 
работата – нямаме никакъв „здрав разум“! Само ни се 
струва, че го имаме.

Истината е, че всичкия наш „разум“ се контролира 
от мозъка ни, а не от съзнанието, за което сме свикна-
ли да говорим с благоговеен трепет.

От останалото, честно казано, не разбирам съвсем – 
дали  е  конспирация  на  Ватикана,  или  действително 
страдаме от масов идиотизъм?

Науката вече от половин век знае, че поведението на 
всеки от нас се регулира от половин килограм желеоб-
разна биомаса, в която даже рецептори за болка няма, 
но продължават да ни разказват, че сме съзнателни, 
разумни същества! Заговор или идиотизъм?

Спомняте ли си колко пъти сте се обвинявали за ре-
шения, за които бръмбарите в главата ви са ви ръкоп-
ляскали бурно? Колко пъти сте се корили за грешки и 
пропуски? Колко пъти ви се е налагало да се оправдава-
те за свои действия? Оказва се, че е било напразно.

Нобелова награда
През 2002 година психологът Даниел Канеман бе 

награден с Нобелова награда за изследване, в което 
той (заедно с покойния Амос Тверски) съвсем ясно 
доказа, че даже икономическите субекти, вземай-
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ки най-важните решения, действат пределно ира-
ционално.

Внимание: хора, които решават как да се разпо-
редят с колосални пари, акции, всякакви фючърси и 
деривати, не спират да правят глупости!

А не са някакви умствено изостанали същества 
от психодиспансера. В университети от „Бръшля-
новата лига“ са учили! Но всичко това изобщо не 
им пречи да си останат роби на тази същата био-
логическа машинка, скрита в черепните им кутии.

Еклесиаст е казал: „Ако Бог иска да накаже чове-
ка, лишава го от разум“. Но за да бъдем лишени от 
разум, трябва първо да го имаме. А такъв, както 
става ясно, и с фенер посред бял ден не може да се 
намери!

Струва ли си тогава да се чудим, че една от пър-
вите професии, която съвсем скоро ще бъде уни-
щожена от изкуствения интелект, е тази на бор-
совия посредник? Ами да, къде по-сигурно е да до-
вериш парите си на машина, отколкото на финан-
сов аналитик, откровено считащ, че разбира от 
това, за което говори.
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Английската кралица
Самопровъзгласилият се ред е само 
прикритие на хаоса. Теодор Адорно

От висшата наука да минем към бита и практиката.
Защо взехме решение да сме с такава професия, каква-

то имаме (или на която се учим сега), а не друга? Защо 
кръгът ни на общуване се състои от тези хора, които 
са в него, а не от други? Защо се влюбихме в точно то-
зи човек, а не в някой друг? Защо се оженихме за този 
партньор, като очевидно е имало и други варианти?

Струва ни се, че всеки път сме действали разумно, 
обмислено, съзнателно. Но само ни се е струвало така.

Съответното решение е взимал и продължава да взи-
ма нашият мозък. Като това е водовъртеж: първо мо-
зъкът взема някакво решение, а после сам се приспосо-
бява към неговите последствия.

Да, той буквално се пренастройва физически!
Пренастройва се и започва да приема взетото от не-

го решение не само за правилно, но и за единствено въз-
можното. Ето ви наистина Матрица, от която без по-
мощта на някакъв приказен Морфей няма как да избя-
гаш!

Трябва ли да обясняваме, че измененията, протекли в 
структурата на нашия мозък, влияят на всички негови 
следващи решения?  Не  е  лесно  да  променим нещата, 
ако вече сме се плъзнали по наклонената плоскост – и 
не е важно дали в личния си живот, в работата, в меж-
дуличностните отношения или в пагубни пристрастя-
вания.

„Либет доказа, че мозъкът взема решение преди на-
шето съзнание.“

Нещо повече: дори нашият прехвален мироглед – то-
ва, което считаме за лично, душевно преживяно и дъл-
боко осмислено (а затова и съзнателно и осъзнато) – е 
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точно такава програма в главата. Да, това е точно оп-
ределено сцепление на точно определени неврони един с 
друг – отношението ни към живота не зависи от то-
ва, което мислим, а  зависи от връзките, които мозъ-
кът ни е създал.

Всички наши мисли, светогледни нагласи и други ин-
телектуални боклуци са само автоматизми на нашия 
мозък. По същността си това са просто глупави реф-
лекси, които само ни се струват „съзнателен избор“ и 
„обмислено решение“.

Така е станало, че в някакъв момент сме попаднали 
под влиянието на именно тези идеи,  които после са 
станали наш светоглед. Ние, движени от същия този 
мозък,  сме  намерили  „доказателства“  за  тези  идеи, 
ползвали сме ги като житейска стратегия и толкова – 
нашият мозък се е пренастроил според тях.

Сега, колкото и разумни да ни се струва, че сме, на-
шият мозък търси и отбелязва само тези факти, кои-
то доказват неговата правота, и обратното – всичко, 
което противоречи на неговата нагласа, той неизмен-
но пренебрегва.

Нататък е въпрос на случайност – ако ни „провърви“, 
ще  бъдем запокитени срещу нещо със  страшна сила, 
животът ни ще се разпадне на парчета и ние, вероят-
но, ще го съберем по някакъв нов начин. Но мозъкът ни 
сам по себе си няма да предизвика революции – той про-
карва коловоз, по който после само се търкаляме нап-
ред-назад като топки по боулинг пътечка.

И не е важно за какво точно става въпрос – за навика 
да пием с приятели след работа или да изяждаме по 
три пици на ден, с часове да висим в Интернет и да 
превъртаме публикациите в социалната мрежа или да 
играем компютърни игри, да сърфираме в порнографски 
сайтове или да бъдем праволинейни кантианци5, да вяр-

5 Привърженици на Кант (Бел. ред.)
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ваме в бог или в макароненото чудовище. Не е важно за 
какъв навик, за какъв стереотип става въпрос. Хванали 
са ни вече! И ние сме зависими.

Само разберете правилно: зависими сме не от цялата 
тази дадена глупост (би било твърде просто), зависи-
ми сме от собствения си мозък. Даже нямаме право на 
глас! Мозъкът ни измисля всичко това вместо нас. При 
това още преди да сме решили да се изкажем...

Личността ни, съзнанието ни и въобще всичко, което 
мислим за себе си – това е само бутафория, това е анг-
лийска кралица, която царува, но не управлява. Ние не 
само послушно се съгласяваме с това, което сътворява 
нашият мозък, но и не сме в течение, че не ние сме ре-
шили така – не и нашето съзнателно „аз“!

Нашето недалечно бъдеще
Допускам, че на някого всичко това може да му 

звучи като пълна безсмислица. Но, да си призная, 
за подобни „психиатри“ ми е жал. Може колкото 
си искат да крият главите си в пясъка, но истина-
та пак ще излезе наяве.

Данните на съвременната наука радикално про-
менят представите ни за  човека,  неговата лич-
ност и съзнание. Понякога ми се струва дори, че 
специално ги крият от нас, за да не предизвикат 
обществена суматоха с последващи бунтове, ре-
волюции и „загуба на всички ценности“.

Впрочем в заговори не вярвам и е ясно, че нищо 
не крият от нас. Проблемът е там, че не можем 
да повярваме на фактите,  които противоречат 
на нашата интуиция, на нашия съзнателен опит, 
на  нашите  традиционни  представи.  Вярваме  на 
очите си, а не на научните факти. И, разбира се, и 
понятие си нямаме до каква степен ни лъжат на-
шите очи.
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По един или друг  начин обаче,  бъдете сигурни, 

тези научни данни за човека и неговото поведение 
влизат в употреба. Нищо че минувачът не ги раз-
бира, нищо че си живее в простодушно неведение – 
сериозният бизнес дейно използва научните отк-
рития  за  свои  цели.  Невромаркетингът е  добър 
пример за това.

Още преди 10 години6 производителите на пот-
ребителски стоки или например филми събираха 
фокус групи, за да изпитват върху вероятни пот-
ребители новия си продукт. Участниците в изпи-
танията  „пробваха“  стоката,  после  разказваха 
какво им харесва и  какво не им харесва в  нея и 
всичко това се отчиташе – производителите по-
добряваха стоката и след това я пускаха на паза-
ра.

Впрочем дори такъв дълбок, личностен и всест-
ранен разбор на потребителските предпочитания 
по  някаква  причина  нямаше  значителен  принос, 
тоест не влияеше на резултатите от продажби-
те. Понякога се случваше даже обратното: стока-
та или филма се  харесваше на фокус групата,  а 
продажбите и приходите – пълен провал!

Впрочем вие сега вече знаете защо такива фокус 
групи са били неефективни. Около 10 години назад 
това беше доказано в нарочен опит.

Поставяха млади хора в ЯМР7 камера и им даваха 
да слушат поредица от музикални изпълнения на 
неизвестни изпълнители. Всички произведения бя-
ха нови, още не пуснати официално.

Изпитваните трябваше да изберат тези музи-
кални композиции, които според тях имат всички 
шансове да станат касови хитове и да заемат во-
дещи места в музикалните класации. Младите хо-

6 2007 г. (Бел. ред.)
7 ЯМР - Ядреномагнитен Резонанс
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ра, както разбирате, правеха своя избор съзнател-
но, според здравия си разум.

Но учените знаеха не само за съзнателния им из-
бор, а виждаха и кои произведения се харесват на 
мозъка на тестваните.

Изясниха се 2 неща. Първо, списъкът на записи-
те, харесали се на изпитваните, и списъкът на за-
писите, харесани от мозъците им, не съвпадаха. 
Но това е половината беда.

Мина една година и учените сравниха предвижда-
нията с реалността. Изясни се, и това е второто, 
че водещи в класациите станаха песните, хареса-
ни от мозъците на изпитваните, а не тези, кои-
то те съзнателно бяха избрали.

Така че сега, ако големият бизнес иска да разбере 
какви  са  шансовете  за  успех  на  новия  продукт, 
той вече не събира фокус групи и не прави допит-
вания  до  вероятни  потребители.  Той  ги  пъха  в 
скенери и разбира всичко, което техните мозъци 
мислят по въпроса. Това е важното, а не моето и 
вашето „мнение“.

Да, нашите „представи за прекрасното“ вече не 
интересуват никого. Могат смело да бъдат нати-
рени някъде надалече – проблем няма, никой няма 
да пророни и сълза. Решението за покупка, гледане 
на филм или слушане на песен взема нашият мо-
зък, а не ние с вас.

Впрочем това касае всички „наши“ решения – съз-
нанието просто се съгласява с избора на мозъка и 
даже не забелязва, че е било изиграно.

Само се замислете и признайте пред себе си следно-
то: до този момент в целия си живот вие не сте взели 
нито едно самостоятелно решение! Всички решения е 
взел вашият мозък. Съзнанието ви само е подписвало. 
Само ви се е струвало, че действате в свой интерес, а 
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всъщност сте действали изключително в интерес на 
мозъка ви.

„Първо мозъкът взема някакво решение, а после сам 
се приспособява към последствията от него.“

Как мислите, защо е толкова сложно да вземете воле-
во решение, дори и за съвсем прости неща – да откаже-
те пушенето,  да  започнете да  тичате  сутрин?  А  в 
други  случаи,  когато  става  въпрос  за  действително 
сложни неща – например да победите всички съперници 
в Warcraft, – вие лесно се подписвате?

Просто е: в единия случай нашият мозък иска, а в дру-
гия – не. И можете да убеждавате себе си, да измисля-
те уловки,  но истината е,  че  докато вашият мозък 
сам не поиска нещо (например изплашва се изведнъж от 
инфаркт и решава,  че  цигарите по  някакъв  начин са 
свързани с него), вие сами нищо не можете да направи-
те с неговите навици.

Така че и да звучи всичко това тъжно и нелицеприят-
но, такава е житейската истина.

Затова,  моля,  сложете книгата настрана  и  просто 
използвайте мозъка си – нито едно ваше решение нико-
га не е било наистина ваше. Никога и нито едно!

Такъв е законът. Вие не сте изключение. Нито вие, 
нито близките ви, нито родителите ви, нито вашият 
началник, нито даже (да ме прости Господ!) начални-
кът на всички началници някога сте вземали собствени 
решения. Затова може и към тях да имате редица въп-
роси.

Но сега не те с техните глупости са важни, а вие и 
вашият живот. А какъв е той, ако дори не сте наясно, 
че вашите решения са ви наложени? И не някакъв дър-
жавен орган ви ги е диктувал, и не Висш разум, а ваши-
ят собствен мозък, когото до този момент изобщо не 
сте отчитали!

Така е. Помислете:
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•  Защо  имате  толкова  много  благородни  пориви,  а 

почти всичките остават на думи?
• Защо не можете да вземете важно решение, макар 

че „отдавна му е времето“, а времето си минава без-
възвратно?

• Защо знаете, че трябва да скъсате в вредните нави-
ци, но не късате?

Отговорът всеки път ще е един и същи: мозъкът ви 
не е взел необходимото решение.

Можем да си мислим, разбира се, всичко, което ни е 
приятно – можем да мечтаем, да витаем в облаците, 
да строим планове и даже да си ги записваме в безкрай-
ни дневници. Но действаме само по нареждане на на-
шия мозък.

Той трябва да узрее за решението, трябва да се под-
готви за него, да се реши. Но животът не е неврохи-
рургическа операция и ние нямаме пряк достъп до собс-
твения си мозък. Как да му въздействаме тогава – то-
ва е големият въпрос.

Е, какво, още ли ви се струва странно, че животът 
ви не е такъв, какъвто искате да изглежда? Значи ни-
що не  сте  разбрали  дотук.  Прочетете отново  тази 
глава.

Машина вместо съзнание
Има една легендарна личност в областта на ком-

пютърните технологии – Рей Курцвейл. Той е съз-
дателят на първия музикален синтезатор и пръв 
научи  компютрите  да  разпознават  човешката 
реч. А също и формулира „закон за ускоряващата 
се възвращаемост“, който му позволява да предс-
казва бъдещето8.

8 Според този закон развитието на технологиите е експоненци-
ално. Всъщност това е продължение на известния „закон на 
Мур“, който описва само явлението удвояване на производи-
телността на процесорите, което според него говори в полза 
на технологичната сингулярност.
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Предвижданията на Курцвейл се сбъдват с пла-

шеща точност. Той предсказа кога ще се появят 
телефоните с Bluetooth, кога ще заработи симул-
танният компютърен превод,  кога  ще направят 
Siri, кога ще измислят 3D-видеото и очилата с до-
пълнена реалност, кога ще създадат суперкомпю-
търа IBM Watson, кога ще пуснат Гугъл автомоби-
лите без водач и т.н.

И  ето че  сега  Курцвейл работи над  помощник, 
„способен да отговаря на въпроси още преди да ги 
формулирате“. Това е цитат.

Сега вече знаете, че това не е измислица. Такъв 
„помощник“ действително скоро ще се появи. Са-
мо че няма да помага на мен и вас, а на мозъка ни. 
Може би това не е лошо, но какво в такъв случай 
ще остане от мен и вас? В какъв ъгъл ще се забие 
нашето съзнание, кога ще осъзнае своята ненуж-
ност? Може само да гадаем.

Какво пък, предпочитам да признавам фактите 
преди да ме притиснат до стената. И да, все още 
ми се иска да го имам. И да, въпреки всичко казано, 
мисля, че все още имаме шанс за това.

Просто мозъкът не е глупак
Подсъзнанието може да съчини 
симфония, но не е в състояние да 
умножи 173 по 19. Ричард Нисбет

Ако сте решени да четете нататък, то у вас трябва 
да е назрял въпросът как се получава така, че нашето 
съзнание не участва във вземането на решенията, но в 
същото време съумяваме все пак, макар и от време на 
време, да направим нещо „смислено“.

Нищо удивително няма в това. Просто мозъкът ни 
не е глупак. Всичко, което искам да кажа, е, че ние не 
вземаме своите решения сами, наистина осъзнато. Но 
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това съвсем не означава, че не можем да вземаме пра-
вилни и добри решения.

Двама холандски учени – Ал Декстхаус и Лоран Нордг-
рин – провели следния опит. Те сформирали три трупи 
студенти, на които предложили да изберат най-добра-
та квартира от четири възможни варианта.

Всяка квартира имала и плюсове, и минуси. Една нап-
ример се намирала в хубав район, а друга имала недру-
желюбен хазяин. При това един от вариантите дейст-
вително бил по-добър от останалите – седем положи-
телни  характеристики,  три  неутрални  и  три  нега-
тивни.

Първата група студенти трябвало да направи избора 
незабавно – веднага щом се запознаят с вариантите. 
На втората група дали три минути за обмисляне.

Третата също получила три минути, но не можели да 
мислят  върху  избора,  защото  в  тези  три  минути 
трябвало да решават математически задачи.

Какво пък, да направим предвиждане – коя група сту-
денти направила най-добрия избор?

Разбира се, веднага се появява отговорът – тази, коя-
то имала време всичко да премисли. Но ние с вас вече 
знаем, че „здравият разум“ е само илюзия. И сме прави. 
Представителите на тази група взели най-лошите ре-
шения!

Второто почетно място в това съревнование, ще се 
учудите, заела групата, в която студентите трябвало 
да дадат отговор незабавно. А ето че най-добрите ре-
зултати – и това си е направо фантастично – принад-
лежали на тази група, в която мозъците на изпитвани-
те имали време за обмисляне, а съзнанията им – не.

Да, в това своеобразно съревнование спечелила група-
та, чиито участници насочили вниманието си към ре-
шаване на математически задачи, а мозъкът имал три 
минути спокойно (тоест без намесата на съзнанието!) 
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да превърти вариантите и да вземе претеглено реше-
ние.

Няма нищо удивително в това,  че нашият мозък е 
способен  да  взема  нелоши решения.  Еволюцията се  е 
трудила над него милиони години и, както виждаме, не-
лошо се е справила. Но има два проблема.

Първият: в своите решения нашият мозък все пак е 
много примитивен – егоистичен, често недалновиден и 
действа предимно инстинктивно. Светът, в който ни 
се налага да живеем, е твърде сложен за него.

Вторият проблем: твърде много се доверяваме на съз-
нанието си,  а  именно  с  негова помощ нашият мозък 
умело прикрива всяка своя глупост с красиви формули-
ровки и  „мъдри“  обяснения. По същество съзнанието 
узаконява това, с което би трябвало да се бори.

Случай от психотерапевтичната практика
Историята на това момче дълбоко се е врязала в 

паметта ми. Иля (така ще го нарека) беше около 
16-годишен, когато майка му го доведе при мен на 
преглед. Той обаче изглеждаше в най-добрия случай 
на 14 години – малък, даже миниатюрен, по всяка 
вероятност защото бе започнал да приема хероин 
на дванайсет.

Ако някога сте имали работа с хероинови нарко-
мани, знаете колко ужасна е тази зависимост. Ня-
ма нищо, което да може да спре такъв човек – за 
да получи поредната доза, той е готов да краде, 
мами и върши далеч по-тежки престъпления. Само 
за да намери възможност да се боцне за пореден 
път.

Последните шест месеца отчаяната майка вече 
не пускала Иля от вкъщи. А когато ѝ се налагало 
да излезе, приковавала го с белезници към радиато-
ра. Това по същността си пълно отделяне от вън-
шния свят позволило на Иля да преживее абсти-
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ненция и малко да дойде на себе си, но мозъкът му 
не се излекувал и бил под пълния контрол на нар-
котика.

Независимо от анамнезата му, той се оказа про-
ницателно умен и фин човек.

– Аз, разбира се, сега нищо не приемам – казваше 
Иля, намествайки се в средата на моята работна 
маса. – Но ако сложите пред мен спринцовка, всич-
ко останало ще загуби значение...

В целия му облик имаше някакъв страшен, пла-
шещ дисонанс – почти детско лице, красиво, ся-
каш току-що е слязъл от картина на Ботичели, и 
онова бъдеще, което неизбежно го очакваше занап-
ред. Момче, обречено на смърт.

– Знаете ли – каза той в някакъв момент, – ето, 
всички казват „зависимост, зависимост“... Но ни-
кой наистина не разбира какво е това. Казваха ми, 
че след първия път не възниква зависимост. И аз 
пробвах. Да, оказа се, че няма зависимост. Пробвах 
и втори път. Няма зависимост. Пробвах и трети, 
четвърти... Няма! А се оказва, че точно това е би-
ла зависимостта.

Можем да мислим каквото си искаме за нашето 
съзнание, може да имаме колкото си искаме блес-
тящо съзнание. Но то е безсилно във взимането 
на решения, дори животът ни да виси на косъм. 
Това същото съзнание е казало на Иля: „След пър-
вия път не се получава зависимост“. Той повярвал 
и жестоко сгрешил.

В науките за човека съвсем наскоро стана още една 
глобална революция. Но, както често става в такива 
случаи, учените не разясниха ясно своето откритие, а 
обществеността не се поинтересува, „защото е слож-
но“. Пропусна може би главното откритие от времена-
та на Бенджамин Либетовите експерименти.
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През 1997 година неврофизиологът Гордън Шулман си 

задал въпроса къде по-точно е мястото в нашия мозък, 
което отговаря за съзнателното ни мислене.

Изглеждало лесно да се отговори. Трябвало да се напъ-
ха човек в томограф, да се вкара в кръвта му контрас-
тно вещество и да се види кои зони в мозъка му се за-
действат, когато решава една или друга задача9.

Шулман това и правил – вкарвал в кръвта контраст, 
включвал томографа и давал на изпитваните да реша-
ват задачи... Провел стотици опити, но резултатът 
бил на практика нулев – при хората, решаващи различ-
ни задачи, се задействали различни области в мозъка.

Тоест никакъв  определен  център на  съзнанието не 
съществува в мозъка! Но съгласете се, странно е – на-
ли толкова сме слушали за кората на главния мозък, за 
лобните дялове, знаем какво е насочване на внимание-
то, съсредоточаване...

„Нито едно ваше решение всъщност никога не е било 
ваше. Никога и нито едно.“

Все пак чувстваме собственото си внимание като ня-
какво съсредоточаване. Защо в такива случаи мозъкът 
не показва никакви системни модели на дейност, а си-
яе, независимо от нашата съсредоточеност, като ня-
каква пияна новогодишна елха?!

Отговорът дошъл от неочаквано място. Шулман про-
верил отново протоколите си и обърнал внимание на 
едно загадъчно обстоятелство. Да, когато изпитвани-
те решавали задачи, мозъкът им се държал както му 
паднело. Но от време на време имало технически про-
междутъци – например Шулман трябвало да подбере и 
изведе на екран поредната група задачи. Именно в тези 
промеждутъци мозъкът на изпитваните започвал  да 
работи като единен, строен организъм!
9 Такава съзнателна задача може да бъде или решаването на ма-

тематически примери, или подреждането на картини по опре-
делен признак, или четенето на сложен научен текст.
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Просто мозъкът не е глупак
Тоест в момента, в който човешкият мозък не се от-

вличал с решаването на някакви съзнателни задачи, за-
почвал да работи взаимосвързано по време – задейства-
ла се цяла поредица от едни и същи мозъчни области. 
Така  пред  Шулман се  разкрила  цялата структура  на 
„пасивното мислене“, състояща се от десетина облас-
ти!

По-нататък  става  забавно:  резултатите  от  това 
изследване били публикувани в научно издание, но като 
„куриоз“ – най-добрите експерти в областта на невро-
физиологията  счели  данните  на  Шулман  за  банална 
грешка, неточност в изследването и въобще антинауч-
на ерес.

Впрочем за всеки Галилей се намира по един Джордано 
Бруно – през 2001 година Маркус Рейчъл обяви изследва-
нето на Шулман за основополагащ пробив в разбиране-
то на човешкото съзнание и формулирал теория за съ-
щото това „пасивно мислене“, която получила назва-
нието „мрежа по подразбиране на мозъка“ (default mode 
network, DNM).

Оттогава броят най-сложни научни опити, посвете-
ни на DNM, вече прехвърли 10 000! Това е едно от най-
бурно развиващите се направления в неврофизиология-
та и невропсихологията.

Стана ясно, че именно тези мозъчни структури (явя-
ващи се наше подсъзнание) отговарят за това как ние 
организираме възприемания от нас свят, как построя-
ваме отношенията си с другите хора и какви решения 
в крайна сметка вземаме.

Появи се ясно обяснение например на това защо на 
Дмитрий Менделеев е могла наистина да се присъни не-
говата таблица с периодичните елементи. И очевидно 
неслучайно Анри Поанкаре твърдял, че най-добрите ма-
тематически  открития  правело  неговото  „подсъзна-
телно аз“, а Моцарт и Пикасо били сигурни, че образи-
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те на техните произведения им идват отнякъде „сви-
ше“.

Струва ни се, че имаме прекрасен разум (и че въобще 
имаме такъв) и ако го напрегнем както трябва, обеза-
телно ще създадем нещо велико. Но това е илюзия.

В действителност великото е способен да го създаде 
нашият мозък, а всичко, което може съзнанието ни, е 
просто да изпълнява нелошо тясно специализирани за-
дачи (но само ако има в арсенала си съответните алго-
ритми) – да решава например математически примери 
и да класифицира изображения по задание на изпитате-
ля.

Как да заставиш подсъзнанието си – своя мозък – да 
работи за теб?

Илюзията на съзнанието
По-лесно е да излъжеш човек, отколкото 
да го убедиш, че е излъган. Марк Твен

Нашият мозък не е толкова лош агрегат, но за да съз-
даде нещо наистина полезно или да вземе решение за 
нещо наистина грандиозно, той трябва да бъде приве-
ден в подходящото състояние. Трябва да е подготвен 
за това.

Естествено, възниква въпросът как да стане това, 
ако нашето съзнание е напълно подчинено на мозъка ни 
и  представлява  негова  производна?  Разбираемо  е,  че 
при всичкото си желание не можем да го управляваме 
пряко. Той управлява нас, ние него – не.

Нека за начало да опитаме да изясним главното: съз-
нанието не бива да се надценява. Неговите „невероят-
ни възможности“ са мит. Глупаво е да го кичим с тях, 
не е нужно да му пеем „осанна“. Да, отношенията на 
съзнанието с  мозъка са  крайно объркани,  но  нашите 
представи за тях са си направо чисто недоразумение.
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Ето ви прост пример – един от безбройните психоло-

гически опити, проведени с цел изучаване на този въп-
рос.

На изпитвания показват на екрана две ярки точки с 
различен цвят – например жълта и зелена. Ако точки-
те са на малко разстояние една от друга, а промежду-
тъкът между включванията на тези точки на екрана е 
около  100  милисекунди,  човек  възприема  движение  с 
превръщане – сякаш жълтата точка пробягва на мяс-
тото на съседната и става зелена. Това е така нарече-
ният ефект на стробоскопичното движение.

Какво  се  случва  на  ниво  субективно  възприятие? 
Струва ни се, че в средата на линията на това „движе-
ние“, каквото всъщност няма, точката от жълта се 
превръща в зелена.

Но как е възможно това, ако втората, тоест зелена-
та точка, дори не ни е показана още? Не сме могли да я 
видим преди тя реално да е светнала на това място, 
където  „пътят“  на  жълтата  точка  е  трябвало  да 
свърши!

С  други  думи,  защо  посоката на  движение  на  този 
„лъч“ и неговият краен цвят са ни известни преди да 
светне втората точка на съответното място и в съ-
ответния цвят?

Учените имат едно-единствено обяснение: всъщност 
това, което виждаме и осъзнаваме, е само интерпре-
тация на вече случили се за нашия мозък събития.

Разбирам, че не е лесно да си го представим, но нека 
разберем какво се случва – нашият мозък си отбелязва 
как едната точка светва, после втората и свързва те-
зи явления. След това показва на съзнанието ни „дви-
жение“, което сам е измислил!

При това нашето съзнание безусловно приема тази 
илюзия за чиста монета. Показали са ни две различни 
точки  на  две  различни  места,  светващи  в  различно 
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време, а ние измисляме цяла история за пътешествие 
на сменящ цвета си лъч и даже го „виждаме“.

Всичко това няма никакво отношение с действител-
ността, но ние изобщо не се съмняваме в истинност-
та на собственото си „видение“!

Ще кажете, че може би това е свързано само с фено-
мен на зрителното възприятие. Но как тогава чувате 
цялата мелодия, нали и нотите – тези звукови „точки“ 
– звучат за вашия мозък последователно една след дру-
га?

Можете да кажете, че проблемът е в кратките про-
междутъци от време. При по-значителни времеви от-
рязъци подобни пропуски съзнанието няма да допусне и 
такива парадокси са изключени.

Добре, ще приведа данни от опит, който няма никак-
ва връзка с непосредственото възприятие – нито зву-
ково, нито слухово – и е направен с големи интервали 
от време.

Авторите на изследването, двама американски психо-
лози – Джордж Гьоталс и Ричард Рекман, провели анке-
та сред горните класове за „бусинга“10.

Младежите изразявали своето мнение за това как е 
по-добре: дали белите и черните деца да се извозват по 
домовете в различни автобуси, или в един общ авто-
бус, без значение от цвета на кожата на учениците.

След две седмици изпитателите организирали втори 
етап на изследването. Децата били разделени на групи 
по четири души, при това този път във всяка от тях 
влизал „агент за влияние“. „Агентът“ действал по по-
ръчка на изпитателите и имал цял набор железни дово-

10 Училищното развозване с автобуси е широко разпространено 
в американските училища. В едноетажна Америка много деца 
живеят далеч от училище и затова ги докарват до училище и 
ги карат до дома със специален автобус. Но допитването мо-
жеше да бъде за всичко – резултатите, за които ще говорим, 
нямаше да бъдат повлияни.
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ди в полза на този или онзи вариант – или за отделни 
автобуси, или за общ.

Трябва да кажем, че тази обосновка в преобладаващо-
то мнозинство случаи подействала – практически във 
всяка група подрастващите приели становището, кое-
то им предложил съответният „влияещ агент“. Но не 
това е главното и не в него е същината...

Настъпил моментът за третия етап и ето че започ-
нало най-интересното.

Психолозите събрали децата за повторно анкетира-
не, но предупредили, че ще сравняват резултатите с 
тези от онова преди две седмици.

И какво станало? На практика всички деца, които за-
менили своята гледна точка с противоположна, твър-
дели,  че винаги са се  придържали именно към тази в 
действителност нова за тях гледна точка!

Още веднъж: две седмици по-рано те казали и написа-
ли едно, после поговорили с някой си и не само започна-
ли да мислят иначе, но решили, че и по-рано са мислили 
иначе,  а  не  както всъщност са мислили до този мо-
мент!

Защо са излъгали? В края на краищата има докумен-
ти! Но не, ние постоянно лъжем! Лъжем и дори не се 
изчервяваме! Знаете ли защо? Защото не лъжем. Прос-
то мозъкът ни може лесно да пренареди всичко, така 
че да е удобно и непротиворечиво, а съзнанието ни бук-
вално е ни лук яло, ни лук мирисало и очевидно е глупец 
сред глупците.

Когнитивен дисонанс (Познавателно проти-
воречие)

Съзнанието постоянно се  пренастройва  според 
решенията, които взема нашият мозък, а после и 
самоотвержено  обяснява  защо  те  –  въпросните 
решения – са „правилни“, „справедливи“, „разумни“ 
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и така нататък, каквито и глупости да сме нап-
равили.

Вероятно  първият  изследовател,  показал  тази 
особеност на нашата психика, е психологът Леон 
Фестингър, който въведе в научна употреба поня-
тието „когнитивен дисонанс“.

От  книгата  му  „Теория  на  когнитивния  дисо-
нанс“,  ако се запознаете с нея,  ще научите маса 
удивителни факти. Фестингър описва поведение-
то на членовете на сектата „Пазители на космо-
са“, които, убедени, че идва краят на света, зах-
върлили  семействата си,  домовете,  работата и 
започнали да чакат Деня на страшния съд.

Когато в определения ден никакви извънземни не 
долетели и Край на света не се състоял, те наме-
рили прекрасно обяснение на този факт: „излиза“, 
че със своите молитви те удължили времето за 
съществуване на света! Ловко, нали?

Струва ли си да се дивим тогава на изследвания-
та,  които ясно показват, че лекарите например 
напълно отричат общуването им с агентите на 
фармацевтичните компании да има някакво влия-
ние  върху  преценката  им за  ефективността на 
дадено лекарство? Лекарите продължават да вяр-
ват в своята обективност, а не са дори близо до 
нея!

Ще помогнем ли на човека, комуто е станало ло-
шо на улицата? Разбира се, та ние сме добри хора 
и това е правилно! Но истината е, че това ще за-
виси  от от множество  фактори,  влиянието  на 
които може даже да не забележите.

Например вие ще оцените външния вид на пост-
радалия и ако не е достатъчно представителен, 
ще го подминете. Ако бързате пък шансовете на 
нуждаещия се падат в пъти. И също така подсъз-
нателно ще преброите колко други хора има нао-
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коло. Ако са много, горкият човек, трябва да ка-
жем, има съвсем малък шанс – всички автоматич-
но ще обясняват своето бездействие с това, че на 
пострадалия вероятно ще му помогне някой друг, 
по-сведущ  и  подготвен.  В  резултат  е  вероятно 
изобщо никой да не се доближи до него.

Или друго: ако преди някакъв изпит ви направят 
инжекция  адреналин  и  ви  дадат възможност  да 
преписвате,  вие  няма  да  го  направите.  Ще  ви е 
страх, ще ви се струва, че вашата измама задъл-
жително ще бъде разкрита. И напротив – ако ви 
бият успокоително, вие ще преписвате даже кога-
то сте напълно уверени в отговорите. Под въз-
действието на успокоителни морето е до колене.

Впрочем именно с ефекта от отделяне на вътре-
шен адреналин се  обяснява  фактът,  че  мъжете, 
интервюирани от жени на висок висящ мост над 
бурна река, възприели тези жени като по-привле-
кателни,  отколкото мъжете,  интервюирани  от 
същите жени при по-спокойни условия.

Тоест всичко и винаги е игра на ума, която впро-
чем няма съвсем никакво отношение към нашето 
съзнание и нашата осъзнатост.

В мозъка ни протичат множество най-разнообразни 
процеси – и интелектуални, но неосъзнати, и физиоло-
гически, като в случая с адреналина, – а ние не сме в 
течение с реалното положение на нещата. Не знаем на-
истина защо сме взели това или онова решение, чувст-
вали сме  се  така или иначе.  Но повярвайте,  нашето 
съзнание винаги ще намери начин да обясни всичко та-
ка, че да е логично, правилно, обосновано и непоклати-
мо.

То ни оправдава, каквото и да сме направили. И няма 
собствено мнение...
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Разбирам, че звучи най-малкото странно мозъкът ни 

да се намира в противоречие със собственото ни съз-
нание.

Да приемем, че е странно. Но погледнете някой свой 
познат – той трябва нещо да мисли за себе си, трябва 
да има някаква версия на себе си (това е съзнанието 
му), а от другата страна е това, което той представ-
лява всъщност – това, което всъщност прави (това е 
резултатът от работата на неговия мозък).

Ще се учудите ли, ако се окаже, че думите при него се 
разминават с делата? В случая на другия човек това не 
ни се вижда странно, нито удивително.

„Мозъкът  ни  умело  прикрива  всяка  своя  глупост  с 
красиви формулировки и „мъдри“ обяснения.“

Свикнали сме на това, че другите хора говорят и мис-
лят едно, а се държат и действат някак по-различно 
(може и не напълно противоположно, но все пак различ-
но). И ако се опитаме да ги „изкараме на светло“, га-
рантирано  ще  срещнем  неразбиране  и  мощна  еше-
лоннна отбрана.

Знаете ли защо? Защото другите хора мислят за себе 
си това, което мислят за себе си, а не това, което вие 
забелязвате в тяхното поведение, не това, което вие 
виждате и чувствате. Разбира се те вярват на себе си 
– другояче не може и да бъде! В момента, в който човек 
престане да си вярва, веднага сам ще почне да търси 
спешна психиатрична помощ.

А сега се обърнете към себе си. Вие сте устроени по 
същия начин. И да, вие си вярвате. Винаги. Вярвате в 
собственото си тълкуване на собственото си поведе-
ние (това е съзнанието ви), но го има и действително-
то ви поведение – онова, което се случва с вас всъщ-
ност (това е мозъкът ви).

Може да е трудно да се разбере и приеме, но вашият 
мозък и вашето съзнание са наистина две различни час-
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Илюзията на съзнанието
ти от вас. И редки са случаите, в които се оказват на 
една и съща вълна.

Метафора за мозъка
– Истинската работа се извършва тук, 
вътре, от сивите клетчици. Никога не 
забравяйте сивите клетчици, mon ami. 
Агата Кристи

Цялата наша реалност е скрита вътре в собствена-
та ни черепна кутийка – в нашия мозък. И това нещо е 
протегнало  навън  само  пипалцата си  (рецепторите): 
едни улавят фотони, други – колебанията на въздуха, 
трети са чувствителни към налягането, четвърти – 
към определени молекули.

Мозъкът преобразува сигналите от пипалцата си  в 
картинки, звуци, усещания, чувства и сложни абстрак-
тни представи. Така че всичко, което виждате, чува-
те, усещате, чувствате, мислите и т.н., е резултат 
от работата на вашия мозък. Той наистина го прави. 
Той произвежда всичкото това.

Ако ви поставят в сурдокамера (специален апарат, в 
който рецепторите ви престават да възприемат как-
вото и да било), след известно време ще започнете да 
халюцинирате.  Това е  мозъкът ви,  който,  лишен от 
външни дразнители, се отегчава и се заема самостойно 
да създава картини на реалността11.

Накратко казано, мозъкът създава всичко, с което си 
имаме работа. При което и ние самите също сме него-
во дело:  и самите ние,  и нашето съзнание,  и изобщо 
всичко, което можем да си въобразим – това е, което 
мозъкът създава, плетейки паяжината на нервните си 
връзки.
11 Тези халюцинации са нещо като сънища наяве. Само че това са 

много реалистични сънища, вие ще бъдете в „съзнание“ и ще ги 
виждате така, сякаш всичко това наистина се случва.
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Така че в известен смисъл, когато говорим за отно-

шенията между „мозък“ и „съзнание“,  ние говорим за 
отношението на млякото спрямо кравата, на въздуш-
ния поток, създаван от вентилатор, със самия венти-
латор, или за отношението на машината към нейното 
движение.

Здесь нельзя провести чёткой границы. Конечно, ра-
зорвать  такую  связь  формально-логически  труда  не 
составит. Но так вы получите лишь две новые абст-
ракции, а искомое отношение — то, что происходит 
на самом деле, — будет утрачено.

Тук не може да се прокара отчетлива граница. Разби-
ра се, формално и логически не е трудно да се прекъсне 
такава връзка. Но по този начин ще получите само две 
нови абстракции, а търсеното отношение – това, кое-
то се случва в действителност – ще бъде изгубено.

Счупената чашка, разбира се, може да бъде залепена, 
но да се говори сериозно за някаква функционално „от-
ношение“ между едно парченце от счупената чашка и 
друго нейно парченце е най-малкото странно.

Но какво в такъв случай разбираме по думата „съзна-
ние“?

Илюстрация в опита
Представете си какво количество процеси про-

тичат едновременно в мозъка ви... Аз, например, 
сега  просто  си  седя  на  един  стол  и  пиша  този 
текст на компютъра. На пръв поглед елементар-
но  действие.  Но  всъщност  тази  „простота“  се 
обезпечава  от  невероятно  количество  различни 
мозъчни процеси.

Едновременно мозъкът овладява положението на 
тялото  ми  в  пространството,  помни  кой  съм, 
какво правя и защо го правя.  Той управлява дей-
ността на органите на тялото ми – сърцето, все-
ки един съд, червата, бъбреците и пикочния мехур. 

68



Метафора за мозъка
Той прави моя свят цветен и обемен, приглушава 
излишните звуци, за да не се разсейвам от писане-
то на текста.

При това той някак си съумява да съчетае в ед-
но реакцията на фоторецепторите ми, които реа-
гират на фотоните светлина, летящи от екрана 
на компютъра, с мислите, които в този момент 
се зараждат в различните отдели на мозъка ми.

Той си играе с възникващите асоциации, добавя 
към тях познанията по граматика и правопис, пре-
дава всичко това на нервните центрове, отгова-
рящи за движението на пръстите, вследствие на 
което  те  натискат  съответните  клавиши  на 
клавиатурата.

И всичкото това някак е свързано с предишния 
ми опит, с паметта ми и целите ми – с това, кое-
то искам да напиша, както и с представите ми за 
това как вие, непознатият за мен човек, ще го че-
тете и как трябва да опиша всичко това, така че 
да разберете какво се опитвам да ви кажа.

При това този списък дори не е върхът на айс-
берга, това е връхчето на върха. И дори по-малко 
от това! Е, и какво от това смятате, че може да 
се  побере за  единица време в  моето „съзнание“? 
Какво действително „осъзнавам“ в този момент?

И сега, отчитайки сложността на въпроса, ще преми-
нем на езика на метафората.

Представете си мозъка (т.е. изобщо всичко това, с 
което  си  имате  работа)  като  един  голям  океан  –  с 
всичките  му  обитатели,  рифове,  падини,  течения, 
температури, ледове и брегове.

А сега да си представим всички живини, населяващи 
океана: бозайници и риби, медузи и членестоноги, меко-
тели и ракообразни, корали и планктон, както и безб-
рой растения, бактерии и гъби.
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Всяко от тези същества изживява живота си в океа-

на:  ето  го  животът на  морската  звезда,  а  също  на 
стридата, акулата, делфина или кашалота. Всеки та-
къв живот е част от океана, но и всеки от тях също 
някак „вижда“ този океан, някак го възприема.

Тоест, океанът сякаш гледа самия себе си отвътре. 
Звучи странно, но си го представете. А сега го прехвър-
лете върху себе си: всички тези възгледи за това, какво 
се случва във вас – това е и вашето „съзнание“.

Е, сега нека преминем от метафората към психологи-
ческата игра. Просто следвайте указанията и наблюда-
вайте какво се случва с вас. Само не прибързвайте.

• Вие, предполагам, или седите, или стоите, или лежи-
те. Почувствайте как тялото ви се притиска към съ-
ответната повърхност:  например  задните  ви части 
към седалката на стола, гърбът ви към облегалката на 
дивана, стъпалата ви се опират в пода.

•  Сега почувствайте тежестта на книгата (или на 
вашето устройство),  плътността на корицата и на 
отделните страници (или на корпуса на вашето уст-
ройство). Вгледайте се в цвета на буквите, оттенъка 
на хартията или излъчването на екрана. Вижте колко 
равномерно хартията е залята от светлина, как проб-
лясва екранът.

• Поклатете крака си,  после ръката, после главата. 
Протегнете се.

• Сега ще трябва да чуете звуците, които ви окръжа-
ват (те със сигурност са там, дори ако сега сте толко-
ва погълнати от четенето, че „не чувате нищо“). Зат-
ворете очи и послушайте.

• Надявам се, че очите ви са отворени отново и ме че-
тете...

• А сега се опитайте да съживите най-ранния си спо-
мен от детството. Какъв е той? Какво правите? Къде 
се случва това? Кой е там с вас?

• Добре, сега се опитайте да умножите наум 16 по 5.
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Метафора за мозъка
• Още една сложна задача: пробвайте да възпроизведе-

те азбуката отзад напред, започвайки от буквата „я“. 
Докъдето стигнете...

• Сега си представете, че петгодишно детенце ви пи-
та какво е това „оргазъм“. Какво ще му отговорите?

• Назовете три черти на характера, които най-точно 
ви определят.

• Как бихте описали сърбежа?
• Спомнете си своята първа любов и помислете какво 

сте изпитвали към този човек тогава. Дали е било въз-
можно да му го кажете лично?

• Не знам да готвя борш, кажете ми как да го направя. 
Благодаря!

• Ако имате началник, какви са отношенията ви с не-
го? Представяли ли сте си някога, че правите секс с не-
го? Можете ли да си го представите сега?

• Спомнете си за най-силната болка, която някога сте 
изпитвали.

• Какво бихте казали на психотерапевта, ако ви попи-
та за вашето настроение, за чувството ви на тревож-
ност, за отношенията ви с вашите родители?

• Представете си пеленаче, което плаче, а след това 
звуци на задавяне.

• Какво криете от всички? Какво не знае никой друг за 
вас, освен самите вие?

•  Какво  е  последното  видео,  което  гледахте  в 
YouTube?

И спираме дотук... Нека помислим какво се случи с вас 
сега. Малко странно усещане, нали?

Спомнете си как ви помолих да насочите вниманието 
си към физическите усещания (осезателни, зрителни, 
слухови), а след това поисках от вас да си спомните 
математиката. За тези теми отговарят различни об-
ласти на мозъка и ви се е наложило да превключвате 
съзнанието си от една област към друга.
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Питах за детския плач, задавянето, болката, а също 

и за „високите чувства“ – първото влюбване, ностал-
гичните спомени. Това са различни психически регист-
ри – някои са свързани с инстинктивните ни реакции, 
други – с културните и естетическите. Да се мисли за 
тези неща едновременно е невъзможно, така че на съз-
нанието ви му се е налагало да превключва.

А как може едновременно да си спомним рецептата за 
борш и да преживеем чувството на неловкост, естес-
твено възникващо у нас, когато ни молят да обясним 
на едно дете какво е това „оргазъм“, или да си предс-
тавим секс с шефа? На съзнанието му се налага да пра-
ви съвсем истински цигански колела!

Но макар и съзнанието ви да прескача от едно място 
на друго – от тема на тема – всичко това вече се е съ-
държало в мозъка ви, всичко това вече е било в него. И 
той не държи цялата тази информация пасивно – тя 
обикаля из него, отразява се и заглъхва, „омешва се“ и 
влияе, така да се каже, на общия тонус.

Всичко, което съставлява вашия свят, живее и клоко-
чи в мозъка ви постоянно. Спомнете си хаоса на свои-
те сънища – това е тази самата съвместна работа на 
различните области на мозъка. Когато сте в будно със-
тояние,  светлината на съзнанието крие тези звезди 
от вас, но от мозъка ви те никъде не изчезват и про-
дължават да влияят на това, което се случва с нас.

Мозъкът е всичко, а съзнанието е онова, което осве-
тяваме в мозъка си. Това е мъничък лъч светлинка, кой-
то се плъзга по бушуващия океан на мозъка ви. Когато 
сме в съзнание, ние не чуваме и стотна от това, кое-
то се случва в мозъка ни, не виждаме постоянната му 
работа.

Ние сме уверени: това, което се е оказало в полето на 
нашето внимание, то е и реалността, а в действител-
ност това е едва крайчец, частичка от нея.
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И да се върнем отново към образа на океана: отгова-

ряйки на всеки от въпросите ми, вие сте гледали самия 
себе си отвътре през очите на различни ваши собстве-
ни създания.

Ясно е, че и рибката гупа, и сепията, и кораловият 
риф, и делфините виждат всичко по своему, изживяват 
своя собствен живот и историята, разказана от едно 
от тези същества, няма да отрази цялата истина за 
океана, а само най-малката нейна част.

Ето в такива отношения се намира нашето съзнание 
с нашият мозък.

„Ние сме уверени: това, което се е оказало в полето 
на нашето внимание, то е и реалността, а в действи-
телност това е едва крайчец, частичка от нея.“

Съзнанието не може да бъде отделено от мозъка, а 
работата на мозъка е нещо, което не може да бъде обх-
ванато от съзнанието. И целият този живот на мозъ-
ка – обемен и значителен – върви неуморно, във всяка 
негова сива клетчица и във всеки микроскопичен досег 
между тях.

Впрочем, знае ли съзнанието за тази сложна и неизяс-
нима работа на нашия мозък, или не – няма никакво 
значение. Този океан продължава да живее своя живот.

Ние – това е нашият мозък: населен с различни със-
тояния,  преживявания,  опит, усещания,  реакции,  инс-
тинкти,  мисли,  чувства,  спомени,  стереотипи,  алго-
ритми, автоматизми и т.н. и т.н.

Всичко това сме ние, нашият мозък. А нашето съзна-
ние – само онова, върху което в даден момент е паднал 
лъчът на вниманието ни.

Казано  по-просто,  нашето  съзнание  борави  само  с 
парчета, с късчета, с откъслеци от нас самите, но ця-
лостната и истинска картина е скрита от него.
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Подсъзнание

Тази безкрайна и неуморна работа на нашия мо-
зък може да бъде наречена „подсъзнание“. В извес-
тен смисъл това е вярно, но аз не харесвам поня-
тието „подсъзнание“ по цял ред причини.

Първо, голямата част от процесите, протичащи 
в мозъка ни, ние и при най-голямо желание няма да 
можем никога да осъзнаем. Какъв е смисълът тога-
ва да говорим за подсъзнание, ако това изобщо не 
може да бъде осъзнато?

Второ,  понятието  „подсъзнание“  преобръща 
всичко нагоре с краката – обърква местата на мо-
зъка и съзнанието. То някак предполага, че съзна-
нието е по-важно от мозъка: та, има съзнание и 
онова, което е „под“ него. В действителност има 
мозък и онова,  което той произвежда – в  част-
ност, някаква наша осъзнатост.

Трето, когато говорим за някакво си „подсъзна-
ние“, то веднага възниква мисълта за нещо сякаш 
потайно, скрито, неизвестно. Но номерът е в то-
ва, че от нашето хилаво и нищожно съзнание не е 
скрито нищо, то просто си е хилаво и нищожно, 
поради което и не забелязва много.

Цялото ни поведение, ние самите – това е наши-
ят мозък.  Как  може  да  се  скрие  това?  Не,  тук 
всичко просто така крещящо изпъква, та ще ни 
извади очите!

И накрая,  четвърто:  ако казваме,  че  имаме ня-
какво си „подсъзнание“, то излиза,  че в своя жи-
вот и дейности можем да се опрем само на „съзна-
нието“. Та и как да разчиташ на онова, което е 
скрито? Но то не е скрито, а пък да се осланяш на 
съзнанието  и  неговите  частни  изводи,  пълни  с 
грешки и заблуждения – ето това би било истинс-
ка глупост! Ако искаме да боравим с реалността, 
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а не с фантазиите на ума, ние трябва да се вслуш-
ваме в мозъка си.

Думите ни объркват, затова, ако можем да из-
бегнем понятийни грешки, пращащи ни по неверен 
път, то е по-добре да ги избегнем. Впрочем, ако все 
пак  искате,  наричайте  мозъка  си  „подсъзнание“. 
Той нищо не губи. В крайна сметка и това решение 
за вас също ще го вземе той.

Метасъзнание12

Достигнали висините и отишли отвъд 
пределите на небето, те застават на 
билото му. Стоейки на него, те се 
въртят с небесния свод и съзерцават 
отвъднебесното. Платон

Е, какво пък, натъкнахме се на два очевидни пробле-
ма.

Първо, на никого не му е до нас, и на Спасителя – кой-
то и да е той – не ни е дадено да разчитаме. Оказва се, 
че можем да се облягаме само на собствените си сили и 
знания. Но тук и започва „второ“-то.

Второ, нашият мозък и нашето съзнание, както вече 
изяснихме,  са  в  изключително  объркани  отношения. 
Всъщност ние не блестим с ума си, а само, без сами да 
го знаем, се лутаме в сумрака му.

Така че, на какво можем да разчитаме в такъв слу-
чай?

Изход има, както вече казах. Имаме още много да си 
изясняваме, но дори и сега, на фона на всичките тези 
„лоши новини“, някои неща започват да се очертават. 
Нека подсладим мъничко червения хап.

12 (meta - над, отвъд) „съзнание за съзнанието“, „познание за поз-
нанието“, „мислене върху самия когнитивен процес“, „мислене 
относно мисленето“ или „знание за знанието“. (Бел. ред.)
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И така, съзнанието е това, което осъзнаваме:  това, 

как разбираме живота, това, което мислим за себе си и 
другите хора. А пък нашият мозък – това сме ние сами-
те. Всяко действие в мозъка ни, всеки нервен процес, 
всяка реакция на мозъка ни – това сме ние.

Това, което виждаме, усещаме, изпитваме, искаме или 
можем – не е това, което се случва с нас, а сме си ние.

Не нашият мозък създава зрителни образи на види-
мия свят, но ние самите сме тези образи. Сложните 
автоматизирани действия – като колоездене или уме-
нието да пишеш – това не са някакви специални дейст-
вия на нашия мозък, а ние самите сме тези действия!

Способността на нашия мозък да възприема музика-
та (каквото никое друго животно не може) не е няка-
къв, извинете, по едното чудо пръкнал се придатък на 
нашия мозък, създаден от еволюцията. Ние самите сме 
тази способност. Ние сме тези, които създаваме наши-
те мисли, и тогава нашето съзнание (лъчът на наше-
то внимание) просто се сблъсква с тях.

И нашето съзнание, в буквалния смисъл на думата, не 
познава нас самите.

Окото на еволюцията
Еволюцията не е имала никаква разумно обосно-

вана причина да ни обучава на навиците за само-
наблюдение  –  на  умението да  виждаме  какво  се 
върши в нас, под капака, така да се каже.

За да карате автомобил, изобщо не се налага да 
знаете как работи двигателят, какво е това ско-
ростната кутия или откъде изтича и накъде тече 
машинното масло. Ако всичко работи – ми, хуба-
во, а ако не – сменяме колата.

Природата е изработила мозъка ни така, както 
го е направила, тя тук е и инженер, и механик. За 
какво ѝ е някакъв си допълнителен „мозъчен специ-
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алист“, та да вниква в тях и да им прави разбор? 
Поради това и нашето „аз“ няма достъп до тях.

Еволюцията е икономична. На нея не ѝ е трябва-
ло ние физически да чувстваме мозъка си (чудя се, 
с какво би ни помогнало?), и воала – той няма ре-
цептори за болка! Замислете се – ако не ви бяха 
разказали, вие дори нямаше да знаете, че имате 
мозък!

Впрочем, същото може да се каже и за сърцето, 
бъбреците и далака. Та вие никога не сте ги вижда-
ли в себе си! Корем, гърди, ръце, крака, глава на ра-
менете – това е, което знаем за себе си несъмне-
но. Знаем това, защото трябва да го знаем – ние 
ги използваме.

Но за какво ни е да можем да осъзнаваме това, 
което се намира вътре в тялото ни? Еволюцията 
го е счела за излишно. Откъде ли да знае, че ще из-
мислим медицината и ще се научим да правим ко-
ремни  операции?  За  едно  животно  знанията  за 
вътрешностите му са напълно непотребни.

Лекарите  в  древността,  между другото,  са  се 
имали за „добри специалисти“ – пускали кръв, леку-
вали с пилешки изпражнения, с баене. Но истина-
та е там, че до появата на специалните медицин-
ски технологии – микроскопия, биохимия, генетика 
– ние в действителност нищо не сме разбирали за 
нашия организъм.

И така, откъде се взе у нас представата, че с 
психиката нещата стоят по-иначе? Да, струва ни 
се, че добре сме изучили себе си, че добре разбира-
ме себе си, ние сме като самите тези лекари. Но 
това е илюзия, която е била хиляди пъти разобли-
чавана  при  хиляди  най-разнообразни  експеримен-
ти.

Всички наши представи за себе си, всичко, което 
мислим за себе си, и всичко, което „знаем“ за себе 
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си, както се изясни, е просто брътвеж на безумец. 
Кръвопускане, пилешки изпражнения и баене...

Ако не бяха съвременните научни изследвания, наше-
то съзнание щеше да знае за мозъка не повече, откол-
кото нашата урина знае за нашите бъбреци. Наистина 
е така.

Великият Аристотел, например, е бил уверен, че чове-
кът мисли със сърцето си, а мозъкът му е телесен из-
лишък. Ние едва съвсем наскоро проникнахме в тайни-
те на мозъка и те поразяват всеки, който е в състоя-
ние да ги осмисли.

Накратко казано, нашето съзнание не знае как създа-
ва мислите, откъде се появяват в него и как попадат 
там. Както казва изтъкнатият психолог Ричард Нис-
бет: „Най-важните процеси на възникването на образи 
и спомени протичат в нашия мозък без всякакво осъз-
наване. Така че, защо с познавателните процеси тряб-
ва да е по-различно?“ – и той е прав.

Нашето съзнание не познава и десета, може би дори 
стотна част от това, което се случва в мозъка ни, 
тоест – не познава нас самите. Ние сме къде по-слож-
ни, отколкото ни се струва! Проблемът е там, че сле-
потата на мозъка изобщо не притеснява съзнанието, 
на него „всичко му е ясно”. Тъпо, примитивно самодо-
волство – нищо повече.

Впрочем, откъде нашето съзнание да знае за своята 
ограниченост, ако всичко, с което си имаме работа, би-
дейки в съзнание, вече се намира в полето на самото 
това наше съзнание? Поради това и ни се струва, че 
именно ние мислим мислите си, че съзнанието създава 
нашите мисли, произвежда ги. И ни е трудно да осъзна-
ем, че то няма нищо общо с процеса на нашето мисле-
не.

Това е основополагаща илюзия на нашата психика – 
мозъкът ни диктува нашите мисли, ние сякаш ги чува-
ме вътре в собствената си глава, но ние самите не сме 
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този, който чува тези мисли, а този, който ги дикту-
ва. Но това наше истинско „аз“ няма никакво предста-
вителство в съзнанието, нашето собствено съзнание 
даже не е в течение за него!

Ето сега, вие четете този текст, погледът ви про-
бягва по редовете. Но кой го чете? Четете, разбира се, 
вие, или по-точно – вашият мозък. И ако не му харесва 
– сложно му е или просто не иска да се съгласи с това и 
да  рискува –  той (вие!)  ще  накара съзнанието ви да 
мисли, че текстът е безинтересен или труден, че не 
сте съгласни, че не ви трябва да знаете всичко това, 
че имате маса други неща за вършене и т.н., и т.н.

Какво пък, тези неща вероятно и наистина са къде 
по-важни  от възможността да  разберете  –  кой  сте 
вие, какво сте и как да живеете с това... Ако съзнание-
то наистина беше дори мъничко това, което мислим 
за него, то щеше да се вкопчи с нокти и зъби в този 
текст, щеше да се бори за неговия смисъл. Но то ще 
направи това, което ще реши сега вашият мозък.

Разберете това, запечатайте този парадокс, защото 
в него е заключена главната тайна: вие не управлявате 
своето поведение,  не  контролирате  вашите мисли, 
ами вие сте  и това поведение, вие сте  и тези ваши 
мисли.

Студентките от Харвард
В един от опитите студентки от Харвард били 

помолени да попълнят въпросник. В него трябвало 
да оценят (по скала от 1 до 5) важността на една 
или друга предпоставка, влияеща върху настрое-
нието на момичетата през деня. Ето списъка:

1. Положение на работното място.
2. Продължителност на съня.
3. Физическо самочувствие.
4. Времето навън.
5. Правили ли са секс предния ден.
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6. Ден от седмицата.
7. Фаза на менструалния цикъл.
Предполагам че всеки от нас би могъл да се изка-

же по тези теми. Да, нечие настроение е по-зави-
симо от стреса на работното място, а пък за ня-
кого е по-важно просто да се наспи. Мъжете едва 
ли ще посочат във въпросника фазата на своя „ци-
къл“, но мнозина, знам го, са уверени, че „сексът 
предния ден“ влияе силно на настроението.

Накратко  казано,  в  тази  задача  нямало  нищо 
трудно и момичетата се справили лесно с нея. Е, а 
след това тях започнали методично да ги проуч-
ват в продължение на няколко месеца. Всички спо-
менати  предпоставки  били  записвани,  както  и 
действителното  настроение  на  младите  жени 
през съответния ден.

От работата по това проучване били получени 
два резултата.

Първият:  не  е  разкрита никаква  взаимосвърза-
ност между мненията на жените за това, какво 
влияе  върху  настроението  им,  и  онези  предпос-
тавки, които всъщност са му повлияли. Тоест, в 
най-добрия случай е имало просто случайни съвпа-
дения между това, което жените са мислели за се-
бе си, и това, което всъщност им се е случило.

Вторият, може би не по-малко важен резултат: 
при  попълването  на  въпросниците  всички  жени 
отговаряли приблизително еднакво. Тоест, в Хар-
вард момичетата имат някаква единна концепция 
за това, какво влияе върху женското им настрое-
ние. По някакъв тайнствен начин тази глупотеви-
на е възникнала в този Харвард и сега те мисловно 
се заразяват една друга с нея.

Още  веднъж:  това,  което  жените  мислели  за 
връзката на своето настроение с предпоставки-
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те, които влияят върху него, не съответствало 
на действителността. Изобщо!

Тоест, всички те са грешали относно причините 
за собственото си настроение. Както обаче ми се 
струва  съвсем  очевидно,  тяхното  настроение  – 
това са самите те: ние сме това, което изпитва-
ме и чувстваме.

С други думи, ние можем да мислим за себе си, за 
живота си, за настроението си, и въобще за как-
вото и да било – всичко, каквото ни се ще. В съзна-
нието ни няма никакви пречки пред глупостите и 
заблужденията. Прилежащата утайка (или не съв-
сем утайка) попада някак си в главата ни, при то-
ва отвън. И макар тя да не е за нас, ние я мислим, 
съизмервайки я със себе си.

В резултат това, което мислим за себе си, и то-
ва, което всъщност представляваме, са неща, по 
никакъв начин не свързани едно с друго.

Да, съвпадения са възможни. Тоест, нещо може и 
да отгатнем.  Но дори на студентките от Хар-
вард, както вече знаем, не им е по силите да про-
копсат в това.

Всичките ни мисли за нас самите са от край до край 
лъжовни. На еволюцията дори не би ѝ хрумнало да ни 
снаряжи с апарат, способен да прозира истината,  да 
разбира себе си и да вижда същността на нещата в Ми-
розданието. За какво би могло да ѝ притрябва? С каква 
цел? Какъв е смисълът?

Еволюцията ни е дала инструментът, от които се 
нуждаем, за да подсигурим физическото си оцеляване. А 
на война, както е известно, всички средства са добри. 
При това лъжата, самозаблудата, илюзиите не са най-
лошите сред тях.

Мозъкът  (истинските  ние)  организира  мислите  на 
нашето съзнание само с една единствена цел – да оп-
равдае действията си, да отстрани противоречията, с 
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които ние, поради особеностите на нашата психика, 
постоянно се сблъскваме.

С помощта на съзнанието мозъкът формира един вид 
удобен интерфейс на реалността – и не заради истина-
та, не заради правдата, а по чисто утилитарни съоб-
ражения: та ние, така да се каже, да не се стряскаме.

„И нашето съзнание, в буквалния смисъл на думата, 
не познава нас самите.“

И ето сега важното...
Сега ние с вас направихме този почти зашеметяващ 

анализ  –  взехме  предвид  научните  факти  за  мозъка, 
взехме предвид своя субективен опит, представихме си 
как може да работи тази пущина (засега обаче разбрах-
ме само това, че е много трудно да бъде разбрано).

И сега въпросът е: а кой в действителност е извър-
шил този анализ?

Да, формално този наш анализ е извършен с помощта 
на съзнанието. Но има съществен нюанс: ние правехме 
това  от особено  положение  –  положение,  при  което 
гледаме на съзнанието си сякаш отстрани, използвайки 
за  тази  цел  интуитивно  неприемливи  за  нас  научни 
факти.

Тоест, да се изразя на философски език, ние направих-
ме това от определено мета-положение – положение 
„над“, „отгоре“.

По този начин, като се имат предвид отношенията 
на нашето съзнание с нашия мозък, ние всъщност вече 
прилагаме някаква специфична технология. Така и ще я 
наречем – „метасъзнание“ („надсъзнание“).

Не, това не е някаква метафизика, камо ли мистика, 
и със сигурност не е дух, отделил се от тялото и леви-
тиращ в безкрайните простори на безумието. Това е 
просто методологически ход – способ, с чиято помощ 
можем да осмислим онова, което иначе просто не може 
да бъде схванато от мисълта.
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Става дума, разбира се, само за своеобразна уловка – в 

края на краищата не можем да прескочим отвъд грани-
ците на своето съзнание: ако ние съзнаваме нещо, то 
по неизбежност вече се намираме в пространството 
на нашето съзнание.

Такава  е  нашата  психологическа  Матрица,  нашият 
затвор. Оттам не ще избягаш, а дори и да би ни се уда-
ло да избягаме от това – съзнателно – ниво, то плена 
на мозъка си, така или иначе, няма да напуснем никога.

Пациентите, страдащи от болестта на Алцхаймер, 
дори окончателно загубили ума си, така или иначе про-
дължават да бъдат своя мозък, па макар и толкова бо-
лен, че вече не е способен да произвежда съзнание. В 
крайна сметка обаче на нас ни е достатъчно и просто 
да заспим, за да загубим съзнание...

И така, става дума само за техническа уловка, а съв-
сем не за това, че сме надарени с някакво си специално 
метасъзнание.  С  помощта на  тази  уловка  можем да 
създадем  работеща  схема,  описваща  механизмите  на 
работа на нашата психика, определен неин модел.

Ако достоверната реалност, все едно, е  скрита от 
нас, то защо да не се задоволим с адекватен модел на 
тази реалност? Надявам се, че тук всички са вменяеми 
и никой не се готви да търси „вечните истини“. Трябва 
да разчитаме на максимално възможното, а не на реа-
лизирането на неосъществими фантазии.

Да, ние сме в положение на заложници в нашия мозък, 
който произвежда нашето съзнание, и не виждаме по-
добаващо нищо, освен своето съзнание. В някакъв сми-
съл това наистина е омагьосан кръг.

Но ние затова и използваме научни данни, за да прео-
долеем тази омагьосаност.

Главното, което сега вече разбрахме, е, че ние се явя-
ваме собственият си  мозък.  Нито нашето съзнание, 
нито нашите представи за нас самите не струват ни-
що. Това е просто блъф, мит, театрална постановка.
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Ние – това е нашият мозък. Точка.
Така че,  ако наистина искаме да изживеем своя жи-

вот, трябва да разберем какво в действителност иска 
нашият мозък. Не това, което ни се струва, че искаме 
(защото са ни казали, че трябва да искаме именно то-
ва), а това, което иска нашият мозък, тоест нашето с 
вас истинско „ние“.

Философия на мисленето
Сложните и твърде абстрактни концепции най-

добре се илюстрират с някакъв вид метафори и 
образи. Поради това ще се възползвам от образа 
на „колесницата на душата“, която Платон създа-
ва в своя знаменит диалог „Федър“13.

В този диалог Сократ разказва на младия Федър, 
че душата на човека може да се уподоби на крила-
та колесница.  Колесниците на боговете са прек-
расни и  обикалят по небесния свод  без  всякакви 
проблеми, а виж, на хората не им провървяло – в 
колесниците на смъртните им души са впрегнати 
коне с различно естество.

Единият кон е бял, строен и благороден. Другият 
– черен като смола, гърбав и с едно на ум. И двата 
са впрегнати, ясно е, в колесницата, а в самата 
колесница  е  колесничарят.  По-нататък  Платон 
много живописно разказва какво се случва с тези 
коне, когато човек се влюби в някого. Впрочем, как 
се държи тази двойка, възпламенена от страст, 
вие, мисля, и сами напълно можете да се досети-
те.

Отношенията  между  конете  са  съответства-
щи. Доколкото те имат, да кажем, различна пред-
става за прекрасното, то те се намират в конф-
ликт. Белият се смущава и е плах и неуверен, чер-

13 От дидактически съображения ще ми се наложи, наистина, до-
някъде да видоизменя този Платонов мит.
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ният – без да умува много-много взема обекта на 
страстта си на абордаж. На белия, разбира се, му 
се налага просто да се примирява с последиците 
от това безразсъдство, да ближе раните, така да 
се каже.

На нищо ли не напомня? Много, според мен, на 
отношенията  на  нашето съзнание  и  мозъка  ни. 
Мозъкът (черният кон)  –  влиятелна  инстанция, 
не ще да потъпчеш неговите желания. Съзнанието 
(белият кон)  –  натура,  напротив,  красива  и  из-
тънчена, даже целомъдрена. Най-малкото, на него 
му харесва да си се представя такъв.

И ако ние сме се хвърлили презглава в дивотии и 
сме  прецакали  работата,  именно  на  съзнанието 
му се налага по някакъв начин да извърта всичко 
това, да го обяснява, да го покрива с дебел слой 
пудра и тем подобни разкрасявания: ни лук ял, ни 
лук  мирисал  –  направихме всичко както трябва, 
защото ние друг изход нямахме. Но, разбира се... А 
пък и не лъже, подлецът! За самото съзнание изхо-
дите наистина не са много: то безпрекословно се 
подчинява на мозъка, който го и произвежда.

Но хайде да обърнем внимание на колесничаря...
Да, у колесничаря, разбира се, са юздите, но ако 

конете се понесат, мигар има какво да сториш? 
Може, разбира се, да се опитате да ги управлява-
те, но каква полза, когато са с въгарец в задника? 
Ще се понесат, накъдето им скимне. Та те са ко-
не!  С тях оправия няма -  всеки се държи според 
своята „природа“: единият е роден от културата 
и възпитанието, другият – от природата и еволю-
цията. Впрочем, после, както знаем, те винаги ще 
съумеят да се сговорят.

Колесничарят е само свидетел, а не действащо 
лице в  тази пиеса.  А нашето метасъзнание (по-
точно  положението,  която  заемаме,  когато  ос-
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мисляме отношенията на своето съзнание с мозъ-
ка ни) е точно самият този колесничар.

И разбира се, не би му било съвсем излишно дос-
товерното знание за  природата на животните, 
впрегнати в колесницата му!

Парадокс
Няма да успеем да решим проблемите си 
със същото мислене, с което сме ги 
създали. Алберт Айнщайн

Какво пък, сега съм принуден да прекъсна, за да напра-
вя поредното „предупреждение“. Опасявам се, че твър-
де се увлякохме в грандиозни планове за преустройство 
на своето бъдеще и забравихме колко са зле нещата в 
действителност.

Метасъзнанието е, разбира се, красива идея. Но засега 
това е само идея, на нас тепърва ни предстои да се на-
учим да заемаме това специално и наистина умно поло-
жение по отношение на своето съзнание и поведение.

Замислете  се,  ние  разгледахме  едва  няколко  научни 
факта, а някой, предполагам, вече се е уморил да слуша 
„цялата тази теория“ и иска „конкретни съвети“, пък 
някой друг, напротив, се е заел да критикува автора и 
да търси „несъответствия“14.

Ето такава е логиката на нашето съзнание  – то се 
противопоставя на  задълбочено мислене,  на сложно и 
всестранно изучаване,  на  наистина дълбоко прониква-
не в темата. Иска му се набързичко да е наясно с всич-
ко, час по-скоро да измисли някаква концепция, така че 

14 Ако вашата критика не е празна самоцелна показност, а е пре-
дизвикана от неподправен интерес, посетете 
www.vshm.science и се запознайте с научните статии. Това ще 
ви помогне да преодолеете вероятните трудности при разби-
рането на научната терминология, представена тук, по оче-
видни причини, в силно опростен вид.
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да изглежда непротиворечиво, и да се върне към оби-
чайния си мързел.

Харесва ни да си представяме, че сме умни, интелек-
туални, но в действителност ние рядко се замисляме 
за нещо с истинска сериозност.

Да се мисли е трудно. Да се изпадне в депресивна ме-
ланхолия – това е лесно. Лесно е да доказвате нещо на 
някого, като се удряте с юмрук в гърдите. Не е нужен 
особен ум и за това, да произнасяте оценъчни съжде-
ния, представяйки ги за „чисто лично мнение“. Всичко 
това е къде по-лесно, а виж, да се мисли – не, това е 
трудно.

Това, за което говорим тук, е не само важно, но също 
и много сложно. Ние изобщо не сме свикнали да мислим 
по този начин, а всичките тези научни факти за наше-
то съзнание и поведение са в разрез с нашата интуи-
ция, с нашето самоусещане.

В началото на книгата ви предложих да се шмугнем в 
заешката дупка и мисля, че повечето имате чувство-
то, че вече сме стигнали дъното ѝ – аха-аха Белият За-
ек да се покаже.

Мигар всичкото това  може да  е  още по-забъркано? 
Мозък,  съзнание,  колесничар,  колесница,  метасъзна-
ние... А също Либет със зелените точки, Канеман с ло-
готиповете и  Нисбет със  студентките от Харвард. 
Сомелиери, извозване на ученици с автобуси, студенти 
с квартири и „Пазители на космоса“...

Накъде повече?
Съжалявам, но все още не сме преодолели и половина-

та разстояние. В най-добрия случай сме намерили клю-
ча. Сега ще трябва да потърсим ключалката. Едното 
без другото – все неща, разбира се, абсолютно безсмис-
лени.

Сега ще навлезем в следващия кръг от заплитането в 
кълчища – и, повярвайте ми, всички парадокси от пър-
вата глава ще ви се сторят като песен.
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Осъзнайте този важен факт:  всичко, което нашият 

мозък еволюционно не е предназначен да познава, неиз-
бежно ще ни се струва парадоксално, а парадоксалното 
е почти невъзможно да се схване.

Безкрайността  на  Космоса,  безбройните  квантови 
парадокси, кодирането на Живота в последователност 
от нуклеотиди – всички тези неща са абсолютно невъ-
образими за нас. Да, ние сме в състояние да разберем 
тези  неща  формално-логически.  Но  не  можем  да  си 
представим как всичко това се случва в действител-
ност, по същество – защо, как точно, по какъв начин?

Нашият психически апарат не е еволюционно приспо-
собен да се вглежда в тези скрити от него страни и из-
мерения на реалността.

И нашият мозък, нашето мислене, нашето съзнание 
не  са  изключение.  Това  е  точно  такъв потаен свят, 
скрит от нас.  Еволюцията ни е  оборудвала с  всичко 
това, но не е имала причина да ни разкрива тайните на 
устройството на съответните механизми: тя е тех-
ният конструктор, това е нейната епархия, а ние сме 
само потребители, съзерцатели на интерфейса.

Поради това без парадокси тук няма да ни се размине. 
Проблемите възникват тъкмо тогава, когато внезапно 
по някаква причина на нас „всичко ни става ясно“.

Повярвайте, нито един велик физик, биолог или пси-
холог никога не би ви казал, че наистина е разбрал своя-
та дисциплина. Колкото по-внимателно се вглеждате в 
това, за познаването на което еволюцията не ви е под-
готвяла,  толкова  по-парадоксални  и  удивителни  са 
фактите, които ви се разкриват!

„Ако не сте изпаднали в ужас при запознанството си 
с квантовата механика – казва великият Нилс Бор, – 
вие просто не можете да я разберете“. А съвсем също-
то мога да кажа и за човешката психология.
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Но този ужас от усещането как се рони почвата под 

краката ви, от възникващата ту тук, ту там неопре-
деленост, не е беда, не е проблем, а същинско благо!

Само тази изменчивост ни отваря пътя към неизвес-
тното. А именно това неизвестно, притаено от оста-
налите, ние и търсим.

Така физиците, превъзмогвайки физическите парадок-
си, построиха атомен реактор и адронен колайдер. Та-
ка и ние, осъзнавайки психологическите парадокси, ще 
съумеем да изменим себе си и живота си.

Разговор с Пития
След христоматийния разговор на Нео с Морфей, 

вторият по значимост диалог във филма „Матри-
цата“ е срещата му с прорицателката Пития.

Самото ѝ име – Пития – е препратка към леген-
дарния Делфийски оракул на античния свят. Над 
вратата в кухнята на прорицателката са написа-
ни същите онези думи, които някога са били изсе-
чени над входа на храма на Аполон в Делфи.

Тези думи, чието авторство погрешно се припис-
ва на Сократ: „Познай себе си!“ И наистина, ние 
очакваме, че сега Нео ще получи отговор на глав-
ния си въпрос: той Избраният ли е, или не? И ни 
очаква съвсем истинско епично разочарование!

Половината филм ни готвят за тази среща. Ед-
ни герои вярват в Нео, други не. Пития трябва да 
даде отговор, да разреши спора, да постави всички 
точки над i-тата!15 Но милата жена, която пече 
бисквитки, отказва.

Напротив, тя сякаш умишлено изрича цяла поре-
дица нелепи на пръв поглед парадокси, дава много 

15 поставить все точки над «i» – Внасяне на пълна яснота, довеж-
дане до край. През Средновековието слагали точките върху 
буквата i след написване на целия текст (Бел. ред.)
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противоречиви указания и лека-полека потапя Нео 
в състояние на все по-голяма неопределеност.

Пития се обръща към Нео:
– Бих ти предложила да седнеш, но ти все едно 

ще откажеш. И не се притеснявай за вазата.
– Каква ваза? - недоумява Нео, извръща се непох-

ватно, за да разбере за каква ваза става дума, и в 
този момент я събаря с лакът.

Вазата пада и се разбива на парчета.
– Да, тази, - усмихвайки се, казва Пития.
– Как разбрахте? - недоумява Нео (не ще и дума, 

идеален въпрос за прорицателката!).
– Ох, мисля, че те интересува друго: би ли разбил 

вазата, ако не ти бях казала?
И действително, ние не знаем именно това! Ако 

Пития не беше казала на Нео за вазата, то той 
нямаше да я потърси с поглед и да се извърне. То-
гава тя би била непокътната! Или не? Как да раз-
берем? Кое  тук  е  първично?  Кое  вторично? Или 
всичко наведнъж?!

А по-нататък следва цяла поредица от такива 
ми ти сцени, и всяка завършва с все същата „кот-
ка на Шрьодингер“: тя хем е жива, хем не е. Изг-
лежда,  като че  всичко  зависи  от наблюдателя... 
Но и от наблюдателя, както се оказва, всъщност 
също нищо не зависи.

В това се и състои същността на кой да е пара-
докс – той няма решение.

С противоречията е просто: трябва само да об-
мислите всичко правилно, всяка теза и точка – и 
противоречието ще изчезне от само себе си. С па-
радоксите не е така, те не се разтварят във въз-
духа, както Чеширските Котки.

Да, може да е дразнещо. И да, зрителят негодува! 
Ако имаше възможност, вече щеше да се е разви-
кал на тази куха лейка, старицата – стига си се, 
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вика, правила на шушумига, казвай, Нео Избраният 
ли е, или не?!

И самият Нео чака този отговор, който, както 
му  се  струва,  трябва  да  разреши  всичките  му 
вътрешни  противоречия.  Но  старицата  само 
присвива очи и отговаря:

– Но пък ти вече знаеш, какво ще ти кажа...
Разбира се, Нео не знае! Откъде може да знае то-

ва?! Но не, той иска точност – „до грам, до мили-
метър“! И сам, припряно като пале пред майка си, 
отговаря вместо прорицателката:

– Аз не съм Избраният, - решава Нео, собствено-
ръчно убивайки нещастната котка в кутията на 
Шрьодингер.

На старицата ѝ остава само да повдигне рамене:
– Много жалко, - казва тя.
Нео мисли, че тя съжалява, че той не е Избрани-

ят,  че  му изказва съболезнования.  Но това не е 
така. Тя съжалява, че той не е готов да се бори за 
своята Избраност. За да се бориш за нея, трябва 
да имаш мъжеството да търпиш на несигурност, 
а да търпи Нео все още така и не се е научил.

– Имаш дарба, - продължава Пития (и още как!). - 
Но като че ли чакаш нещо.

И точно в това „чакаш“ се заключава нейният 
отговор: Нео не трябва да чака, докато някой ре-
ши съдбата му вместо него, а да действа, да дейс-
тва самостоятелно, от себе си.

И наистина, странен би бил „Избраният“, който 
действа, не заради това, че така се чувства, а за-
щото някой му е казал за избраността му.

Но Нео и сега не поема топката, той отново се 
нуждае от ясен и конкретен отговор на своя въп-
рос:

– Какво чакам? - пита той. Старицата подигра-
вателно го задява в отговор:
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– Може би – следващия живот? Кой знае?

Нашият мозък не понася неопределеността, а проти-
воречията пренебрегва с лекота. Той замазва слепите 
петна, прикрива недостатъците и крие собствените 
си грешки от самия себе си. Той прави всичко, за да за-
пазим  илюзията  за  разбираемост  и  устойчивост  на 
света, в който живеем.

В това се заключава еволюционното предназначение 
на нашия мозък:

• установяване на порядък в хаоса от дразнители;
• съсредоточаване само върху това, което е важно за 

оцеляването;
• вкарване на многообразието на живота в алгорит-

ми.
Накратко, „безкрайният стремеж на мозъка - както 

пише незабравимият Иван Петрович Павлов - към ди-
намичен стереотип“. И никакъв стремеж към истина-
та. Тя му е крайно безразлична!

Разбирам, че на всички ни се ще яснота, разбираемост 
и „до грам, до милиметър“. Повярвайте, така би ми би-
ло много по-просто. Проблемът е там, че това не рабо-
ти така.

„Главното, което сега вече разбрахме, е, че ние се явя-
ваме  собственият си  мозък.  Нито нашето съзнание, 
нито нашите представи за  нас  самите струват не-
що.“

Ако всичко с нас и с живота ни беше просто, ако съ-
ществуваха някакви скрижали с предписания на прави-
ла и закони, то целият свят около нас би бил друг.

Щяхме да имаме упътване за живота, щяхме да знаем 
как да изчислим траекторията на съдбата и да изнаме-
рим лично щастие.

Тогава не само психотерапевтите и психоаналитици-
те щяха да останат в миналото, но и цялата уредба на 
обществени взаимоотношения би се преобразила. Биз-
несът би работил по различен начин, науката би се за-
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нимавала с други неща. Културата би разказвала не за 
това, за което сега разяснява подробно.

Всичко би било различно. Но не е. Просто го осъзнай-
те.

Разберете: вие сте на четири очи с тази истина. То-
ва е вашият живот и само вие можете да намерите 
нужния ви отговор. Ще го откриете, ако ви стигнат 
парчетата от пъзела, за да съберете цялата картина 
наедно. Но и тогава отговорът няма да бъде окончате-
лен.

Идеята, че можете да разрешите всичко веднъж и за-
винаги, вземайки някакво чудотворно „правилно“ реше-
ние, сама по себе си намирисва на лудост.

Светът се мени, вие се мените... поради което така-
ва рецепта е дори теоретически невъзможна.

Така че, преди да прочетете по-нататък и да преми-
нете към следващата глава, решете за себе си: какво 
искате – отговори на вашите въпроси или да придобие-
те умението да намирате отговори? Ако чакате гото-
ви отговори, то няма да мога да ви помогна. Отидете 
при онези, които търгуват с тях.

А ако сте достатъчно мъдри да търсите средство-
то,  а  не  следствието,  то  тогава  се  пригответе  за 
трудности и пуснете коня пред каруцата.

Виждам  своята  задачата  в  това  да  ви  предоставя 
онези, недостигащите парчета от пъзела, да ви покажа 
похвати и начини за решаване на житейските въпроси 
и да ви предупредя за възможните грешки.

Но дали сте Избраният или не – решавате вие.
И така, продължаваме нататък. Но първо помислете: 

какво чакате? Може би точно това очакване сковава 
вашето мислене?...
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Глава втора. Случайност
Ако искате да разсмеете Бог, разкажете 
му за своите планове. Уди Алън

Мислили ли сте някога за смисъла на живота си пове-
че от десет минути подред?

Това не е  риторичен въпрос.  Наистина,  мислили ли 
сте или не? И то така, че да седнете, наистина да се 
съсредоточите,  да  се  озадачите,  да  изброите всички 
възможни варианти, да разгледате всеки от тях поот-
делно, да ги претеглите и проникновено да ги почувст-
вате?

Обзалагам се, че не. И никой не е мислил така за сми-
съла на своя живот. Защото това е невъзможно.

Задавайки си въпроса за смисъла на живота, ние неиз-
бежно се натъкваме на пустота, и започваме гърчейки 
се да се го усукваме с пространни идеи за „самоосъщес-
твяване“, „семейство и деца“, за „принос към общото 
дело“ и „какво ще остане след мен?“.

С тези думи се опитваме да затворим зейналата дуп-
ка в реалността.

„Самоосъществяването“ е абстракция. Човек има да-
дени способности и извършва определени постъпки. Но 
„самоосъществяването“ е само красива дума.

Няма „семейство и деца“, има отделни Вася или Ма-
ша, Петя или Ксения. Те ли са целта и смисълът на жи-
вота ви? Сигурни ли сте, че друг човек, който има свой 
собствен живот, свое отношение към живота, своите 
нужди и потребности, може да бъде смисъл и цел на ва-
шия живот?

Няма никакво „общо дело“ и онова, което „ще остане 
след нас“. Това са точно такива идеи. Има го това, кое-
то се случва в живота ви – и вие или смятате за важно 
да се занимавате с него, или не ви пука за него. И всич-
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ко това във всеки случай рано или късно ще се превърне 
в нищо.

Такива са фактите. И дори милиони думи няма да ги 
променят.

Смисълът на думите
Може би искате да разберете, как така е стана-

ло, че всички говорят за някакъв си „смисъл на жи-
вота“, ако него всъщност го няма?

„Всички говорят“, защото така се спасяват от 
страха пред безсмислието на собственото си съ-
ществуване.

Този страх се е вкоренил в нас едва ли не от дет-
ството. Но разберете: фактът, че се страхувате 
от нещо, не означава, че то – това, което ви пла-
ши – действително съществува.

В онова същото детство може би сте се страху-
вали от някакви призраци, домашни духчета, Баби 
Яги. Но това не означава, че те съществуват или 
са съществували някога в действителност.

Страхът от нещо не е доказателство за същес-
твуването на това „нещо“.

Така е и с „безсмислието на живота“: това, че 
можете  да  се  тревожите  поради  усещането  за 
безсмислието  на  собственото  си  съществуване, 
не прави предмета на вашето безпокойство реа-
лен. Достатъчно е някой да ви каже, че животът 
„трябва да има“ „смисъл“, за да повярвате в него и 
да започнете да го търсите.

А къде е доказателството,  че изобщо може да 
бъде намерен? И защо да търсите, ако предметът 
на вашето търсене е просто нечия неудачна из-
мишльотина?

Ако става въпрос за баналния страх от смърт-
та, това е друго нещо. Но вземете та си отгово-
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рете и на него, а не измисляйте излишни глупос-
ти.

Повярвайте ми, не е толкова трудно да спреш да 
се страхуваш от смъртта, както изглежда. А да 
почувствате, че животът е важен и необходим за 
вас, това пък съвсем не е проблем. Чувстваме го 
инстинктивно, това по природа е заложено в нас 
– да искаме да живеем.

Глупостите започват там, където се омотахме. 
А безсмислените думи са най-добрият начин тър-
жествено и многозначително да се залутате нас-
ред три бора в полето.

И така, постоянно ни разказват за някакви „цели“ и 
„смисъл“, за „постижения“, „личностно израстване“ и 
„самореализация“.  Те говорят убедително, дават при-
мери – та как, наоколо са само светци, прогледналите, 
звездите и милиардерите! Ами ти какво? Ти къде си?

Да, карат те да се срамуваш ужасно – казват, всички 
хора са си като хората, а ти, разбираш ли, си невежа 
без цел и смисъл! Естествено се появява тягостно чув-
ство на неловкост –  и  наистина,  защо не  съм като 
всички нормални хора?

Когато сме окончателно засрамени и объркани, те се 
заемат да ни мотивират: „Повярвай в себе си! Не се за-
седявай! Ти можеш! Просто го направи!".

Набор от празни и безсмислени фрази, но звучи така 
очарователно, толкова вдъхновяващо и така добре се 
продава, че разумът се хипнотизира окончателно.

Силата на тази „пропаганда“ е толкова голяма, че ня-
ма никаква възможност да ѝ се противопоставим.

Не прибързвайте да четете по-нататък, просто се 
замислете – знаете ли наистина конкретни примери за 
нерелигиозни смисли и цели? Действително ли разбира-
те за какво става дума, когато някой говори за „смисъ-
ла на живота“?
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Толкова пъти  са ни говорили за  някакви си митични 

„смисли“ и „цели“ на човешкия живот (на които никой 
никога очите не е виждал), че ние просто повярвахме в 
тяхното съществуване. Приехме го на вяра!

Всъщност всичко това, разбира се, е същата глупост, 
като и приказките за Спасителя, който спи и вижда, за 
да се погрижи за всеки от нас.

„Цел“ и „смисъл“ – твърдината на всяка религиозна 
доктрина. Нас ни призовават да заслужим благоразпо-
ложението на божеството и в живота да следваме не-
говите заповеди до гроб. Така и трябва, а как иначе да 
накараме примитивните и необразовани хора да спаз-
ват обществения ред и да се  избиват по-малко един 
друг?

„Постиженията“, „личностното израстване“ и „себе-
развитието“ изглеждат като да са си все същите яйца, 
само че в профил: отиди там, не знам къде, намери оно-
ва, не знам какво – но по светски почин. И целта на съ-
ответните говорители е подобна – да държат всички 
ни във форма, да ни насочват към творчески дела и съ-
щевременно да припечелват от това.

Тук, обаче, даже и хипотетичното Царство Небесно 
не могат да ни обещаят. В най-добрия случай говорят, 
че някъде към края на пътя трябва да става по-леко. 
При това, кога ще е този „край на пътя“, благоразумно 
никой не уточнява.  Просто вървете и толкова,  там 
ще се види.

Какво ще се види? Защо ще се види? Кой е видял? Тези 
въпроси остават без отговор.

И докато вярваме в цялата тази нелепост, ще бъдем 
парализирани. Всякакъв род подобни указания-мотива-
ции са съвършено неразбираеми и са писани с пръсти по 
вода –  какво  точно да  се  прави,  накъде  точно да  се 
търчи?

Вследствие, ние просто си стоим на място като вко-
пани, терзаейки се в недоумение: а защо, всъщност, у 
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другите хора ги има тези „цели“ и „смисли“, „постиже-
ния“ и „себеосъществяване“, а у нас – не?

„С  тези  думи  се  опитваме  да  затворим  зейналата 
дупка в реалността“.

Истината е там, че тези загадъчни „други хора“ също 
ги няма. Можете да ми вярвате или не – ваша работа. 
Но е така. Ако ли някой на трезва глава ви казва, че го 
има всичкото това – и „цели“, и „смисли“, и „развитие“ 
– той или лъже, или сам се е омотал.

Постмодерната епоха
След като светът, изграден буквално от начало-

то на времето върху религиозното световъзприя-
тие, потъна в небитието и Фридрих Ницше обяви 
„смъртта на Бог“, „целите“ и „смислите“, какви-
то някога са били измислени, престанаха да същес-
твуват.

Сега това са само сенки и призраци, както каз-
ват философите:  „симулакруми на симулакруми“ 
(„подобия на подобия“).

Живеем в  епоха,  която е  прието да  се  нарича 
„постмодерна“, тоест във времена, когато всичко 
е остаряло и е загубило прежната си ценност. Ве-
че ги няма предишните, па били те и фиктивни, 
но опори, каквито е давала на човека религията, 
подкрепяна от ограничеността на нашите знания.

Но колкото повече научаваме, толкова по-труд-
но е да вярваме в приказки.

Защо  нашата  култура  престана  да  поражда 
„звезди“, „кумири“ и тем подобни „идоли“? Защо-
то в тях вече няма тайни, загадки. Животът на 
всяка „звезда“ сега е като на длан. Те станаха дос-
тъпни – всеки може да им пише в Twitter и дори да 
ги прати на майната им, ако му се прииска.

Диагнозата „постмодерност“ е поставена на чо-
вечеството още миналия век. Сега настъпиха „ус-
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ложнения“, предизвикани от информационната бу-
ря и четвъртата технологична революция16.

На този фон дори катастрофалните предвижда-
ния на О. Шпенглер, М. Хайдегер и Ж. Бодрияр изг-
леждат като връх на оптимизма.

Но кой се замисля сериозно върху това? Малцина. 
За повечето, впрочем, гаджетите, клипчетата в 
Интернет и стените в социалните мрежи са дос-
татъчни. Да помислят за нещо друго, за своя жи-
вот, и то както трябва – не. Това не е за нас, мър-
зи ни и няма кога.

Ние само се утешаваме с фантазмите на щасти-
ето – с красивите картинки на готиния живот в 
Инстаграм, с насърчаващите реклами на марки, с 
приповдигащите истории и безбройните митове 
за щастието, които се възпроизвеждат от средс-
твата за масово осведомяване.

Да, самите тези средства за масово осведомява-
не  все  още  се  изхитрят  ловко  да  наподобяват 
„щастие“. Но това е само „лунната походка“ – не-
що като да е напред, макар че всъщност е назад. 
Не бива да се заблуждавате от циркаджийски фо-
куси.

Да се убедим, че всички тези обещания за „щастие“ са 
само празни пустословия,  не  е никак трудно.  Доста-
тъчно е  да  помолим безбройните му проповедници – 
обучители, известни личности и „лидери на мнение“ – 
да дадат ясно и разбираемо описание на това, накъде и 
с каква цел ни поощряват да вървим.

И ако служителите на религиозен култ лесно се спра-
вят с тази задача, изисквайки от нас сляпа вяра (а то-
16 „Четвъртата технологична революция“ – название, използвано 

за описание на извършващото се пред очите ни технологично 
преустройство на икономиката и обществото. В основата на 
това същностно преобразуване са изкуственият интелект, 
големите данни, Интернет на нещата, 3D печата, разширена-
та реалност, генното инженерство и т.н., и т.н.
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ва, както разбирате, е удар под кръста), то останали-
те „учители по живот“ тутакси се насаждат на пачи 
яйца.

Чудно ли е тогава, че много млади хора отново започ-
ват да се замислят – не е ли време да се върнем в Църк-
вата, по-близо до Господа и до иконите?

И наистина,  когато недооценените умници-мотива-
тори за пореден път разказват за „пълнотата на жи-
вота“,  за  усещането  на  неговата  „ценност“,  за  „ра-
достта от всеки ден“, става някак си неудобно.

За какво точно говорят тези проповедници на „разви-
тието“? И то така убедително!

Но ако се справите с това си смайване (от сорта на: 
е как, те не могат да ни мамят толкова открито?!) и 
продължите да настоявате, изисквайки отговор на ва-
шия въпрос, тогава ще стане ясно, че „пълнотата“ в 
тези речи е просто метафора, „ценността на живота“ 
– фигура на речта, а „радостта от всеки ден“ е голям и 
неразрешим проблем и за самия проповедник.

Проповедниците на щастието трябва да се наблюда-
ват не когато са на сцената и в светлината на рампа-
та, а когато са зад кулисите. А зад кулисите, повярвай-
те ми (твърде дълго съм работил в телевизията и в 
шоубизнеса), изобщо не е така, както на сцената.

В предишната глава формулирахме основното „про-
тиворечие“: ако твоят живот не те устройва, но на 
теб ти се струва, че мислиш върху него правилно, то 
тогава тук някъде се е промъкнала грешка.

Точно такъв е и този случай: да страдаш от безсмис-
лието на живота и да мислиш, че в него има смисъл – 
това е противоречие!

Опитите да се измисля „цел“ също е оксиморон. Цел-
та е  това,  към което човек се  стреми.  Тя  възниква 
вследствие на наличието на стремеж. И вие или имате 
стремеж,  или  нямате.  Точка!  Цел  без  действителен 
стремеж е измислица, фикция.
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Глава втора. Случайност
Страшно ли  е  да  признаете,  че  нямате стремежи? 

Страшно ли е да осъзнаете, че вашите цели са ефимер-
ни? Толкова много ли е страшно?

И какво ще правим – да продължим да се заблуждава-
ме? Да се убеждаваме, че имаме някакъв стремеж, но 
само слабичък и не можем да го напипаме? Може, разби-
ра се, и така. Само че това няма да помогне за задача-
та.

По-разумно е, струва ми се, да започнем с истината. 
Какво страшно има в това просто да признаем, че ня-
маме някакви очевидни стремежи? Предполагам, че ни-
кой няма да умре от този факт. Обаче сега можем да се 
огледаме наоколо. Именно тук е възможно у нас и да се 
появи  някакъв  интерес.  А  от  там,  току  виж,  и  до 
стремежите не е далече!

Но докато заблуждаваме себе си, ние сме слепи. Лъжа-
та е признак на страх. И няма сила, която би ни засле-
пила повече. Докато се боим, ние не виждаме нищо дру-
го освен собствените си лъжи.

Милиони хора живеят с мисълта, че имат нужда от 
„цел“ и „смисъл“, „постижение“ и „развитие“, но точно 
те и  страдат повече  от всички  останали!  В  крайна 
сметка определено по-силно от тези, които изобщо не 
се „напъват“ в тази посока.

„Толкова пъти са ни говорили за някакви си митични 
„смисли“ и „цели“на човешкия живот (на които никой 
никога очите не е виждал), че ние просто повярвахме в 
тяхното съществуване.“

Ако вие действително искате да промените себе си и 
живота си, се налага да признаете, че цялата тази сис-
тема от „мотивации за щастие“ е просто набор от 
заблуди и е време вече да започнете да мислите по-ина-
че.

Но как именно по-иначе? Това, надявам се, ще разбе-
рем, когато открием ключалката на „случайността“ и 
я отворим с ключа на „противоречието“.
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Е, пригответе се – предстои ни да разрушим много 

от предишните „ценности“. Готови ли сте за това?

На парадоксите приятел
О, колко ли открития пречудни 
Подготвя ни на просвещението духът, И 
опит, син на грешки трудни, И гений, на 
парадоксите приятел, И случай, бог-
изобретател Александър Пушкин

Каква е ролята на „случая“ в живота ви?
Вероятно някой от вас ще каже, че обикновено „му 

върви”, а някой – че „не му върви”. Но и едното, и дру-
гото са, съгласете се, епизодични явления. Следовател-
но трябва да заключим, че основната част от живота 
ви се управлява от закономерност17.

Ако пък започнем да изследваме живота си в подроб-
ности, ще установим, че, от една страна, това е неп-
рекъсната поредица от случайности. От друга страна 
се оказва, че зад всяка такава случайност се крият на-
пълно определени закономерности.

Иначе казано, всяка „случайност“ е „закономерна“.
Замислете се: каква е била вероятността да се появи-

те на света?
Нашите майки са  имали средно по  400 яйцеклетки. 

Една еякулация на мъжа съдържа около милион сперма-
тозоиди.  Съответно,  вероятността нашият сперма-
тозоид да се срещне с нашата яйцеклетка е приблизи-
телно едно на сто милиарда. Толкова много хора са жи-
вели на планетата Земя през цялата ѝ история. Това 
ли не е случайност?!

При което е имало, разбира се, и нюанси. Например, не 
много преди моето появяване на света майка ми е по-
метнала. Ако този хлапак не е бил капризен, а все пак е 
17 Тези пък, които изобщо и не вярват в „случая“, тези са стоп-

роцентови апологети на закономерността.
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решил да се роди, аз може би изобщо никога нямаше да 
съществувам. Шансовете ми биха били равни на абсо-
лютна нула.

Тоест, нашето с вас появяване на света е възмути-
телна случайност! Никой статистик не би ни позво-
лил да играем на лотария с така изчислените шансове. 
В  известен  смисъл  (ако,  разбира  се,  животът  беше 
рай), на нас неописуемо ни е провървяло!

Но това изглежда така само от нашата изцяло лична 
гледна точка, която, разбира се, не интересува никого 
на този свят (освен нас самите). И ако заемем вече из-
вестната ни метапозиция (отстранено самонаблюде-
ние), ще се разкрие следното...

„Да страдаш от безсмислието на живота и да мис-
лиш, че в него има смисъл, е противоречие!“

В случая, в който полово зрял мъж има сексуален кон-
такт с полово зряла жена (която също е и в период на 
овулация), зачеването и последващото раждане на де-
те не изглежда като случайност.

Сега  като пример  ще  разгледаме  статистиката  на 
смъртните случаи.

Повечето от нас ще умрат от сърдечно-съдови забо-
лявания (инфаркти или инсулти), малко по-малка част 
– от рак, следващата група – от наранявания (главно 
смърт при пътнотранспортни произшествия и самоу-
бийства), а по-нататък е дългата опашка на „нормал-
ното разпределение“:  белодробни заболявания, на бъб-
реците, Паркинсон и т.н. всевъзможни медицински час-
тни случаи18.

Разбира се, нас лично не ни е все тая от какво ще ум-
рем и как  ще се  случи.  За  нас  причината за  нашата 
смърт  ще  изглежда  като  фатална  и  непредсказуема 

18 Тук може би е необходимо да се направи уговорката, че в обоз-
римо бъдеще точките в този списък, благодарение на напредъ-
ка на медицината, могат да сменят местата си. Но това не е 
от значение за нашия анализ.
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случайност. Но в действителност тази случайност е 
илюзорна!

Както казваше един от моите преподаватели, профе-
сор-онколог: „Всички ще умрем от рак, но не всеки ще 
доживее до там“. Да, онкологията е неизбежна: ракови-
те клетки се появяват в тялото през цялото време и 
само мощен имунитет ни помага да се справяме с тях 
засега. Но с възрастта раковите клетки се появяват 
все повече, а имунитетът става все по-слаб и в един 
момент битката, в която толкова години сме били по-
бедители, ще бъде загубена от нас. Единственото не-
що, което ще ни помогне да не умрем от рак, е, че ще 
умрем от нещо друго.

Тоест всичко това са основополагащи закономернос-
ти. Колкото по-внимателно и по-дълбоко се вглеждаме 
как работи всичко в този свят, толкова по-очевиден 
става този факт: строги закони управляват и цялото 
мироздание,  и  всеки  от  нас  поотделно,  а  съвсем  не 
„случай, бог-изобретател“.

Картите са разбъркани поради това, че ние с вас има-
ме онова наше „лично мнение“ (което, както вече изяс-
нихме, не е интересно на никого в цялата Вселена). Ако 
извадим него (нас) от даденото уравнение (и никой, по-
вярвайте ми, няма да изплаче, нито ще потрепне), то-
гава като цяло ще получим не „досадна случайност“, а 
съвършено нормална закономерност!

От собствения ми опит
На 23 години се разболях от периферна парализа 

на Гилен-Баре от типа на Ландри. Това е от онези 
същите частни медицински  случаи  –  около  един 
случай на милион души.

Заболяването е толкова рядко, че в учебниците 
по нервни болести са му отделени точно два реда, 
които вече мога да цитирам дословно – те са се 
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врязали в паметта ми (а когато учех, дори не им 
обърнах внимание):

„Периферната парализа  на  Гилен-Баре  от типа 
на Ландри е възходяща парализа с автоимунен ха-
рактер. Обикновено пациентите умират през пър-
вите две денонощия.“ Край. Точка19.

Когато някой разбере за болестта ми (издава ме 
това, че ходя с бастун), то първата реакция на 
съвсем  естествено  съчувствие  изглежда  така: 
„Господи, как не Ви е провървяло!“

Изминаха вече толкова години, но от това все 
така изпадам в ступор.

Първо, на мен много ми е провървяло да остана 
сред живите, макар и за други тази болест дейст-
вително да се е оказала самата тази точка. То-
ест, много зависи от това, от какъв ъгъл ще пог-
леднете на този случай.

И второ, и това е най-важното:  наличието на 
такъв жребий не е въпрос на вървене или невърве-
не. Еди-какво си количество хора е трябвало да се 
разболеят през тази година от моя Гилен – изви-
нете – Баре, и аз съм попаднал в този списък. И 
това е цялата история!

Още еди-колко си хора е трябвало да умрат през 
същата година  в  резултат на  ПТП,  на  някого  е 
трябвало да му се роди дете със синдром на Даун, 
някому е предстояло да разбере, че има рак на тес-
тисите, а някого са зарадвали с номинация за Но-
белова награда.

И какво тук значи да ми върви или да не ми вър-
ви? Всичко това се случва редовно, в големи коли-
чества, и повече или по-малко равномерно се разп-
ределя в тънък слой на цялото народонаселение: 

19 За щастие, сега вече не е точка, а запетая – днес се научиха да 
лекуват ефективно това заболяване с помощта на плазмооб-
менни процедури.
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ако при вас не е онова, то е това, ако не там, то 
тук.

Това е такава всенародна банка на „подаръците“ 
– огромен списък от събития, които е трябвало да 
се  случат  на  хората  на  тази  планета,  защото 
действат съответните закономерности, а имен-
но: хората са подложени на автоимунни заболява-
ния, умират в резултат на ПТП, раждат деца с 
болестни отклонения, боледуват от рак, получа-
ват Нобелови награди и т.н, и т.н.

Това, което ни се струва „случайност“, е само наше-
то  възприятие  на  закономерностите,  чиято  работа 
доста често просто не е по силите ни да осъзнаем.

С други думи, дотук всичко изглежда така, сякаш сме 
бездушни браунови тела, които се движат в потока на 
определени събития и само ги считаме за случайни, ма-
кар  че  всъщност  някаква  невидима  Орис  управлява 
всичко.

Подобен детерминизъм (причинно-следствено предоп-
ределение) изглежда, разбира се, някак си странно. Но 
всъщност именно той лежи в основата на науката, и 
той, няма да повярвате, обосновава вярата на хората 
в  астрологията,  във  „висш  смисъл“  и  всевъзможно 
„провидение“.

Какво  пък,  нека  се  вгледаме  по-внимателно  в  тази 
Орис. След онова, което знаем за експериментите на 
Либет, това е още по-интересно!

Tabula Rasa
Захване ли се с изучаването на самия 
себе си, човек би разбрал, че не му е 
дадено да излезе извън собствените си 
предели. Блез Паскал
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Ако искаме да разберем какво представлява самата 

тази Орис, преди всичко трябва честно да погледнем 
на своята „човешкост“.

А на нас, нали, толкова са ни изнаприказвали за нея 
какво ли не – че ние сме, казват, „личност“, че имаме 
„собствено  аз“,  че  сме  „отговорни  за  избора  си“,  че 
„всички пътища са отворени“ пред нас и т.н. Но така 
ли е?

В края на деветдесетте – онези самите „бандитски 
деветдесет“ – работех като психиатър в сиропитали-
ще. И това, трябва да призная, беше извънредно отрез-
вяващ опит.

Тогава царяха, който помни, времена трудни: безрабо-
тица, понякога дори глад, поръчкови убийства, прости-
туция, наркомания. Така че в града имаше много „изгу-
бени“ деца. Те бяха държани в нашия приют до решени-
ето на съда, а след това – или обратно в семейството, 
или в детския дом.

Моята задача беше да оценя психическото състояние 
на детето, да попълня медицинския му картон и да дам 
съответните препоръки на персонала.

Но в случая, за който искам да разкажа, всичко това, 
честно казано, не беше така просто да се направи.

Едва пристъпил онази вечер прага на приюта, и ту-
такси ме връхлетя медицинската сестра:

– Докторе, вървете направо в кабинета! Ние там ги 
залостихме засега. С пеленачета се занимаваме, а с те-
зи какво да правим – умът ми не го побира!

Честно казано, виделите всичко сътрудници на прию-
та не беше лесно да бъдат удивени от нещо, и това 
веднага ме напрегна. И не напразно.

– Докараха ги преди няколко часа, – продължи сестра-
та, докато вървяхме по коридора, – Наркомани прокле-
ти! Държали децата в килера. Целите са в ожулвания. 
Връзвали ли са ги, какво ли?.. Аз даже не знам на колко 
са години!
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В далечния ъгъл на стаята, присвито на кълбо, седе-

ше момиче. Изпод дивана за медицински прегледи се чу 
как нещо прошава странно и някой там притихна.

– Под дивана са две, – каза сестрата. – Момче и мом-
че.

След като постоях така няколко секунди, отидох до 
игралната стая за играчки. Когато се върнах, ги поло-
жих пред дивана, а сам седнах на масата.

Известно време писах нещо, изобразявайки пълно без-
различие. И само с крайчеца на окото попоглеждах към 
децата.

Когато започнаха да показват признаци на живот, аз 
излязох отново – този път за бисквитки и бонбони.

Не помня колко време продължи всичко това, докато 
накрая децата свикнаха с моето присъствие.

Подкреватните дребосъци изпълзяха от убежището 
си и се заеха да разглеждат играчките. Предложих на 
момичето сладкиш и казах, че може да го даде на бра-
тята.

Тя изглеждаше на около десет години.  Владееше зле 
речта – говореше с отделни думи, едва произнасяйки 
ги. С мъка разбираше или дори изобщо не разбираше еле-
ментарни въпроси.

Впрочем,  братята  –  единият  изглеждаше  на  около 
шест, а другият някъде на четири – изобщо не говоре-
ха.

Съобразили, че нищо не ги заплашва, те започнаха да 
викат, да крещят, да се бият, без да издават при това 
никакви членоразделни звуци.

Момчетата се придвижваха на четири крака. По-голе-
мият можеше да става на крака, но след няколко крач-
ки веднага се привеждаше към по-младия и започваше 
поредното сбиване. Ако ги разделяха, те биваха обхва-
нати от съвсем истинска паника.
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Момичето приличаше  на  замръзнала  в  летаргия  во-

съчна фигура. Тя никога не беше ходила на училище и 
почти не беше излизала на улицата.

Родителите-наркомани държали децата си заключени 
в килер, а самата квартира, съдейки по всичко, е била 
обичайният в онези времена наркокоптор. В такива и 
условия са израсли тези градски „мауглита“.

„Това, което ни се струва „случайност“, е само наше-
то  възприятие  на  закономерностите,  чиято  работа 
доста често просто не е по силите ни да осъзнаем.“

Целенасочено подобни експерименти с хора,  разбира 
се, никога не са били извършвани, но науката знае мно-
го случаи на такива мауглиоиди20.

Става дума за деца, израснали извън нормалното чо-
вешко общуване – кой сред животни, кой сред такива 
животни като родителите на тези мои пациенти.

Впрочем, за разлика от Маугли на Киплинг, мауглиои-
дите по нищо друго, освен по външните признаци, не 
приличат на човека. Децата-вълци се държат като въл-
ци, децата-маймуни – като приютилите ги маймуни, а 
децата-овце (срещали са се и такива) тичат по стадо-
то и блеят подобно на овцете.

Но ако родителите на децата, изведени от наркокоп-
тора, могат да бъдат наречени „зверове“ само в пре-
носния смисъл на думата, в нейния етичен смисъл, то 
техните деца действително бяха, колкото и ужасно да 
прозвучи, съвсем истински зверчета – без личност, без 
език, без способност за човешко мислене.

Не знам как да ви предам усещането си от взаимо-
действието с такива „човешки малки“, но повярвайте 
ми – това е страшно, почти парализиращо зрелище.
20 Карл Линей, който събира данни за подобни деца, през 1758 г. 

предлага такива същества да бъдат наречени Хомо Ферус, то-
ест „подивял човек“. Много по-изразителното понятие – „ма-
углиоиди“ (mauglioides) – е предложен от А. Г. Невзоров в него-
вата забележителна книга „Произход на личността и интелек-
та на човека“.

109



Червеното Хапче, Андрей Курпатов
Да, жестоката истина е в това, че  ако не ни възпи-

тават правилно – не ни учат на език, общуване и дру-
гите социални навици, няма да станем хора в обичай-
ния смисъл на думата. Ще си останем онези животни, 
каквито и сме си в действителност.

Само културата, която усвояваме чрез общуването, 
възпитанието и обучението,  прави човека човек.  Без 
други хора ние не бихме били хора.

Нашата „човешкост“ не е дар, даден от Бог, а резул-
тат от съответното обучение, може да се каже – дре-
сировка.

И днес на учените им е добре известно как се случва 
това.

Когато бебето току-що се е родило, в мозъка му, ма-
кар и в съвсем зачатъчно състояние, има огромно коли-
чество  потенциални  нервни  връзки  между  клетките 
(природата ги подготвя за нас с голям запас).

Впрочем,  докато  невроните  в  мозъка  на  бебето  са 
свързани помежду си съвършено хаотично, тези връзки 
нямат никакъв смисъл. Това цялостно платно е голям 
празен лист, на който можете да напишете практи-
чески всичко, което ви хрумне. При условие, разбира се, 
че съответните връзки се окажат задействани.

В действителност само част от тези връзки между 
невроните се задействат в следствие на досега на бе-
бето с  околната среда.  А тези,  които остават неу-
потребени, просто отмират.

По такъв начин в мозъка се появява неповторимата 
рисунка на взаимовръзката между нервните клетки.

Научен факт
През 1970 г. двама психолози, К. Блейкмор и Дж. 

Ф. Купър, провели опити с новородени котенца в 
университета в Кеймбридж: всеки ден в продълже-
ние на няколко часа им показвали редуващи се чер-
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ни и бели вертикални ивици,  а  през останалото 
време държали котенцата на тъмно.

Израствайки, тези котки били напълно неспособ-
ни да възприемат хоризонтални линии. Всичко, ко-
ето очите им са се научили да виждат, са верти-
кални повърхности.

Този и стотици други  експерименти доказват, 
че в процеса на израстване пред нас се отварят 
специфични  „прозорци  на  възможностите“.  Това 
са периоди, когато мозъкът ни е способен да усво-
ява едни или други умения. Ако ли пък този невро-
физиологичен „прозорец“ не се използва, тогава не-
задействаните  връзки  между невроните  ще  от-
мрат и вече няма да могат да формират съответ-
ното умение у нас.

Така например, ако мауглиоидът се окаже в нор-
мално човешко общество след  първите си шест-
седем години, той вече никога няма да усвои нор-
малната реч. Това трябва да се случи по-рано. Ако 
той се озове в общество от хора след единадесет 
години, тогава изобщо няма да е способен на рече-
во общуване. Този прозорец на възможностите ще 
се захлопне безвъзвратно за него.

Ако сме се родили в различна култура, при различни 
обстоятелства, ако изобщо не са се занимавали с въз-
питанието ни или са правили това някак по-иначе, то 
тогава рисунъкът на нервните връзки в мозъка ни би 
бил различен и ние самите бихме били различни.

В знаменития си трактат „За душата“ Аристотел 
сравнява бебето с восъчна дъсчица за писане – каквото 
напишеш на нея, казва, това и ще бъде то. Впоследс-
твие  тази  идея  влиза  в  историята  на  философията 
под името – Tabula rasa, тоест „чиста дъска“.

И макар това да е много опростена схема, тя вярно 
отразява същината. Културата, като татко Карло, ни 
превръща от дървени трупи в Буратиновци. Или, ако 
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по ви изнася, подобно на Микеланджело прави от нас 
красиви мраморни статуи. Това не променя същината 
на въпроса – ние сме предопределени от онази социал-
ната среда, в която сме израснали.

Били сме обречени да станем тези, които сме стана-
ли. И не ние сме избрали това, за нас го е избрала някак-
ва Орис, ако щете.

Няма нужда да питаем илюзии, няма нужда да вярва-
ме  в  приказките,  че  нашата личност е  нещо,  което 
следва своя собствен избран път. Този път е твърдо 
проправен за нас от други хора, които са създали онази 
култура, в която ни се е паднало да се родим.

Но  ако  това  е  така,  какво  означава  да  изживееш 
„своя“ или „не своя“ живот? Как той изобщо може да 
бъде „наш“, ако не сме имали възможност да го избе-
рем?

Произход на ценностите
Змия, която не може да смени кожата 
си, погива. Така е и с умовете, на които 
им пречат да си променят мнението: те 
престават да бъдат умове. Фридрих 
Ницше

И така, паднало ни се е да се родим в определено ис-
торическо време, в дадено семейство и страна. И това 
в известен смисъл е случаят – така са се „паднали кар-
тите“.  Но  закономерността  е  в  това,  че  дадените 
конкретно време и място правят хората такива, как-
вито те знаят самите себе си.

Сред моите читатели има такива, които са родени 
непосредствено след Великата отечествена война – ка-
то например моите родители. Някои, като мен – през 
застойните седемдесет. А пък някои вече след перест-
ройката и разпадането на СССР – в съвършено нова, 
различна страна.
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Да си представим тези животи.
Родителите ми са прекарали детството си в кому-

нални квартири. Всеки от тях е живял в стаище, кое-
то е можело да побере едновременно шестима души – 
представители на три поколения наведнъж.

В училище са писали с желязно перо, потапяйки го в 
неразливаща се мастилница, и до напълно съзнателна 
възраст са нямали никаква представа за съществуване-
то на телевизора.

На свой ред техните родители – тоест моите баби и 
дядовци, оцелели от обсадата на Ленинград – например 
никога не изхвърляха храна. И въпреки факта че, като 
се имат предвид техните характери, това не е било 
никак лесно, те са прекарали заедно целия си живот.

Роден съм в относително ситите години на съветс-
кия „застой“: не в комуналка, разбира се, но месо за ве-
черя  се  приготвяше  само  в  неделя  (защото  беше 
„скъпо“).

Лично аз обаче бях напълно щастлив, че съм роден в 
СССР,  а  не  в някаква си  империалистическа Америка. 
Обичах „дядото на Ленин“, ходех на летни лагери на пи-
онерските и комсомолските деятели, оглавявах пионер-
ския отряд на училището.

И накрая, дъщеря ми се роди вече в света на интер-
нет и джаджите (още в ранна детска възраст лигаве-
ше няколко родителски телефона до смърт – от което 
те безвъзвратно се повреждаха).

По  случай  нейното раждане  си  построихме  къща  в 
предградията, тя си имаше не само отделна стая, но и 
бавачка. След като поучи в частно училище в Русия, Со-
ня замина да учи в Америка и там много ѝ харесва. За-
бавно, нали?

Но ако Соня се беше родила по времето на прабаба ми, 
то тя най-вероятно би била неграмотна (както и мои-
те прабаби) – тогава нивото на грамотност на населе-
нието в Русия е било малко над процент.
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Между другото, там, където са живели моите праба-

би и прадядовци, все още е нямало дори електричество, 
а и дума не може да става, естествено, за интернет.

Сега умножете сто милиарда (броя на хората, които 
са живели на Земята през цялата ѝ история) по сто 
милиарда (вероятността именно вие, а не някой ваш 
брат или сестра, да се появите при вашите родители) 
и ще разберете какъв е бил вашият шанс да се родите 
точно тогава, когато сте се родили.

Представете си: мястото на вашето раждане е мог-
ло да бъде индийско селце по времето на Сидхарта Бу-
да,  далечен аул в съвременен Афганистан или, напри-
мер, Лондон по време на Голямата чума.

Дори ако бихте запазили същия този набор от гени, 
същите наклонности и заложби, в крайна сметка бих-
те  били  съвсем  различен  човек.  Такава  е  закономер-
ността. Единствената случайност е, че с вас се е слу-
чило това, което се е случило.

„Били сме обречени да станем тези, които сме стана-
ли. И не ние сме избрали това, то е избрано за нас от 
някаква, ако щете, Орис. “

Но какво тогава е това „ние самите“, „аз самият“, 
ако нас ни щамповат като гумени играчки във фабрика-
та за кукли на историческото време?

Ние сме дошли на този свят, не разбирайки изобщо 
нищо, без да имаме някакво собствено становище, и на 
нас са ни надянали онзи мироглед, който по това време 
и на дадената територия е бил на мода.

Родили се, например, в ислямския свят, то ние бихме 
вярвали в Аллах, бихме боготворили Корана, бихме счи-
тали за нормално да имаме четири жени, бихме държа-
ли най-строг пост през Рамадана и т.н., и т.н. И всичко 
това бихме считали за крайно важно, свръх важно! Бих-
ме били готови да умрем за това!

За  християнските  ценности  сега  изглежда,  че  не  е 
прието  да  умираме  (с  редки  близкоизточни  изключе-
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ния), но все пак е имало и други времена. Ако бяхме ро-
дени през римския период, тогава, напълно възможно, 
бихме загинали за християнската вяра, която също „за-
ради случая“ сме усвоили.

Още веднъж: можело е да бъдем хвърлени за храна на 
лъвовете в римския Колизей, или изгорени в скит, като 
старообрядците по времето на Петър I, и само заради 
това, че така сме били възпитани. И този, който би ни 
убивал, би действал по тази същата причина – защото 
той така е възпитан.

За всеки от нас поотделно това е случайност, а по 
същество – закономерност.

Ние сме винтчета от една голяма машина на време-
то. По-точно дори – заготовки за винтчета на този 
конвейер. Но ние, разбира се, не осъзнаваме това.

Отнасяме се с най-голямо почитание към всичко, в ко-
ето сме повярвали твърдо, което ни е било присадено, 
и към всичко, на което толкова грижливо са ни изучи-
ли. И не можем да се усъмним нито в себе си, нито в 
представите си за света, сякаш това е истината от 
последна инстанция. А все пак това е случайност...

Да, случайност, която при това е съвършено законо-
мерна.

И нашата увереност, че ние във всичко сме „прави“, а 
нашите предци във всичко са се заблуждавали – също.

Истината е там, че на някои от нас са втълпили ед-
но в главата, а на други – друго. За всеки от нас поот-
делно (за мен, за вас, вашите приятели и познати) то-
ва е случайност, а по същество е закон.

Например, хората векове са считали (не във всички 
култури, разбира се), че бракът е цел и смисъл на живо-
та на човека, а сега младите хора се отнасят към бра-
ка „диалектически“ и краеъгълният им камък е „самоо-
съществяването“. Кой е прав?
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Предишните поколения са били уверени, че правите 

са те, а сегашното – че истината стои зад тях. Но в 
действителност всички те се заблуждават!

Всички вярват в своята „истина“ само защото така е 
станало. Случайно.

Както казва известният популяризатор на „здравия 
разум“ и футуролог Жак Фреско: „Ако сте родени в пле-
ме на ловци на глави, ще бъдете ловци на глави. И ако 
ви попитам: „Не те ли притеснява, че в твоята къща 
има пет увесени да съхнат човешки глави?“, бихте от-
говорили:  „Да,  притеснява  ме...  аз  имам  само  пет,  а 
брат ми – двадесет!“

Циници и скептици
Първите,  които  разнищили  тази  игра  на  „слу-

чая“, били циниците (киниците) – древногръцките 
философи, на които е дадено такова прозвище, за-
щото са „живели като кучета“21.

Всичко започнало със знаменития Диоген, който 
обаче се бил настанил не в бъчва, както се разказ-
ва за него, а в голяма погребална урна (което, ще 
се съгласите, само по себе си говори, че той не е 
страдал твърде много от предразсъдъци).

Циниците били последвани от скептиците – Пи-
рон, Тимей, Аркесилай. Те смятали, че е невъзмож-
но да се докаже съществуването на Бог, и затова 
кое  да  е  вярване  е  само  човешки  предразсъдък, 
свойствен на онези, които не искат или не могат 
да гледат разумно на нещата.

Към времето на появяване на тези учения, а то-
ва е IV-II в. пр.н.е., гърците вече са се нагледали на 
множество чужденци, които еднакво силно прос-
лавяли такова множество различни (а много чес-
то и съвсем нелепи) божества, че да се отнасят 

21 От древногръцката дума κυνικοι, κυων – „куче“.
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към религиозната вяра  с  предишното трепетно 
вълнение за мислещите хора от онова време вече е 
било съвършено невъзможно.

Скептиците се придържали към сходни възгледи 
не само по отношение на религията, но и във всич-
ки обществени отношения. Те обаче не се стреме-
ли да разубеждават никого и за нищо и по същест-
во основното им съждение относно човечеството 
било следното: „Каквото ще да прави детето, са-
мо да не плаче!“

Остава въпросът как древните гръцки философи 
са се досетили за това, което сега се превръща в 
наша ежедневна реалност.

Но е очевидно, че с развитието на информацион-
ните технологии вече няма как да се скрием от 
това: онова, което винаги сме смятали за „исти-
на“, се превръща пред очите ни в парченца от мно-
жество частни и с нищо не изпъкващи „истини“, 
където една,  общо  взето,  с  нищо не  е  по-добра 
друга.

Впрочем, на това навярно може да се възрази, че има, 
както се казва, „общочовешки ценности“, че те са ос-
новополагащи, универсални и не подлежат на съмнение.

Добър опит, както се казва в такива случаи.
Истината е там, че всички наши представи за някак-

ви основополагащи „общочовешки ценности“ в дейст-
вителност се  явяват все същото следствие  от кул-
турната пропаганда, както и всички останали „исти-
ни“ от този род.

Човекът, за съжаление, е най-агресивното, най-нетър-
пимото животно от всички, обитавали някога нашата 
планета.

Това, че някои животни ни се струват страховити, 
диви  и  жестоки,  е  само  илюзия.  Дадените  качества, 
както беше нагледно показано от Нобеловия лауреат, 
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изтъкнатия етолог Конрад Лоренц, са присъщи само на 
„културния човек“.

Нито едно друго животно не е унищожило „за забав-
ление“  такъв  брой  представители  на  собствения  си 
вид – в междуособни войни и кръстоносни походи, във 
фашистки концентрационни лагери или  в  родния  ГУ-
ЛАГ.

Нито едно друго животно не е създало такива средс-
тва за масово унищожаване на ближните – от обикно-
вените огнестрелни оръжия до химически, биологични 
и атомни оръжия. Извън скобите, ясно е, газови каме-
ри, инквизиторски изтезания, а също и тероризъм от 
всякакъв вид и разцветки.

За отношението на човека към другите видове жи-
вотни навярно трябва изобщо да премълчим, за да не 
се опозорим съвсем. По отношение на броя на видове-
те, които сме унищожили, както и на съвкупното раз-
рушително въздействие върху околната среда, можем 
да бъдем приравнени само на ледников период.

Впрочем, и на това навярно може да се отговори, че 
всичко зависи от „нивото на развитие на личността“. 
Какво пък, да разгледаме тази „личност“...

Цената на позора
Виждате ли тези дрехи? Вече съм 
придворен от цели четири часа. Уилям 
Шекспир

Докато Бенджамин Либет обикаля със своите елект-
роди из Сан Франциско, друг велик психолог устройва 
бутафорен затвор в мазето на факултета по психоло-
гия в Станфордския университет.

От това изследване никой не очаквал кой знае какви 
открития, но точно „затворническият опит“ на Фи-
лип Зимбардо поставя началото на нова представа за 
човека.
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Цената на позора
Всичко започнало съвсем прозаично... По стените на 

университета  се  появили  обяви,  с  които  приканвали 
студентите да се включат в научния опит. На добро-
волците обещали пари – по 15 долара на ден. За две сед-
мици  всеки  участник имал  възможност да  събере  по 
210 долара, което, през 1971 г.,  не било никак зле за 
студент.

Ролите  на  „затворниците“  и  „надзирателите“  в 
„затвора“ на Зимбардо определили с жребий. Всяка от 
групите се състояла от дванайсет човека, също като 
светите апостоли.

В уречения ден „надзирателите“ облекли униформите 
и тръгнали по домовете на „затворниците“, за да ги 
„арестуват“. От този момент нататък двете групи 
трябвало сами да определят действията си.

Надзирателите събрали арестуваните в „участъка“, 
а след това ги повели към „затвора“ със завързани очи. 
Там ги принудили да се съблекат чисто голи и да заста-
нат с лице към стената. „Ръцете на стената! Краката 
встрани!“.

На затворниците им се наложило да останат в това 
положение доста дълго време, докато надзирателите 
събирали вещите им, оглеждали килиите и обсъждали 
гениталиите им.

Даже ако  си  затворим очите  за  тези традиционни 
„мъжки шеги“, трябва да признаем, че целият въобра-
жаем стандфордски затвор бил незабавно и докрай из-
пълнен с миризмата на власт и унижение.

Надзирателите измисляли издевателски правила, съ-
буждали затворниците посред нощ, провеждали огледи, 
разпити и поименни проверки. За най-дребното непод-
чинение вземали дюшеците и одеялата на затворени-
те, държали ги в „карцер“, лишавали ги от храна, око-
вавали ги във вериги и слагали на главите им торби.

Униженията станали безброй, а изобретателността 
на надзирателите била за завиждане. Освен това дори 
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най-малкият опит за съпротива засилвал жестокост-
та и агресията им.

Затворниците страдали, изпадали в пристъпи на па-
ника, плачели, унижавали се и молели за снизхождение. 
Още на третия ден надзирателите задължили задър-
жаните да се обръщат към тях с „Господин надзира-
тел“. И затворниците се подчинили.

Неусетно  за  всички  тази  незначителна  по  своята 
същност игра се превърнала в реалност – жестока и не-
човешка.

Замислете се: не говорим за утайката на общество-
то, за някакви си там маниаци, убийци и перверзници, а 
за  съвсем  обикновени  студенти  от  престижен  ВУЗ, 
поставени в определени условия.

Това се оказало напълно достатъчно, за да се превър-
нат в гореспоменатата измет.

Между  другото,  когато  си  припомням  за  опита  на 
Зимбардо, преди всичко ме озадачава следното. Затво-
рените, разбираемо, са били в тъмницата през цялото 
време,  обаче  надзиратели са  „работели“  на  смени  по 
осем часа на ден.

Тоест всеки божи ден след работа те се прибирали 
вкъщи и са изпълнявали ролята си на мили и добросъ-
вестни граждани, все едно нищо не се е случило – гри-
жовни синове, внимателни любовници, обещаващи сту-
денти…22

Може ли умът ви да побере това?
Сега си представете, че на мястото на тези студен-

ти можеше да сте вие. Виждате тази обява на стена-
та в  университета,  звъните в  офиса  на  Зимбардо… 
Мислите, че никога не бихте се превърнали в такъв ин-
квизитор? Сигурен съм, че точно това си мислите.

Опитите  на  научната  психология  не  целят  да  ни 
представят някакъв загадъчен и нов вид хора. Те целят 
22 Между другото, съвременници на Адолф Хитлер твърдят, че е 

бил грижовен баща, добър приятел и галантен кавалер.
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Цената на позора
да се погледнем в огледалото. Това, което се е случило 
със студентите на Зимбардо, може да се случи с всеки 
един от нас.

Разбирам, че тази истина е трудна за осъзнаване, но 
тя е много важна. Оставете книгата за малко встрани 
и просто помислете върху следното: човекът, за кого-
то се мислите, е следствие на външно формирани обс-
тоятелства.  Ако  тези  обстоятелства  се  променят, 
вероятно няма да можете да се познаете.

Поведението на „задържаните“ в „затвора“ на Зим-
бардо е най-доброто потвърждение. Невъзможно е да 
се  разбере  защо  въпреки  всичко  са  останали  в  тази 
тъмница. Никой не е имал правото да ги задържа там 
и, ако бяха поискали да си тръгнат, в най-лошия случай 
нямаше да си получат парите (на много от тях тези 
пари дори не са били толкова необходими).

Отговор на този въпрос не е даден и до днес. Има вер-
сии на изследователи и обяснения на самите участници 
в опита, а ние можем само да гадаем.

Но колко струват всички те, ако в действителност 
никой от „затворниците“ не е поискал освобождаване-
то си? Никой. Всички са продължавали да играят тази 
игра, напълно осъзнавайки безумието на собственото 
си положение23.

Ефектът на луцифер
Неусетно  как  самите  специалисти-психолози, 

създали този опит, започнали да се поддават на 
неговата хипноза.

След 36 години, с успешна кариера и експертен 
опит в затвора Абу-Грейб след нашумелите слу-

23 В интерес на истината трябва да отбележим, че един от „за-
държаните“ все пак е бил освободен и заместен от запасен 
участник. Щастливецът е преживял истински нервен срив още 
на втория ден от опита. Явно все пак не са се заиграли чак до-
толкова, и за всеки случай са го пуснали извън стените на 
„затвора“ по-далече от греха.
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чаи  на  изтезавани  затворници,  Филип  Зимбардо 
пише книгата „Ефектът на Луцифер. Защо добри-
те хора се превръщат в злодеи“. Една книга, изпъл-
нена с разкаяние.

“Негативната власт, която притежавах, – пише 
Зимбардо, докато си припомня за собственото си 
поведение в „Стандфордския затвор“, – ме заслепи 
и не ми позволи да видя разрушителното влияние 
на Системата, която създадох и поддържах. Учас-
тниците в опита бяха съвсем млади,  без  почти 
никакъв житейски опит. За разлика от тях аз бях 
добре обучен изследовател и зрял човек, но посте-
пенно се превръщах в Символ на затворническата 
власт. Държах се и говорех като такъв. Всички на-
около се отнасяха към мен, все едно съм такъв. И 
аз  станах такъв. Станах точно този символ на 
властта, от когото съм се отвращавал през целия 
си живот – надменен, авторитарен „бос“. Бях не-
гово превъплъщение.  Можех някак да успокоя съ-
вестта си – че, видите ли, в качеството си на ръ-
ководител съм се опитвал да възпирам прекалено 
усърдните пазачи от проява на физическо насилие. 
Само че това ги тласна към прилагане на нови и 
все по-изкусни методи за психическо издевателст-
во върху горките затворници.“

Мнозина са чували за този чудовищен опит, но 
малко от тях знаят какво е попречило на учените 
да продължат и, че ако това не се бе случило още 
през първата седмица, завършекът на тази исто-
рия би бил неясен.

Ето къде е било скрито разковничето. Зимбардо 
помолил  за  помощ  годеницата  си,  психологът 
Кристина Маслах. Поискал от нея да проведе до-
пълнително анкетиране сред участниците и така 
тя се озовала в „Стандфордския затвор“ на петия 
ден от опита. Кристина била толкова ужасена от 
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видяното и въобще от всичко, което се случвало в 
„лабораторията“ на  бъдещия ѝ  съпруг,  че  мигом 
развалила годежа.

Категоричната  постъпка  на  възлюбената  му 
принудила Филип да се върне обратно в реалност-
та. Той осъзнал какъв ад на земята е създал и до 
какво е можело да се стигне. Така седмият ден на 
опита се оказал последен за участниците в него.

И знаете ли кое е най-страшното? Когато съоб-
щили на „пазачите“ и „затворниците“ за края на 
опита, никой от тях не можел да повярва. Само за 
седмица  представата  им за  света се  променила 
дотолкова, че дори тази истина им се сторила ка-
то зловеща подигравка.

„Затворническият опит“ на Филип Зимбардо, просло-
вутият  опит  на  Стенли  Милграм,  в  който  хората 
„обучавали“ своите жертви с помощта на токов удар, 
както и хилядите други изследвания дават съвсем ясен 
и  еднозначен  отговор  на истинските причини  за  чо-
вешкото поведение.

Отговорът е следният:  не е важно какво мислим за 
себе си, какви са нашите възгледи и мироглед. Поведе-
нието на човека се определя от обстоятелствата, в 
които се намира.

Ако ни се падне ролята на „надзирател“, ще го играем 
„надзиратели“, при това толкова убедително, колкото 
никой истински надзирател не може да си представи. 
Ще играем така, като че цял живот сме учили при Кон-
стантин Сергеевич Станиславски.

Ако  изтеглим  жребия  на  „затворника“,  ще  станем 
съвсем истински затворници – с навиците на затвор-
ник, със самовъзприятието на затворник, с начина на 
мислене на затворник.

Именно с този прост факт може да се обясни тормо-
зът в армията, поведението на обикновените гражда-
ни, които се кълнат във вярност към фашисткия ре-
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жим  и  още  много  други  неща,  от  които  изпитваме 
срам, но само ако вече сме извън пределите на съот-
ветния „опит“.

Според мен въпросът вече е назрял: Къде отидоха ис-
тинските „аз“ на участниците в тези безчислени опи-
ти?

Отговорът е в самия въпрос. Никъде не са отишли. 
Не са съществували, както никога не ги е имало у мен 
или у вас.

Цял живот ние градим в своето съзнание определена 
представа за себе си.

Но тази фантазия не струва съвсем нищо. Действи-
телните вие се определяте от тези обстоятелства, в 
които сте попаднали. И не си правете илюзии.

Наистина ли все още се учудвате на усещането, че не 
живеете „своя живот“?

Личност няма
Лично аз не съм целокупен. Жак Лакан

Мнозина помнят тази фраза от „Матрицата“: „Лъ-
жица няма!“

Във филма е напълно възможно нещата да стоят та-
ка.  В нашия свят лъжици има предостатъчно, но чо-
вешката личност е неоткриваема, което съвсем естес-
твено противоречи на всяка вътрешна интуиция.

Нео е просто един измислен персонаж, но такива сме 
и самите ние. Нашата личност не е нищо повече от 
плод на собственото ни въображение.

Да, много пъти сте чували думата „личност“. Дума-
та „кръг“ също сте чували многократно, но какво от 
това? Надявам се разбирате, че „кръгът“ е само една 
абстракция. В природата има много неща, които може 
да наречем кръгли, но това не са кръгове като такива, 
а просто предмети, които възприемаме по този начин.
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Иронията е,  че никога не сме се замисляли какво се 

има предвид под „личност“. Какво разбираме под това 
понятие? Към какво ни насочва? Какво точно означава?

Учудващо отговорите на всички тези въпроси ни се 
струват съвсем очевидни, но това е само до момента, 
в който не се наложи да им отговорим. И тук изведнъж 
илюзията за разбираемост се разпада, подобно на царс-
твото на картите в „Алиса в Страната на чудесата“.

Още ще през IV в. пр. н. е. по този въпрос е писал ки-
тайският  философ  Джуан-Дзъ  в  своята  знаменита 
притча: „Веднъж Джуан-Дзъ сънувал, че е пеперуда. Пе-
перудата пърхала весело, без да подозира, че е Джуан-
Дзъ. Когато Джуан-Дзъ се събудил, не можел да разбере 
дали той е сънувал, че е пеперуда, или пеперудата сега 
сънува, че е Джуан-Дзъ“.

Как се получава така, че всички сме буквално във въз-
торг от собствената си личност? Опитваме се да „за-
обичаме себе си“, „да бъдем себе си“, „да се  осъщест-
вим“ и т.н, а в крайна сметка става въпрос за някаква 
илюзия.

Отговор на този въпрос намираме при големия психо-
лог и философ Уилям Джеймс. „Човек има толкова лич-
ности, - пише Джеймс, - колкото индивидите виждат в 
него или за колкото от тях имат представа“.

Да, вашата „личност“ е нещо от рода на парламент, 
състоящ се от дузина самодоволни идиоти. И всеки от 
тях, когато удари неговият час, излиза на  трибуната 
на вашето съзнание и се мисли за център на Вселена-
та.

Ако трябва да съм честен, няма да е лошо тези идио-
ти да се консултират с психиатър както поотделно, 
така и по партиен списък. Когато са всички заедно, та-
ка или иначе представляват пълно безумие.

Защо не забелязваме това? Защото във всеки конкре-
тен момент си имате работа с различна под-личност. 
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След това положението се променя, идва втората, пос-
ле третата и т.н.

Рядко се срещат помежду си, а цялата банда никога не 
се събира наведнъж.

*
Когато сте с приятели, се появява тази под-личност, 

която сте създали специално за въпросната компания. 
Тя няма почти нищо общо с под-личността, която из-
ползвате при общуването с началника или подчинени-
те си.

Когато сте насаме с половинката си, във вас се  за-
действа съвсем друга  под-личност. И, повярвайте, тя 
силно се  различава от  тези „вие“,  които  общуват с 
продавачите  в  магазина,  колегите в  офиса,  пътните 
полицаи или преподавателя по време на изпит.

„Поведението на човека се определя от положението, 
в което се намира.“

Имате и  под-личност, която възпитава детето ви, 
но притежавате и такава, която се е научила да тър-
пи нравоученията на собствените ви родители. Зато-
ва не се учудвайте, че ви се иска да се скриете някъде, 
когато вашите деца се срещат с вашите родители.

Ако обстоятелствата  сблъскат под-личностите ни 
една с друга, се чувстваме несвойствено – понякога не-
удобно, понякога неловко, а понякога направо страшно.

Например, не знаете как да се държите с началника 
на работното място, ако извън офиса спите с него, а 
вашите колеги не са в час за това. Или как да подкрепи-
те съпругата си на „дипломатически прием“,  ако  тя 
върши нещо невъобразимо, а вие се чувствате неудоб-
но и заради двамата.

Може би вашата истинска личност е тази, която се 
проявява, когато сте сам със себе си? Нека допуснем. 
Само че къде изчезва тя, ако употребите ЛСД? Повяр-
вайте на нарколога – ефектът ще бъде силно осезаем. 
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Макар че, като се замислим, какво толкова се е случи-
ло?

Във вашия организъм е попаднало вещество, което се 
различава само  по няколко химични връзки от обикно-
вения невротрансмитер. Това, обаче, се оказва напълно 
достатъчно да се помислите за диво животно или за 
пророк на цялото човечество.

Та каква е тази личност, която може да бъде унищо-
жена от две химически съединения в една молекула?

Впрочем, ако е вярно, че химията е удар под кръста, 
то какво да кажем за хипнозата? Човекът просто си 
говори с вас, вие „заспивате“ и той може да ви накара 
да направите неща, за които никога не бихте се осме-
лили и не бихте се съгласили.

Къде избяга изведнъж личността? Къде се скри? Има-
ло ли е изобщо такава?

„Азът“ на мозъка
Ако ви се струва, че проблемът е единствено в 

социалните  роли,  които  изпълняваме  в  зависи-
мост от едни или други обстоятелства, а реално 
нашата личност си е нещо цялостно и непротиво-
речиво, съществуващо само по себе си, не правете 
прибързани заключения.

Теменният дял на вашия мозък отговаря за оно-
ва ваше „Аз“, което осъзнава къде се намирате в 
момента. Ако се повреди, ще ви превърне в окаян 
скитник, който никога няма да знае къде се нами-
ра. Всъщност, една такава повреда може да ви да-
де и усещането, че вашето тяло не ви принадле-
жи. Да, вашето телесно „Аз“ е съвсем отделно ка-
чество.

Между  другото,  превръщайки  се  във  вечен 
странник без тяло поради заболяване на теменния 
дял, вие може да продължите да се усещате като 
център на видимия от вас свят. Ако обаче долна-
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та част на десния слепоочен дял пострада от на-
раняване или болест, тогава ще изгубите и това 
ваше „Аз“.

Тази долна част на десния слепоочен дял (съвмес-
тно с центровете на лимбичната система на мо-
зъка) отговарят за Аз-субективните ви преживя-
вания. Ако въпросните области на мозъка постра-
дат, вашите чувства и усещания ще престанат 
да ви принадлежат. Най-малкото ще бъдете сигур-
ни, че принадлежат на друг.

Мисля че е почти невъзможно да си представите 
тези състояния и се надявам никога да не се докос-
вате до тях, но само си представете онзи човек, 
за  когото  разказва  Оливър  Сакс,  който  вместо 
шапката си хванал лицето на жена си, а после лю-
леел часовника в ръцете си, мислейки го за пелена-
че. Какво е станало с неговата личност? Къде се е 
дянала? Фактите са следните: и най-малкото ув-
реждане на мозъка може да разруши личността на 
човека до основи.

Ние сме убедени в устойчивостта, целостта и 
състоятелността  на  собствената  ни  личност. 
Само че това не е нищо повече от илюзия, измис-
лица, приказка, която си разказваме сами. При то-
ва всеки път по различен начин.

Вероятно помните какви сте били в детството, в 
младостта,  в  зрелостта (ако сте достигнали до по-
четна възраст). Ако се опитате, ще си припомните и 
някои състояния, в които сте изпадали – отчаяни, изп-
лашени, дълбоко нещастни, несправедливо обидени, но 
също така и невероятно щастливи, одухотворени, из-
питващи страст.

В кои от тези моменти сте били истински и в кои 
сте се лъгали?

И наистина, ако в различни периоди от живота си и в 
различни емоционални състояния сте имали различни 
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възгледи (което е точно така, дори и да сте забравили 
за това), значи някъде сте били, меко казано, в грешка. 
А как да разберем кое от вашите предишни „Аз“ е било 
истинско и кое измамно, погрешно и недействително?

Кой от „вас“ е мислил това, което вие наистина мис-
лите, и кой – някаква глупост? Апропо, сега наистина 
ли сте вие, или отново е някой друг? Можете ли да бъ-
дете сигурни в това? Знаете ли дали и това друго „Аз“ 
няма да бъде подменено? А това обезателно ще се слу-
чи.

Това е парадоксът: усещаме собствената си личност, 
убедени сме, че имаме личност, но тя е само една фик-
ция, а нейната цялостност – още повече.

Никога не сме се съмнявали в собствената си личност 
и сега го правим само от положението на някакъв вид 
метапознание – като да е на ужким, на игра. В крайна 
сметка не мисля, че моите въпроси (или дори вашите 
размисли върху тях) наистина са в състояние да разк-
латят усещането ви за вашата собствена личност.

Тази илюзия – илюзията за нашето личностно „аз“ – е 
основополагаща.

Опитът от „нервната болест“
Точно  преди  да  завърша  Военно-медицинската 

академия ми се случи онзи периферен паралич на 
Гилен – Баре. Но на мен ми „провървя“ не само да 
оживея, но и да се озова в твърде интересна ком-
пания.

Един от моите съседи по легло в реанимацията 
беше приет след  мъничък инсулт с  много  рядко 
местонахождение. В резултат на това от негова-
та „личност“ не беше останала и следа: не разпоз-
наваше жена си, не знаеше къде се намира и гово-
реше някакви отчаяни глупости.  Въпреки всичко 
това той се смяташе за напълно здрав човек. По-
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някога се налагаше да го връзват, за да не избяга 
от реанимацията.

В някои дни му се струваше, че плаваме на кораб, 
а той е капитан, който дава команди на юнгата. 
Юнгата, между другото, бях аз и се отзовавах ви-
наги, когато се налагаше: „Да, мой капитане!“, „Ще 
бъде  изпълнено,  капитане!“.  Тези  отговори  бяха 
напълно достатъчни неговият болен мозък да до-
нарисува картината сам.

Ако не откликнех, можеше да стане опасно: аз 
все още бях обездвижен, докато моят приятел де-
монстрираше удивителна телесна бодрост.

Например, една нощ той си въобрази, че банката 
до леглото ми е казанче на тоалетна. Беше се хва-
нал за нея, за да пусне водата и да се изпикае в мо-
ето гърне. Отказах се от всякакви опити да го ра-
зубеждавам и го пренасочих към апарата за обдиш-
ване, който стоеше самотен в другия ъгъл на ста-
ята. Докато той се занимаваше с него и се опит-
ваше да разбере къде да се изпишка, аз с облекче-
ние извиках дежурния лекар.

След месец в реанимация ме преместиха в основ-
ната сграда, където животът беше буквално под 
ключ. Страдащ от епилепсия младши офицер крое-
ше планове за убийството ни, защото всички го 
изнервяхме до краен предел. Много от пациенти-
те се изплашиха и изнесоха матраците си в кори-
дора, за да прекарат нощта сравнително безопас-
но.

Възрастен мъж, страдащ от атрофия на кората 
на главния мозък, всеки ден си измисляше нова бо-
лест,  която  лекарите  криели  от  него.  Беше  си 
внушил, че скоро ще умре и непрекъснато обмисля-
ше как да се самоубие.

Ако до този момент не бях убеден психиатър, 
щях да реша, че съм попаднал в лудница.
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Само че много от моите съседи по легло бяха, об-

що взето, психически здрави. Заболяванията им не 
бяха  психични разстройства,  а  психиката им не 
беше разрушена от тежка психоза.  Те  бяха нор-
мални хора с локални поражения на нервната тъ-
кан. Което обаче се оказа напълно достатъчно, та 
от предишните хора в тях да не остане нищо.

Съвсем нищо.
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Погледни се
Институцията съществува тогава, 
когато субектите вярват в нея, или по-
точно, когато действат така, сякаш 
вярват в нея. Славой Жижек

И така, нашата личност и въобще всичко, което мис-
лим за нея, е просто една илюзия, но не ни е по силите 
да го забележим, докато не застанем в положението на 
метасъзнанието и не се погледнем „отгоре“.

Ето – изправили сме се, погледнали сме и сме изпадна-
ли, надявам се, в известен ужас… Сега е моментът да 
се замислим доколко всичко в живота ни е обвързано с 
тази, моля за извинение, „личност“.

Притесняваме се за нея, изискваме уважение към нея, 
искаме да я обичат. Стремим се да я развиваме и усъ-
вършенстваме, изпращаме я да търси „смисъл“ и „це-
ли“.

С една дума ние сме безумни. Или поне не сме на себе 
си.

Нашата прехвалена „личност“ е само фикция. Измис-
лили сме си някакъв субект, с когото се оприличаваме. 
Приписваме му определени качества и му обясняваме 
кой е и що е. Създаваме един вид легенда, която да се 
харесва и на нас, и на другите, които трябва да има за 
какво да ни се възхищават.

А после ни се налага да поддържаме курса. При това 
изключително заради чуждите оценки! Заради красота-
та на собствения ни образ в чуждите очи. Какво ли не 
правим, за да се харесаме, да натрием нечий нос или да 
не бъдем победени.

Но кои са тези “други“, чиито очи толкова ни инте-
ресуват? Съвсем същите, залутани в себе си и в игри-
те на думи, нещастни, моля за извинение, глупчовци, 
които не разбират, че всеки от тях е една случайност.
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И все пак не е толкова просто. Проблемът е, че ние 

си взаимодействаме не с истинските хора, а с предста-
вите, които сме си създали за тях, и изобщо не сме на-
ясно какво всъщност представляват те.

Тоест, измисляме не само себе си за пред другите, но 
и самите тях измисляме – за себе си. Да, струва ни се, 
че общуваме с с истински хора, но – замислете се за 
това! – ние винаги говорим с тези, които сме измисли-
ли (по-точно нашият мозък е измислил въз основа на 
фактите, с които разполага).

В резултат се получава омагьосан кръг, даже омагьо-
сан усукан геврек: опитваме се да се харесаме на други-
те, но ние не знаем какво е важно за тях (за истински-
те тях). В следствие на това неминуемо настъпваме 
мотиката,  страдаме и  отново издевателстваме  над 
себе си, за да можем все пак да им угодим по някакъв на-
чин.

Да, ето по такъв загадъчен и нелеп начин решаваме 
какви трябва да бъдем, как трябва да живеем, в какво 
да вярваме и така нататък. Ако това не е абсурд, то-
гава отказвам да разбера истинското значение на тази 
дума.

Залъгваме се със своето „аз“ като дете с парцалена 
кукла. Тя му изглежда жива, защото я храни, пои, обли-
ча – да не вземе, не дай си Боже, да умре от глад и студ.

Замислете се:  детето само прави куклата „жива“ с 
това, че се грижи за нея. Това е такова самоизпълнява-
що се  пророчество!  Вие  постъпвате по  същия начин 
със собствената си „личност“ – обгрижвате я и започ-
ва да ви се струва, че наистина я имате.

Само че, докато игрите на детето са разбираеми, при 
възрастните такова забавление със собствена „вуду-
кукла“ намирисва на шизофрения.

Може би ще ме попитате: защо изобщо си правя тру-
да? Защо нападам това наше личностно „аз“?. Е, измис-
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лили си хората някаква играчка – и какво от това?! Мо-
же така да им е удобно. Какъв е проблемът?

Наистина, да си имаме „личност“ е удобно, спор няма. 
Проблем обаче съществува и той е в нашата несъстоя-
телност спрямо действителното положение на неща-
та. Не можеш да вярваш в нещо, което не съществува, 
да мислиш, че то съществува, да действаш според него 
– сякаш несъществуващото съществува – и да не из-
паднеш в глупаво положение.

Разберете: докато не осъзнаете, че всяка несъстоя-
телност е проблем, няма смисъл да продължавате да 
четете тази книга, защото нищо няма да разберете и 
нищо няма да успеете да промените в живота си.

Осъзнайте следното:  всяка наша несъстоятелност е 
нашето несъответствие с реалността. Ако не й съот-
ветствате, неизбежно ще допускате грешки. И това 
са ваши грешки, от тях страдате вие. И вината за то-
ва не е ничия друга, освен вашата собствена.

*
Казано накратко, измислили сме си несъществуваща 

личност и играем около нея хоро. Какво може да произ-
лезе от това?

Да си представим, че имате парцалена кукла. Такава 
кукла имат и всички останали. Иска ли ви се вашата 
кукла да е най-хубавата от всички останали? Не сте 
сигурни? Все още се колебаете? Ами ако на някой му 
хрумне  да  направи  състезание  между  всичките  тези 
кукли? Ами ако от това състезание зависи обществе-
ното признание?

О, не, тук вече ще изпаднем в сериозна истерия и ще 
започнем война за лайкове. И покемони ще започнем да 
събираме, ако се наложи. Само че кой ще ни ги даде, ако 
всички се намират в същото положение? Колко лайка 
ще съберем? Един – нашият собствен. И как ще се по-
чувстваме тогава? Катастрофално!
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Да! Не някой и не нещо, а именно фикцията за наша-

та личност е отговорна за всичките ни неоправдани 
очаквания  и  напразни надежди.  И  само  заради нея  се 
стараем пряко сили – заради нашата парцалена кукла. 
Не заради себе си. Затова не бива да се учудваме на чув-
ството, че живеем чужд живот. Това усещане не ни лъ-
же. Точно така е: този живот не е нашият.

И би било добре, ако нашата личност се градеше въз 
основа на някакъв единен план в рамките на някаква 
понятна и ясна социална структура.

Поне ще има някаква логика в това изграждане.
Така е с примитивните народи, например. Затова при 

тях почти не се срещат психологически проблеми. Раз-
бира се, те нямат такова нещо като „личност“. Всич-
ко, с което разполагат, е точно определено място в со-
циалната йерархия  и  свързаните с  това  задължения. 
Това е нещо реално, а не фикция. Какви проблеми може 
да има тук? Не, тук всичко е ясно, всичко е по служба. 
И няма главоболия.

А, виж, изграждането на нашата личност е една нес-
пирна импровизация – поредица от нелепи стечения на 
обстоятелствата. В едни случаи сме принудени да иг-
раем една роля, а в други – друга роля. Я се опитваме да 
угодим на баба си, я на учителката, я в някое анимаци-
онно филмче нещо ни е харесало и сме започнали да ве-
селим уважаемата публика.

После цялото това многообразие от заучени роли и 
отиграни  спектакли  благополучно  се  е  разбъркало  в 
нас. Съзнанието ни се е опитвало да намести несъвмес-
тими неща. А сега се чудим защо сме изпълнени с вът-
решни противоречия, от които свят да ти се завие.

При това всичко е случайно и според случая – тук ед-
но се е закачило, там – друго, тук на един сме се опи-
тали да се харесаме, а после на следващ сме се докарва-
ли. И накрая свикваме към собствената си вътрешна 
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противоречивост. Свикваме всичко да ни е през оная 
работа.

Ето такава е илюзията за нашата личност. И какво? 
Още ли държите на тази кукла?..

По-високо от средното
Американският Съвет на колежите направил из-

следване сред един милион ученици от средните 
класове. Подрастващите трябвало да оценят сво-
ята способност да се погаждат с околните. И как-
во се оказало?

Оказало се, че всеки, който считал, че има таки-
ва способности, ги е оценил „по-високо от средно-
то“. Всичките 100%. При това 60% от тях се сло-
жили в горните 10%, а 25% (т.е. една четвърт!) 
от учениците – дори в горния 1%.

Ще кажете, че това са деца, какво да ги правиш. 
Може би. Само че и 94% от учителите оценяват 
нивото на своята работа „по-високо от средно-
то“. И 40% от инженерите нареждат себе си сред 
онези 5% от най-добрите инженери. Лекарите съ-
що  излизат  с  тези  номера,  шофьорите,  изобщо 
всички.

Истината е, че всеки от нас е роб на завишена-
та самооценка, затова не се учудвайте на вечно-
то си разочарование. Просто не е възможно да ни 
оценят „по достойнство“ така, че да сме довол-
ни… Плащат ни по-малко, отколкото заслужава-
ме. Не ни обичат както трябва. Направо не разби-
рам къде са ни медалите. Защо не сме на почетна-
та дъска? Защо никой не пада ничком при нашата 
поява?

Впрочем,  отговорът на  тези  въпроси  е  съвсем 
очевиден:  ние  сме  несъстоятелни.  Пак  добре,  че 
още на са ни били. Впрочем и тези, които не бият, 
честно казано, също не са много по-добри.
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Зависимост

Никога не позволявайте на морала да ви 
попречи да постъпите правилно. Айзък 
Азимов

Разбира се,  дори фиктивната личност ни осигурява 
някои удобства.  Най-малкото в представителен сми-
съл – тя ни позволява действено да заявим себе си пред 
света (сякаш това го интересува) и да вдигнем летва-
та за собствените си подвизи.

Само че за всички тези съмнителни, право да си ка-
жем, удобства трябва да си платите.

Първо, плащате със своята зависимост от чуждото 
мнение – ще живеете не този живот, който всъщност 
искате, а този, който ще осигури похвалите за вашата 
кукла (извинете, личност).

Второ, обречени сте да се въртите в кръг до безкрай-
ност – трябва да получите добра оценка за своята лич-
ност (извинете, кукла), но ще сте вечно разочаровани, 
защото лайковете и първите места всеки вече е раз-
дал, разбираемо, сам на себе си.

Трето, ако вие в нещо сте наистина добри (и бидейки 
вашия мозък, вие със сигурност сте), нима се грижите 
по този начин за себе си? Не, вие се грижите само за 
благополучието на своя фантом и всичко, на което бих-
те могли да разчитате в такъв случай, не е нищо пове-
че от измамно благополучие.

Ние сме особено чувствителни към това как се отна-
сят хората към нас, как ни възприемат , какво е тях-
ното мнение за нас. Прекалено загрижени сме и за собс-
твената си самооценка – успешен ли съм, или съм неу-
дачник, трепереща твар ли съм, или имам право? И вся-
какви такива бълвочи.
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И от време на време подобни вълнения докарват все-

ки от нас до състояние на всеобхватна психическа кри-
за.

Но нека се замислим: за какво все пак иде реч, когато, 
общо взето, няма никакъв предмет на обсъждане? Не 
може да страдаме заради качеството на някаква фик-
ция, защото фикциите нямат качества. Излиза, че се 
притесняваме напразно. Буквално за няма нищо.

Истината е там, че всичките ни представи за наша-
та собствена личност, а оттам и за нейната роля в 
живота ни, за нейната съдба, за отношението на дру-
гите към нея, не са нищо повече от вътрешна игра на 
собствения ни ум. Това е един вид естествена халюци-
нация.

Да, това е парадокс: не можем да имаме усещане за се-
бе си без личността, но нея я няма.

Единствената възможност да разберете това е да се 
издигнете до нивото на метасъзнанието и да погледне-
те на себе си сякаш отгоре. Да, опитайте и вижте кол-
ко глупава и напразна се оказва тази игра. Просто виж-
те това и спрете да лъжете себе си. Дойде времето, 
когато можете да направите това.

Ако нямате личност, и ако добре разбирате това, то 
няма какво да защитавате. Не се шегувам. Та вие про-
пилявате целия си живот в това очевидно безсмислено 
и губещо занимание!

- Ако се съглася с тях, ще си помислят, че съм слаб!
- Няма да търпя такова неуважително отношение!
- Ако не съм прав, значи съм глупак, а това категорич-

но не е така!
- Тези идиоти или ще правят, каквото им казвам, или 

не отговарям за действията си!
„Ние усещаме собствената си личност, уверени сме, 

че притежаваме личност, но тя е само фикция, а ней-
ната цялостност – още повече.“
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Не знам, може всичко да е така, както изглежда. Мо-

же и наистина всички наоколо да са идиоти, а вие да 
сте една глава над останалите (определено над средно-
то  ниво!),  но  в  случая  това  няма  никакво  значение. 
Важното е друго: ако мотивацията на вашите дейст-
вия се определя от фиктивното ви „аз“ (и от желание-
то да го защитите), то вие сте отвъд пределите на 
действителността.  Заседнали  сте  във  въображаем 
свят, вие просто не можете да оценявате положение-
то съответстващо и със стопроцентова вероятност 
ще допуснете грешка.

Илюзията на любовта
Ето ви нагледен пример за нашата несъстоятел-

ност: всички си мислим, че партньорът ни трябва 
да  обича  нашата личност,  тоест „самите нас“, 
както обичаме да казваме. Какво пък, вие вече зна-
ете, че му възлагате непосилна задача – иди там, 
не знам си къде, намери това, не знам си какво. 
Опасявам се, че резултатът няма да бъде твърде 
романтичен.

Разберете: ако нямате личност, няма как някой 
да я обикне и при най-голямото си желание. Разби-
ра се, на вас ви се струва, че я има, поради което 
ви се струва и че такава любов е възможна. Но не 
е така! Никой не може да обича личността ви, за-
щото всъщност нямате такава.

И какъв ще бъде резултатът, ако поискате не-
възможното от любимия човек? Чакайте до вто-
ро пришествие да обикне вашата личност! Няма 
да я обикне. И защо? Защото не сте учили за този 
парадокс. Дори не сте и подозирали за него. Само 
че вече знаете...

А освен това вече знаете, че когато сами се влю-
бите в нечия личност, това ще бъде една преголя-
ма заблуда. Защото тази личност я няма в обекта 
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на желанията ви, така както и във вас. Влюбили 
сте се в това, което сами сте си измислили. Всич-
ко това, естествено, ще завърши разочароващо, а 
може би и трагично.

Сега дайте да видими какво точно сте се заели да раз-
вивате у себе си. Имам предвид това масово лудване по 
„развитие  на  личността“,  „самоосъществяване“,  „да 
бъдеш себе си“ и всякакви такива. Вече двайсет години 
това е мечтата на идиота.

За  какво  всъщност говорят всичките тези  гурута, 
търгуващи с „личностно израстване“? Що за химера ни 
предлагат да развиваме в себе си? Да напомпаме и без 
това надутото ни до пръсване „аз“ до размерите на 
Вселената? Трябва ли да обяснявам с какъв гръм и тря-
сък ще се спука след това?

Трябва да призная, че в прерових планини от научна и 
религиозна литература в търсене на личността, про-
ведох маса изследвания, написах дори две монографии за 
явлението личностно развитие. И всичко, което мога 
да ви кажа с пределна яснота е, че  същинското разви-
тие на личността се крие в осъзнаването (в действи-
телното осъзнаване!) на факта, че у вас няма и помен 
от някаква си личност.

Няма и никога не е имало. Същото се отнася и за мен. 
Има  само  виртуална  измислица,  размътено  съзнание, 
лека халюцинация и една огромна заблуда.

Проклятието на социалните мрежи
Знаменитият  философ  и  психолог  Ерих  Фром 

сравнява отношенията между мъжа и жената с 
обикновен пазар. Сключването на брак и дори сек-
сът приличат на пазар, където всеки предлага на 
другия стоката си.

Жената предлага на мъжа своята външност, сго-
ворчивост или напротив – своенравност, както и 
умението да готви и, например, да пее песнички.
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Мъжът на първо място представя на този пазар 

своите  професионални  постижения,  социално  и 
финансово положение, а, ако нещо липсва, предлага 
друго (например мускули или медал за храброст).

Потенциалните  партньори  търсят  съответс-
твие: те обръщат своите достойнства и недос-
татъци в някакви условни единици и когато став-
ките и на двете страни съвпадат, се сключва съ-
юз.

През 70-те години на миналия век психолозите 
проявяват силен интерес към тази тема и изясня-
ват, например, че ако външността на партньори-
те е горе-долу равнопоставена, след една година 
отношенията в тази двойка ще се подобрят, но 
ако физическата привлекателност силно се разли-
чава, то ще се влошат.

Но това касае отдавна отминали дни... Макар че 
малцина  осъзнават  колко  радикално  социалните 
мрежи са променили психологията на съвременния 
човек.

Уловката е там, че животът на всеки ползвател 
на мрежа се е превърнал в съвсем истинска витри-
на и това е довело до редица много особени после-
дици. Напълно възможно е най-важната от тях да 
касае представата на човека за собствената му 
„личност“.

Страница  в  социална  мрежа  –  „ВКонтакте“, 
Facebook, Instagram – това е, разбира се, нов вид 
фромовски пазар. Съответно, тъй като там вън-
шността продава, всички се стремят да изглеж-
дат в пъти по-добре, отколкото са в действител-
ност. Тоест, лъжат яко и безспир. Нещо повече, 
те често изобщо не го осъзнават, а даже и да раз-
бират, че са се оплели в лъжи, те все едно не мо-
гат да направят нищо.

Това води до парадоксален ефект.
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От една страна заклетият „мрежовик“,  който 

се сравнява с други лъжци, започва да си мисли, че 
живее значително по-зле от тях. Неговите „прия-
тели“ публикуват на страниците си скъпи коли, 
яхти, частни самолети плюс снимки от ресторан-
ти със звезди „Мишлен“ и пейзажи от остров Ба-
ли. Къде ти при него такива неща?

От  друга  страна,  анализирайки  собствения  си 
профил в социалната мрежа, такъв „мрежовик“ за-
почва  да  надценява  самия  себе  си.  Разглеждайки 
разкрасените  си  с  филтри  снимки,  отчитайки 
лайковете под  постовете си,  той автоматично 
започва се мисли за по-красив, по-умен и по-обеща-
ващ, отколкото е в действителност.

Тоест, той самият вече е сигурен, че заслужава 
нещо повече. Струва му се, че животът е неспра-
ведлив  към  него.  В  резултат  на  това  от  една 
страна вече е категорично неудовлетворен, а от 
друга – страда от завишени очаквания. Всичко то-
ва неизбежно ще се превърне в разочарование.

Разбира се, всеки би могъл да погледне на това 
трезво, да отстрани противоречията и да запази 
здравия си разум. Пожелавам го на всички. Обаче 
мозъците ни си  играят други  игри.  Една  такава 
например – как да обясня сам на себе си всичко та-
ка, че да изглежда възможно най-драматично и без-
надеждно.

Ето ви вариант за отговор: средностатистичес-
кият „мрежовик“ счита, че е прекрасен (резултат 
от анализа на собствената му страница),  обаче 
съдбата го  е  ощетила (резултат от анализа  на 
„приятелските“  страници)  и  затова  –  и  това  е 
типа на „логическия силогизъм“ – светът е ужа-
сен. Това е положението.

И това е само върхът на айсберга. Има и камара 
други проблеми. Например, „мрежовикът“ вече не 
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може да бъде различен пред различни хора – в соци-
алните мрежи те виждат и приятелите, и съпру-
гът, и работодателят, и любовникът с любовни-
цата. Как да се изхитриш и да съгласуваш всичко 
това? Подвеждащ въпрос с повишена трудност.

За  съжаление,  „мрежовиците“  решават  този 
проблем по все така парадоксален начин – те отк-
ровено "отсвирват" всичко това!

И, ако преди време социалната комуникация в ду-
ха на Уилям Джеймс е била сама по себе си сложна 
игра,  която  е  принуждавала  хората  да  напънат 
мозъците си, то сега е обявено, че всеки има право 
на  „лично  мнение“  (поредното  чудо  невиждано). 
Така че вече даже не е нужно да се замисляш над 
каквото и да било и можеш смело да ръсиш всевъз-
можни глупости пред почтените люде.

И само някой да се е опитал да ме упрекне! Това 
си е моята личност! И вече христоматийното „Аз 
така се себеизразявам!“.

Толкоз.
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И така, какво сме ние?
Умирам всяка нощ, когато заспя. И се 
раждам отново с утрото на следващия 
ден. Махатма Ганди

Смешно е да се вземаме твърде на сериозно.
Колкото и да сме прекрасни, никой от нас не предс-

тавлява нещо особено. Милиарди хора са живели преди 
нас, милиарди живеят заедно с нас и милиарди, да се на-
дяваме, ще живеят след нас.

И после всичко това ще отиде по дяволите и ще се 
стопи в небитието на нов „Голям взрив“.  Е,  или пък 
просто в чистичка „черна дупчица“, процеждаща едва 
доловимото лъчение от другаря Хокинг.

Не бива да мислим, че сме нещо си! Просто не бива.
В общия обем на Вселената ние даже не сме и прашин-

ка. И в това отношение нищо няма да се промени, дори 
да оглавим планетата и да ни признаят за превелики 
сред великите.

Ние самите, както вече казах, – това е просто наши-
ят мозък. Тоест, грубо казано, половин килограм нерв-
ни клетки.

Обаче в последно време стана много модерно да си иг-
раят с цифрите и да говорят колко е як мозъкът. Види-
те ли, в мозъка има толкова много клетки, еха-а-а, че е 
чудо някакво невъобразимо.

Знаете ли, че бактериите в червата са поне петсто-
тин пъти повече от клетките в мозъка? И какво от 
това?

Митовете за мозъка
Мракът на повдигащите духа митове за неверо-

ятността на нашите мозъци се разраства. Много 
се гордеем с това желе в черепната си кухина! До 
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такава степен се пръскаме от гордост, че здрави-
ят ни разум отива на кино.

Казват, например, че връзките между невроните 
в мозъка са повече (чисто теоретически) от ато-
мите  във  Вселената.  Поразително  въображение, 
нали?  Много  умен трябва да  е  този наш мозък! 
Направо свръхмашина!

Проблемът е, че в едно най-обикновено кубче на 
Рубик (в зависимост от централните елементи) 
има 88 секстилиона 580 квинтилиона 102 квадри-
лиона 706 трилиона 155 милиарда 255 милиона и 
88 хиляди комбинации.

Това да не ви е Айнщайн? Или пък Леонардо да 
Винчи?

Не споря, че мозъкът е сложна машина, но разбе-
рете правилно – у всеки умствено изостанал су-
бект мозъчните връзки са пренебрежимо по-малко, 
отколкото у гений от челната десетка. Въпросът 
не  е  в  количеството,  а  в  качеството  на  тези 
връзки.

Също така винаги трябва да се  има предвид и 
гледната точка.  Казват,  че  нашият мозък е  до-
толкова сложен, че все още не е изобретен компю-
тър , който да е по-мощен от него24. Съгласете се, 
че това е просто невероятно!

Първо, никой не уточнява каква мощност се има 
предвид… Второ, и то е най-важното – какво има 
да се хвалим, ако нашият мозък, па бил той и тол-
кова невероятен, не може да измисли съответна 
на себе си машина?

Чий проблем е това? На машината, която така и 
не можем да създадем? Е, да, хилав ни е мозъкът – 
не се справя засега. Но много се старае. Не само 
той при това. Хиляди учени, инженери и програ-

24 Неотдавна обявиха, че такъв компютър вече е създаден.
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мисти се опитват с общи усилия да стъкмят та-
зи машина. Най-голямата.

С какво да се гордеем?
Човечеството  живурка  на  тази  планета  приблизи-

телно двеста хиляди години, но за еволюцията това е 
съвсем нищожен срок. Тя не препуска в галоп и за това 
време човешкият мозък не би могъл значително да се 
измени. Тоест, нашите мозъци по същество са мозъци-
те на кроманьонците.

С други думи и чисто теоретически: ако имахме въз-
можност да клонираме кроманьонец и след това да го 
приобщим към нашия начин на живот, този представи-
тел на различен биологичен вид (!),  макар и също чо-
вешки,  вероятно ще  бъде  същото разумно същество 
като нас.

Затова, преди да се бием в гърдите и да разказваме за 
силата на нашето съзнание  и  за  величието на „лич-
ността“, по-добре да погледнем истината в очите и 
окончателно да престанем с всяко „главозамайване от 
успехите“.

*
И така, какво всъщност представляваме, щом и съз-

нанието, и личността са неща или дълбоко вторични, 
или изобщо ефимерни?

Ние действително имаме мозък или, по-точно казано, 
нашият мозък – това сме ние. Психиката е негова про-
изводна. С помощта на психиката усвояваме културни 
навици, език, реч, социално взаимодействие и така на-
татък.

Тоест, нещо ни е дала природата, нещо – културата, 
но самите ние не сме направили нищо значимо. Помис-
лете: използвате пълноценно езика, въпреки че не сте 
измислили нито една дума в него. Даже нашите мисли 
са взаимствани от някой друг.

Нашата психика се определя от психотиповете – ня-
кой е по-бърз, някой е по-бавен (впрочем, по правило по-
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вечето  гении  са  мудни),  някой  се  изтощава  бързо 
(спринтьори), някой е издръжлив (бегачи на дълги раз-
стояния), някой е повече по образите, някой – по абст-
ракциите, а някой, така да се каже, пък е реалист.

И това е всичко. Вие сте някое от съчетанията на 
тези „някой“.

А да не забравяме, че въз основа на цялото това „мно-
гообразие“ се формират нашите умения и опит. Тук, 
разбира се, възможностите са повече, но по същество 
въпросът е в количеството на автоматизмите, които 
сме успели да си изработим към настоящия момент.

10 000 часа
Въпросът за гения, таланта и дарованието е из-

ключително  проблематичен.  Дали  сме  гении  или 
не, само времето ще покаже. Или няма да покаже. 
Йохан Себастиян Бах е бил забравен за сто години 
и е можело въобще да не си спомнят за него, но от 
това той не би могъл да стане по-малко Бах.

В общи линии да живееш с усещането, че си ге-
ний, когото не са оценили по достойнство, е глу-
пава загуба на време. Няма лек за тази болка. Впро-
чем, мнозинството се вълнува и от по-тривиални 
неща – как да живеем така, че за да се занимаваме 
със „собствената си работа“ и да имаме успех в 
нея? Учените са отговорили на този въпрос.

Преди двайсет години немският психолог Андрес 
Ериксон и неговите колеги провели много интерес-
но изследване сред випускниците на Берлинската 
музикална академия. Разделили всички студенти-
цигулари  на три групи:  1)  потенциални солисти 
от световна величина, 2) „обещаващи музиканти“ 
и 3) тези, които ги очаква кариера на учители по 
музика в училище, освен ако съвсем не захвърлят 
това си занимание.
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След това психолозите са заели да пресмятат по 

колко часа са се упражнявали студентите от вся-
ка една група. Резултатите поразили световната 
културна общност. Представителите на първата 
група прекарали в свирене 10 000 часа, на втората 
– 8 000, а на третата – 4 000.

Къде се крие драмата на културната обществе-
ност? В това, че работата, както се оказало, не е 
в таланта, нито в природна дарба и даже не е в 
някакъв митичен гений, а е в баналното количест-
во  време,  което човекът е  отдал  на  съответс-
тващата тренировка на мозъка.

В своя бестселър „Гении и аутсайдери“ Малкълм Гла-
дуел дава множество примери, които доказват, че вся-
ка „гениалност“ е най-вече едни 10 000 часа труд и пот 
(и  в  това  той  практически  е  единодушен  с  Алберт 
Айнщайн). Това е вълшебното число на успеха и няма 
значение за коя област на дейност става въпрос – му-
зика, програмиране или кулинария.

„Използвате пълноценно езика, въпреки че не сте из-
мислили нито една дума в него.“

Това, разбира се, не е точно така и изследванията на 
Ериксон са подлагани неведнъж на заслужена критика. 
Но и от истината, която са изложили наяве, също ня-
ма къде да избягаш.

Ясно е, че нашите мозъци имат някои особености: ед-
ни са по-способни за определена дейност, а други – не. В 
крайна сметка всички цигулари в изследването на Ерик-
сон са били именно цигулари, а не пилоти от Формула 
1, и са се обучавали в музикална академия, а не на ско-
ростна писта.

Пилотите се сравняват с други пилоти, а цигуларите 
– с цигулари. И ако човек е направил своя избор и се е 
посветил на това да усъвършенства определено уме-
ние, то успехът действително ще зависи от усилната 
подготовка.
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Всъщност истинската тайна на правилото за 10 000 

часа се крие другаде.
По някаква причина всички смятаме, че „нашата ра-

бота“ е занимание, от което веднага ще започнем да 
получаваме удоволствие  Но това не  е  така,  защото 
интересът  по  своята  физиологична  природа  е  нещо 
много непостоянно.

Интересът  е  просто  сложна  ориентировъчна  реак-
ция: „Ах!“ и „Леле!“. Но веднага щом се появи и най-мал-
ката  определеност,  тутакси  започват  и  първите 
трудности по усвояване на умението и накрая следва: 
„Абе да го…“.

Работата е там, че получаваме истинско удоволст-
вие само от нещата, които ни се удават най-много. А 
за да се научим да ги правим така, че да ни се удават, 
са нужни онези 10 000 часа. Докато трупате своите 10 
000 часа може да ви се струва, че сте се захванали с не-
що, което изобщо не е за вас.

Накратко,  дали  харесвате  или  не  работата,  която 
вършите,  ще  разберете  едва  след  като  станете  ис-
тински ас в нея. Впрочем, след като станете, най-веро-
ятно ще започнете да я харесвате. И щом е така, ще 
сте сигурни, че е „вашата“.

*
И сега един малък въпрос (ако наистина четете вни-

мателно тази книга, а не просто прелиствате страни-
ците ѝ): какво не ви достига, например, за да разберете 
добре в какви отношения се намират вашият мозък и 
вашето подсъзнание?

Да, това са тези същите 10 000 часа работа с научни 
изследвания (в това число рефлексия, интроспекция и 
обучение при професионалисти). А колко време е нуж-
но, за да се научим да се оправяме както трябва със 
собствения си живот?

Минимум 10 000 часа работа по въпроса.
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Да, знам, че бихте искали да прескочите необходими-

те часове и да получите отговорите на всички свои 
въпроси незабавно. Но, за съжаление, не става така.

Надявам се, че наистина сте искали да чуете истина-
та. И тя е такава.

Разбирам, че не ви харесва. Самият аз редовно чувст-
вам нещо подобно: искам всичко тук и сега, при това на 
сребърен поднос, красиво опаковано и със синя пандел-
ка. Само че това е един от случаите, когато да се меч-
тае е вредно.

Спомнете си как часове и години наред сте учили ма-
тематика, алгебра и геометрия. Много, нали? И какво 
научихте? Надали се  смятате за  Григорий Перелман. 
Между другото и специалистите ще ви кажат, че той 
„не е разбирал много от математика, а само от отдел-
ни нейни области“. И те ако не разбират, тогава кой?
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Закономерност
Хората единствено затова се мислят за 
свободни, защото съзнават своите 
постъпки, а причините, които са ги 
предизвикали, не знаят. Спиноза

Ще ви разкрия няколко психологически трика.
Ако искате човек да мисли, че води „хубав живот“, по-

молете го да си спомни за три радостни събития, кои-
то е имал наскоро, а после поискайте да сподели за три 
лоши, които е преживял преди пет години.

Ако пък ви хрумне да внушите на някого, че животът 
му не струва, попитайте го за три лоши събития, слу-
чили му се в последно време, а после го разпитайте как-
во го е радвало – да, правилно – преди тези същите пет 
години.

Както се досещате, този трик може да приложите 
на един и същ човек и неговата самооценка ще бъде раз-
лична в зависимост от това в каква последователност 
сте предизвикали спомените му.

В случай, че сте психотерапевт и трябва да разбере-
те какво всъщност мисли за състоянието си вашият 
пациент, попитайте го за времето. Не, не се шегувам. 
Лошото време прави самооценката ни по-обезсърчава-
ща, а хубавото – обратно, по-поощрителна. Но ако по-
питате човека за времето още в началото, то въздейс-
твието на „предпоставката време“ върху преценката 
му ще бъде отстранено.

Да предположим, че сте политически инженер и иска-
те определен човек да сложи юзди на либералните си 
идеи. В такъв случай го накарайте да поразмишлява за 
неизбежността на смъртта. В момента, в който той 
наистина почувства проникновено тази мисъл, ще ви-
дите колко бързо един либерал може да се превърне в 
консерватор.
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В случай, че сте адвокат (или се готвите да стане-

те), запомнете следното: съдебните заседатели ще из-
дадат присъда в интерес на вашия клиент, ако им да-
дете възможност да узнаят повече неща за подсъдимия 
от човешка гледна точка – какъв е бил като дете, как-
во са работили майка му и баща му, има ли си куче.

„Ние самите, както вече казах, – това е просто наши-
ят мозък. Тоест, грубо казано, половин килограм нерв-
ни клетки.“

И още нещо за юристите: постарайте се да нагласи-
те нещата така, че съдията да подготви важното за 
клиента ви решение след като се е нахранил добре. Та-
ка  можете  да  увеличите  шансовете  си  двукратно! 
Впрочем, един такъв номер ще сработи и в кое да е дру-
го учреждение, включително и при явяване на изпит.

Когато  се  разхождате,  а  вашият  приятел  върви 
твърде бързо и на вас вие неудобно да му го кажете, из-
ползвайте този метод: помолете го да си спомни за дя-
до си и баба си и той ще забави ход, уверявам ви!

Ако пък просто се видите с някого на кафе – било по 
работа или на среща – по-добре е събеседникът ви да 
пие гореща напитка. Тогава ще бъдете възприет като 
по-сърдечен и достоен за доверие събеседник.

За десерт към тези разсъждения за ядене и пиене ще 
ви  дам  един  приятелски  съвет:  когато  публикувате 
снимки в сайтове за запознанства, гледайте на тях да 
бъдете в червено. Па било то и с фотошоп! Просто в 
червено, да.

Всички тези трикове са резултат от изследвания на 
социални психолози. Ако се запознаете с техните опи-
ти, ще можете да си направите цял каталог с подобни 
манипулативни техники за всевъзможни случаи25.

25 Подобни изследвания се правят постоянно, защото възмож-
ността за влияние върху нашето поведение струва скъпо. Ка-
то особено много се правят вече не толкова в социалната пси-
хология, колкото в невромаркетинга.
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„Как е възможно?“ – ще попитате. Възможно е, защо-

то нищо на този свят не е случайно.
Нашето поведение се определя от точни и ясни зако-

номерности. Да, не всички са очевидни и да, толкова са 
много, че ефектите им често се припокриват, но това 
не значи, че ние правим нещо „просто така“, „случай-
но“. Подчинени сме на закономерностите на живота, 
защото сме част от него.

Поведението ни се диктува от огромно количество 
най-разнообразни предпоставки. Мозъкът ни ги отчи-
та всичките,  а  само една съвсем малка частичка от 
тях е достъпна за съзнанието (макар,  разбира се,  да 
сме уверени, че сме с трезв ум и разбираме всичко, кое-
то се случва с нас).

Съдиите и съдебните заседатели от моите примери 
не се и съмняват, кълнейки се в Библията, че, докато 
издават  присъдите  си,  действат  безпристрастно  и 
обосновано. Проблемът е в това, че тяхното съзнание 
не вижда начина, по който мозъкът им взема едно или 
друго решение.  Механизмът за вземане на решения е 
скрит от нашето съзнание.

Но това никак не е случайно! Действието на съот-
ветните предпоставки като ситост, сведения за лич-
ни качества и т.н.  –  е  съвсем закономерно:  ако  чрез 
тях се въздейства на мозъка, човек ще се държи по ко-
ренно различен начин, отколкото в условията на глад 
или отсъствие на съответстващи сведения.

Затова и съдията, и съдебните заседатели предпола-
гат, разбира се, че техните решения са обусловени от 
друга „закономерност“: внимателна и подробна провер-
ка  на  фактите,  анализ  и  безпристрастна  оценка  на 
случилото се. Е, и това го има, разбира се. Но по същес-
тво са си глупости на търкалета.

Коя е основната грешка? Ясно е, че мозъкът може да 
обърка съзнанието, като му предостави само част от 
сведенията. Има обаче и други случайности – например 
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предателство на приятеля, измяна на партньора, срив 
на бизнеса. Ще попитате дали и това е закономерно.

Точно така.
Причината, поради която не виждаме, не забелязваме 

и не осъзнаваме тези закономерности е,  че инстинк-
тивно и погрешно поставяме себе си в центъра на све-
та, а това, разбира се, не е така.

Геоцентричният  модел  на  Вселената,  създаден  от 
Клавдий  Птоломей,  вади  наяве  множество  небесни 
„случайности“ – някакви необясними от гледна точка 
на въпросния модел космически събития. Защо? Просто 
защото връзката между планетите и светилата е би-
ла неправилно зададена от Птоломей.

Но щом Николай Коперник поправил тази грешка,  и 
всичко си дошло на мястото – Земята започнала да се 
върти около Слънцето, а не обратно – и тутакси всич-
ки предишни „случайности“ се изпарили. По-точно ка-
зано, престанали да изглеждат такива в следствие на 
разкрилите се пред човечеството небесни закономер-
ности.

Ние допускаме тази същата грешка. Мислим себе си 
за център на света, съотнасяме всичко към себе си и се 
възприемаме  като  най-точния  измервателен  прибор. 
Ние сме си такава „Алфа и Омега“, че повече няма накъ-
де, макар че никога няма да си го признаем.

Истината е, че не сме център дори на собствения си 
живот (да не говорим за нещо повече). И масата „слу-
чайности“, с които той изобилства, са следствие на 
нашия егоцентризъм.

Всички тези мними „случайности“ в живота ни въз-
никват в резултат на действията на два механизма:

– допускаме грешки в преценките си, просто защото 
съзнанието не вижда всичко, което мисли и върши мо-
зъкът,  а  също  и  какви  предпоставки  отчита  той  в 
един или друг момент (посочените по-горе примери за 
психологически трикове го доказват);
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– страдаме от фундаментална неточност на измер-

вателния си прибор (какъвто и всъщност сме самите 
ние) – съотнасяме всички събития със себе си, имаме 
„лично  мнение“  по  всички  въпроси,  сякаш светът се 
върти около нас, което, меко казано, не е точно така.

Надявам се, че вече можете да осмислите този без-
спорно парадоксален извод: всичко на този свят е зако-
номерно и всичко, което ни се струва „случайно“, е са-
мо ефект на възприятието.

А от това следва с очевидност: всичко, което имаме, 
всичко,  което представлява  нашият живот в  личен, 
професионален и всякакъв друг план, не се е „случило“ 
просто така. Всичко това е произлязло закономерно.

„Помислете: използвате пълноценно езика, въпреки че 
не сте измислили нито една дума в него.“

И това далеч не е всичко. Да направим следващата 
стъпка.

Нека си зададем въпроса: кога ни се налага да измисля-
ме нелепи обяснения за своите постъпки или за някакви 
събития?

Тогава, когато не виждаме истинските закономернос-
ти.  Тоест,  винаги,  когато  се  сблъскваме  със  случай-
ността (която в действителност не е такава), ни е 
нужно обяснение. Ще измислим ли нещо „умно“ в такъв 
случай? Ако и да, то това „умно“ ще бъде грешка.

Защо, да речем, вашият приятел ви е предал? Разбира 
се, ако си поразмърдате мозъка, бързо ще намерите от-
говора – вероятно той е „лош човек“, или пък „парите 
могат да развалят всеки“. Ще превърнете това, което 
ви изглежда като случайност (та вие не сте и помисля-
ли, че предателството от негова страна е неизбежно 
и закономерно!), в някаква лъжлива закономерност.

Всъщност  тази  „лъжлива  закономерност“  ни  дава 
удобно обяснение. Задачата на обяснението – да скрие 
от  нас  действителното  положение  на  нещата,  да 
скрие истинското противоречие! Ние пък, ако искаме 
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да  получим  действителни  резултати,  не  трябва  да 
крием от себе си противоречията, а настойчиво и пос-
ледователно да ги разкриваме!

Как разсъждаваме в този случай? Че приятелите не 
трябва да ни предават, нали така? Така. И ето че при-
ятелят ни е предал.  Противоречие? Да.  Случайност? 
Да. Само че, както вече разяснихме, и едното, и друго-
то – са само грешка, илюзия.

Ако се замислите над това както трябва, ще разбере-
те следното: хората си остават хора (приятели или 
не,  това  няма  значение),  а  хората  винаги  действат 
според  личните  си  интереси.  Понякога  сме  част  от 
сферата на нечии интереси, а друг път не, и точно то-
ва е важното. Когато сме част, то с нас дружат, кога-
то не сме – не дружат. Това е голата истина.

Ако за някого сме интересни, приятни, ако с нас му е 
удобно, харесва му да си общуваме, ако за него са важни 
нашите съвети, той ще ни бъде приятел, а може дори 
да ни обича. Само че това никога не е просто така. Бъ-
дете реалисти! Може би в основата на неговата сим-
патия да са красивите ви очи. И какво от това? Винаги 
го има „нещото“, което да прави общуването с вас цен-
но за някого.

Ако изведнъж по някаква  причина,  която знае  само 
мозъкът на нашите приятели, партньори и любовници 
(съзнанието винаги ще се заблуждава и ще ни предлага 
най-повърхностната и безполезна информация), се ока-
жем извън сферата на техните интереси, те ще прес-
танат да бъдат с нас и да ни обичат. Това е нормално.

Та и ние сме същите! Ако някой ни допада, ако с него 
се чувстваме добре, ако той поради някаква причина ни 
е важен и нужен, ще го обичаме и ще бъдем приятели с 
него. После обаче, когато нещо се случи в нашия мозък 
(няма да разберем какво, а може и предпоставките да 
са много!), ще престанем да се интересуваме от този 
човек. Чувството ще изчезне като дим.
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Дори да се отнасяме добре с него, както преди, ако не 

ние нужен колкото по-рано, нашето поведение ще се 
промени и е съвсем вероятно той да се почувства пре-
даден.

Закономерно ли е нашето поведение? Да. Може ли то 
да се стори на някого неморално, несправедливо и даже 
безнравствено? Може. Само че това не променя същ-
ността на нещата. А още по-малко може да промени 
съществуващата закономерност.

Закономерно ли е в такъв случай това,  че понякога 
приятелите  се  отдръпват от нас,  познатите ни  се 
разтварят във въздуха, любимите ни хора престават 
да  ни  обичат  –  изневеряват  ни,  отиват  при  някой 
друг? При все това, че е ужасно неприятно, то е още и 
закономерно. Така става.

Повлияли ли са някои наши действия на това другият 
да постъпи по този начин с нас? Безусловно да. Тези 
предпоставки  ли  са  били определящи? Тоест,  именно 
заради тях ли той се е отнесъл така? По-скоро не. Ко-
гато вземаме решения, нашият мозък отчита огромно 
количество  предпоставки,  но  какви  точно –  нашето 
съзнание дори не предполага.

Естествено, ако имаме добро разбиране за човешката 
природа, за мотивите за човешкото поведение, за пси-
хологическите механизми и т.н. и т.н., вероятно бихме 
могли да определим предпоставките, повлияли на при-
чините за решението му. Само че, повярвайте, с пъл-
ния списък с „причини“ няма да разполагаме никога – ни-
то ние, нито той – и е без значение как обяснява пред 
себе си (или пред нас) своето поведение.

Случайността е илюзия. Ако нещо ви се струва слу-
чайно, странно или излизащо извън рамките на обичай-
ния порядък – то вгледайте се внимателно. Точно там 
ще откриете противоречието. А намерите ли проти-
воречие, ще можете да го разрешите и да престанете 
да страдате.
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Ето защо в тази глава ви разказвах, че у нас никаква 

„личност“ няма, а културни норми – това е един вид 
блъф (само заучени от нас безусловни повели, на които, 
впрочем, нашият мозък може с лекота да се съпротив-
лява, ако това му е необходимо).

Няма установено правило, което нашият мозък да не 
може да наруши, ако нещо изведнъж много му дотряб-
ва.  Бъдете сигурни,  че  ще намери начин да  баламоса 
„куклата“, която се е взела за център на света и на-
чалник на мозъка, който я е създал.

Докато треперим над идеята за някаква своя „лич-
ност“, докато смятаме изповядваните от нас „норми“, 
„смисъл“ и „ценности“ за истина от последна инстан-
ция,  неизбежно ще се  сблъскваме с  много „случайнос-
ти“.

Някои от тях може би ще ни радват, но така или 
иначе  нещата  ще  завършат  зле.  С  грешките  винаги 
става така – неизбежно рухване на въздушните кули и 
последващо разочарование. Впрочем повечето „случай-
ности“ ни шамаросват рязко  и  стремително,  а  след 
това депресията ни поваля в нокаут.

Как да се справим с цялото това безобразие? Просто 
е: нужна ни е смелост, за да погледнем истината в очи-
те. Дори да е неприятно, по-добре това, отколкото не-
избежните последствия от подобно неведение. Законо-
мерностите действат навсякъде и ние сме длъжни да 
ги разкриваме, за което ще ни помогнат съответните 
противоречия.

И чак когато направите това няколко пъти: да пре-
върнете „случайността“ в „противоречие“, а след то-
ва да разрешите това противоречие, светът ще ви се 
стори различен. Ще го видите неподправен и истински, 
огрян от величието и удивителната красота на своя-
та закономерност.

„Случайността е излюзия“.
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Разбирам, че много от това, което ви разказвам, мо-

же да ви разтревожи. Наистина излиза, че на другите 
хора не може да се разчита, приятелите са само фик-
ция, а любимите ни хора си имат свои неща наум. До 
известна степен е така, но се вслушайте в себе си. Го-
вори ви вашата личност, която не съществува, и цен-
ностните нагласи, които не струват и пукната пара.

Ако наистина успеете да осъзнаете, че вашата лич-
ност е измислена илюзия, а ценностите – просто ус-
ловности, които са общопризнати и призвани, доколко-
то това е  възможно,  да дисциплинират гражданите, 
вие ще се освободите от заблудата и лъжата и, вече 
свободни, ще гледате по друг начин на това, което сега 
ви се струва така „ужасно“.

Светът не е ужасен. Това, как ние организираме себе 
си в него – това е проблемът. Не за света, разбира се. 
За нас.

Неизвестният край на „Матрицата“
Досега цитирах само първия филм от култовата 

трилогия „Матрицата“. Вторият и третият не 
успяха да се зарадват на толкова голям зрителски 
интерес и бяха посрещнати без особен възторг от 
кинокритиците.

Може  би  това  е  свързано  с  конфликта  между 
братя Уашовски и продуцента на филма Джоуел 
Силвър.

Силвър е искал да постигне традиционния за Хо-
ливуд „сценарий на арката“: борбата между добро-
то и злото, почти побеждаващото зло, полу-мис-
тично преобразяване на „героя“ и победа на всич-
кото добро над всичкото лошо. Всъщност такава 
и трилогия видяха зрителите. И точно в този си 
вид тя ги разочарова, съдейки по касовите прихо-
ди.
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Уашовски  са  си  представяли  всичко  по  по-друг 

начин. Оригиналният сценарий откровено е изли-
зал от рамките на традиционния шаблон, начер-
тан от християнските митове (желаещите да се 
запознаят  с  несъстоялата  се  екранизация  лесно 
могат да намерят информация в Интернет, а аз 
ще разкажа само най-важното).

Развръзката се е замисляла като крайно драма-
тична – абсолютна гибел на всички и всичко. Глав-
ният компютър,  създал  Матрицата,  е  трябвало 
да се взриви, Архитектът и всички в капсулите е 
трябвало да умрат, а Зион и Морфей да изчезнат 
заедно с бойците на Съпротивата. И накрая, ес-
тествено, трагична смърт за любимата на Нео – 
Тринити, а и за него самия.

С две думи, зрителят до самия край е трябвало 
да бъде напълно убеден, че това е въобще всичко – 
сигурният край, както се казва.

Но ето я последната сцена. Нео отваря очи в съ-
щата  тази  бяла  стая,  в  същото  това  червено 
кресло. Появява се Архитекта и му обяснява оче-
видното: трябва да си кръгъл идиот, за да не раз-
береш, че целият „реален свят“, за запазването на 
който Нео така отчаяно се бори, е само една от 
частите на Матрицата.

Нео не е  забелязал  очевидното противоречие  – 
Матрицата би могла да унищожи Зион без никакво 
усилие. Още повече, че градът не би могъл да съ-
ществува без енергията, която Матрицата извли-
ча от човешките тела. Тоест, никакъв свободен 
Зион не е имало! И така, нищо в действителност 
не е погинало, просто е в ход още едно, поредно 
презареждане на системата.

И ето, Нео отново се събужда в своето легло, из-
ключва будилника, облича се и отива на работа, 
изгубвайки се в тълпата. Отново му предстои да 
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въодушевява хората за спасението на света, кой-
то така или иначе не може да загине. Матрицата 
не умира, тя просто изтръсква старата си кожа. 
Всичко се върти в кръг и нито една от закономер-
ностите няма да бъде нарушена.

Специалистите намират такова разклонение на 
сюжета за абсолютна антиутопия, тоест за въз-
можно  най-най-най-ужасното  представяне  на 
действителността. Иронията е, че това не е ни-
то  утопия,  нито  антиутопия,  а  именно  този 
свят, който ни е даден: единен и цялостен, с от-
четливи закономерности –  повтарящ се  и  само-
възпроизвеждащ се.

И цялата суета в този свят – не е нито начин да 
го спасим, нито начин да бъде разрушено каквото 
и да е , а е само още една такава негова закономер-
ност.

В края на третия филм Архитекта казва: „В Сед-
мото Издание на Матрицата над света ще власт-
ва Любовта“. Това би било наистина страхотно. 
Остава да изключим привидните случайности и да 
разрешим всичките си вътрешни противоречия.
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Глава трета. Богатство на избора
Умът се занимава единствено със 
своите собствени проекции. Той няма 
никакво отношение към това, което е 
извън него. Джиду Кришнамурти

Падна ни се да живеем в сложни времена. Макар обек-
тивно всичко да е „наред“ и даже „много наред“.

Повечето от нас са сити, облечени, имат покрив над 
главата си, широк кръг от познати и почти неограни-
чен достъп до развлечения, с които с все сила ни гле-
зят социалните медии и огромните холивудски фабри-
ки.

Ако  сравним  нашия  живот  с  отминалите  времена, 
ние сме си направо щастливци! Електричество, хладил-
ници, съобщителни средства, Интернет, антибиоти-
ци, обезболяващи...

Живеем така, сякаш това благо винаги е било и ще бъ-
де. И най-важното – изобщо не се замисляме колко крех-
ко е нашето благоденствие.

Наскоро учените изчислиха, че, ако останем без елек-
тричество, то само за година населението на Земята 
ще намалее десет пъти заради глад, болести и ожесто-
чена борба за оцеляване.

Затова няма нищо по-опасно от това да мислим, че 
„всичко е наред“

Черният лебед
Вероятно знаете теорията за „черните лебеди“ 

на Насим Талеб. „Черните лебеди“ са трудно пред-
видими (макар и съвсем не случайни) събития, кои-
то се случват някак си внезапно и имат най-дра-
матични последици.

Ето така „Черните лебеди“ ни застигат точно 
във времена на пределно благополучие.
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Първата световна война идва като гръм от ясно 

небе: икономиката на ключовите геополитически 
играчи е във възход, а научно-техническият напре-
дък е  просто фантастичен.  Всичко изглежда на-
ред, но – един пистолетен изстрел – и половината 
свят е във война.

Съветският съюз се разпада на фона на демокра-
тични реформи и завършека на „Студената вой-
на“,  което,  в  известен  смисъл,  е  странно.  Или, 
например, 11 септември 2001 година: за един час 
животът на американците се преобърна – шок и 
ужас на фона на успехите и благоденствието.

Теорията за „черните лебеди“ сама по себе си не 
представлява, разбира се, основополагаща законо-
мерност. Но истината е в това, че, когато чове-
чеството решава да лежи на стари лаври, то губи 
бойната си готовност.

Тъй като сме отдадени на моментни забавления, 
ние преставаме да забелязваме процесите, които 
трябва да контролираме. Занимаваме се с незначи-
телни дреболии и ставаме слепи за действителни-
те, а често и фатални заплахи.

В своите книги, интервюта и статии аз се старая да 
говоря за тези опасности – за поразяващото „информа-
ционно затлъстяване“, за „гънката на времето“, в кое-
то сме се озовали, за технологичната зависимост, за 
оплоскостяването на мисленето, за разрушаването на 
предишната тъкан на социалните отношения.

Нашият „черен лебед“ вече е близо. Името му – „бо-
гатство на избора“. Осъзнах това внезапно. Ето как…

Беше в края на един тридневен семинар по разсъжде-
ние, който водих във Висшия институт по методоло-
гия  за  студентите-психолози.  Обсъждахме  изводите 
от съвместната ни работа и аз попитах участниците:

– Е какво, успяхме да разберем основните механизми 
на разсъждението. А какви проблеми бихте искали да 
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решите с помощта на тези знания? За какво ви е нуж-
но да можете да разсъждавате?

Трябва да уточня, че зададох на студентите същия 
въпрос три дни по-рано. Тогава не чух никакъв опреде-
лен отговор (за съжаление дори в катедрата по психо-
логия не обясняват колко е важно това – да се мисли).

Сега въпросите бяха много – и интересни, и умни, и 
неочаквани. Изведнъж единият от участниците – мла-
деж на около деветнайсет години, любопитен и с чувс-
тво за хумор – пита:

– Андрей Владимирович, разбира се, че всичко това е 
ясно и полезно. Благодаря! Но как да решим проблема с 
избора?

Аз не разбрах въпроса:
– В какъв смисъл?
– Как в какъв… – сега сякаш той се обърка. – Имаме 

такъв богат избор пред себе си, толкова много възмож-
ности – и това, и онова, и трето! Как да разберем кое 
от всички да изберем?

Настъпи неловко мълчание. Гледах това мило момче, 
което живееше със състудента си в тясна квартира, 
наета от родителите им от други градове, и недоумя-
вах.

Той учеше в университет, в който нямаше да получи 
никакво престижно образование, брои си стотинките, 
за да заведе момичето си на кафе, и живее в страна, в 
която, да си го кажем направо, дори не е намирисвало 
на американската мечта.

За какви „безгранични възможности“ говори?!
„Живеем така, сякаш това благо е било и ще бъде.“
Даже в САЩ от предишната американска мечта не 

остана нищо. От времето на президента Никсън (ако 
някой все още помни) средният доход на американеца, 
зает в производствения сектор, не е нараснал в дейст-
вителен размер и с един долар. Така ли според вас изг-
лежда „мечтата“? За нас,  с нашите вечни напъни да 
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„стигнем и задминем“ Америка, няма да отварям и ду-
ма.

Четвъртата  технологична  революция  в  момента 
върви на пълен ход. И нейното главно социално въздейс-
твие е крайният разрив между богати и бедни. По дан-
ни на Международната организация за борба с бедност-
та, осемте милиардери от списъка на „Форбс“ прите-
жават такова състояние, каквото имат и 3,5 милиар-
да най-бедни жители на планетата.

Осем човека и 3,5 милиарда души – замислете се над 
това съотношение. Ако си представим, че доходът на 
средния американец е като средния човешки ръст (от 
порядъка на 175 см.), то ръстът на Бил Гейтс би бил 
от Земята до Луната. В сравнение с този финансов Гъ-
ливер, ние и лилипути не можем да се назовем.

Суровата действителност на бъдещето
Ние не осъзнаваме с каква скорост и колко драс-

тично се променя не само световната икономика, 
но и заобикалящият ни свят. Заради повсеместна-
та и лавинообразна автоматизация, съвсем скоро 
хората ще се окажат тотално безработни. А без-
работни по същество означава без средства за съ-
ществуване.

Касиерите и продавачите вече се подменят изця-
ло с банкови автомати и системи за автоматич-
но разплащане с клиентите. Повече от половина-
та борсови агенти са оставили работата си на 
компютърни алгоритми. Шофьорите скоро ще за-
губят препитанието си заради автомобили на ав-
топилот.

Само в Китай ежегодно количеството на напъл-
но роботизирани производства се увеличава с една 
четвърт. САЩ вървят по същия път и скоро поч-
ти напълно ще си възвърнат текстилната про-
мишленост. Ако не трябва да плащат заплати на 
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служители, защо им е да произвеждат каквото и 
да било в Китай?

Впрочем, работата е не толкова в роботите и 
не толкова в генно-модифицираните продукти – 
невиждани по-рано родитба, млеконадой и изкуст-
вено месо. Работата е в изменението на самата 
структура на нашето потребление.

Не  беше  много  отдавна  времето,  когато  за 
Kodak работеха стотици хиляди служители по це-
лия свят. Едва ли не на всяка улица се боядисваха 
магазини на компанията, предлагащи фотографски 
услуги. И изведнъж – хоп! – за нула време тя прек-
рати всякаква дейност и фалира.

Това стана след появата на мобилното приложе-
ние Instagram. Между другото, екипът от сътруд-
ници в Instagram до момента на купуването му от 
Facebook за 1 милиард долара се е състоял от 19 
души. И по същество тези 19 души всъщност уни-
щожиха стотици хиляди работни места.

В Япония все по-голяма популярност набира ком-
панията Kura. Тя създава мрежа от ресторанти за 
суши, в които абсолютно всичко е автоматизира-
но – от поръчките на ястията до тяхното при-
готвяне и разплащането с клиента. Хора там вече 
изобщо не са нужни,  а производствената цена е 
минимална – един долар за порция.

Когато през 2011 година McDonads обяви своеоб-
разна рекламна кампания за създаването на 50 000 
работни места,  бяха  изпратени милиони заявле-
ния.  „Стана  по-сложно  да  получиш  макджоб 
(McJob – зле платена, нискоквалифицирана работа 
в ресторантите за бързо хранене), отколкото да 
постъпиш  в  Харвард!“,  пише  футорологът  Мар-
тин Форд.

Не е било толкова отдавна, нали? Но ето че и в 
McDonads работници вече не са необходими. Мом-
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четата и момичетата на касите стремглаво са 
заменени от апарати за самообслужване. А компа-
нията Momentum Mashines Inc. от Сан Франциско 
създаде робот, който може не само да прави хам-
бургери, но и напълно да замени човека в кухнята.

На каква работа можем да разчитаме? Да под-
реждаме хартийките в офиса? След десет години 
дори понятията „хартийки“ и „офис“ ще идат в 
небитието.  Всичко ще бъде автоматизирано от 
компании, подобни на Oracle Corporation.

Ако някой си мисли, че ще се спаси с „творческа 
професия“, значи изобщо не е в час. Изкуственият 
интелект вече прекрасно рисува, създава музика и 
даже  публикува  дописки  в  сайта  на  списание 
„Форбс“, които по нищо не отстъпват на тези, 
написани от журналисти.

Истината е, че съвсем скоро икономиката ще се 
интересува от нас само в качеството ни на пот-
ребители.  Най-важният  въпрос  в  тази  връзка  е 
откъде безработните ще вземат пари за потреб-
ление. Икономистите още не знаят как ще се ре-
ши този проблем.

Та за какви „възможности“ да реализираме своя „по-
тенциал“, които уж се сипят върху нас от някакъв ми-
тичен рог на изобилието, става дума? Ако изборът в 
супермаркета е огромен, а ти нямаш и една стотинка, 
това не е избор. Това е издевателство.

В личен план е същото. Благодарение на съвременни-
те съобщителни средства, социалните мрежи и специ-
алните мобилни приложения, на нас ни се струва, че 
лесно можем да уредим своето лично щастие. Но пог-
леднете упоритата статистика: хората стават все 
по-самотни. Чувството на самота у жителите в мега-

полисите неумолимо нараства.
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Ние сме отровени от илюзията за избор. Струва ни 

се (дори да не го осъзнаваме), че пред нас пътищата са 
много, че има всякакви възможности, че наоколо гъмжи 
от хора, които само чакат да ни направят щастливи.

Ако не беше тази илюзия, ние бихме се хващали за вся-
ка  възможност,  само  че  сега  придирчиво  из-би-ра-ме: 
това не ни харесва, онова не ни устройва, тук не е ин-
тересно, а пък там перспективите са неясни. Вирим си 
носа над всичко, с което се срещнем, и все чакаме, че 
най-накрая ще ни се  падне нещо идеално,  което си  е 
точно като за нас.

Но истината е, че нищо няма да ни се падне!
Всичко се проваля, защото и ние като специалисти, 

професионалисти, приятели и любовници за някого сме 
не  най-добрият избор.  Те  –  нашите колеги,  клиенти, 
приятели и любовници – също се надяват да срещнат 
друг, по-добър от нас. Не се заблуждавайте: илюзията 
за избора е отровила всички поголовно!

„Нашият „черен лебед“ вече е близо. Името му – „бо-
гатство на избора“.“

Така че в действителност, ако отчетем взаимност-
та на тези изисквания и очаквания, ние въобще нямаме 
никакъв избор.

Какви „възможности“ имаме, ако пазарът на труда се 
свива непрекъснато, а ние се конкурираме даже не по-
между си,  а с новите технологии, в чийто придатък 
постепенно се превръщаме?

По въпроса с личните отношения положението е пла-
чевно.

Чакаме  задълбоченост  и  разбиране  от  отсрещната 
страна и това е разбираемо. Но на мен ми се струва, че 
не разбираме друго : това, че ние самите вече не при-
тежаваме  никаква  действителна  задълбоченост.  Ин-
формационната цивилизация ни е изпразнила от съдър-
жание.
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Технологиите не ни учат да разсъждаваме. Те ни каз-

ват,  че  „винаги  има  решение“,  а  там,  където  няма 
проблеми, няма работа на мисълта, няма и задълбоче-
ност. Така че сега сме като атоми в пренагрят газ – са-
мо се сблъскваме и се разлитаме (с надеждата, разбира 
се, за „най-доброто“).

Не случайно футуролозите вече открито се  отказ-
ват да предричат бъдещето – и в областта на иконо-
миката, и в сферата на технологиите, и, което е най-
тъжното, даже в областта на човешките взаимоотно-
шения.

Това е жестоката истина – ние нямаме никаква пред-
става какво ще стане с нашата цивилизация в близки-
те десет години.

И трябва да признаем, че всичко това е закономерно.

Социалната утопия
Тези, които търсят щастието като 
самостоятелна ценност, приличат на 
онези, които искат победа, без да 
печелят войните. Това е основният 
недостатък на всички утопии. Уилям 
Бъроуз

Всички ние живеем със странната мечта за идеален 
свят. Но такъв няма, а и най-важното – както изглеж-
да, е и невъзможен.

Докато Бенджамин Либет се рови в човешките мозъ-
ци, а Филип Зимбардо затваря студентите в универси-
тетското мазе, американският учен Джон Калхун съз-
дава същински „миши рай“26.

Вероятно това ще прозвучи малко по детски, но ре-
зултатите от неговия опит, който влиза в историята 
26 Това словосъчетание е останало в литературата, макар опи-

тът да е проведен не с мишки, а с плъхове, които са много ум-
ни и социални животни.
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под названието „Вселена 25“, стават истинска сенза-
ция.

Трябва ли да казвам, че дори Римският папа после по-
иска да се срещне с Джон Калхун? Това си беше точно 
така и сега ще ви обясня защо.

Замисълът на опита не е особено остроумен. Предс-
тавете си голям металнен сандък с размери два на два 
метра и височина почти колкото човешки ръст.

В сандъка поддържали идеална за плъховете темпера-
тура, постоянна чистота и изобилие от храна и вода. 
По стените сложили обособени гнезда за самките.

Въобще – пей сърце! Рай, идеален свят – същата тази 
велика Утопия, за които са мечтали всички поред – от 
Платон до Уашовски.

Условията в този сандък биха били добри и за повече 
от 4000 плъха.  Но популацията така и  не успяла да 
достигне до такава численост (експериментът е пра-
вен многократно). Най-много до 2000 и малко отгоре.

И така: сложили в сандъка четири двойки здрави плъ-
хове. А сега слушайте научната история, невероятно 
приличаща на „страшна приказка“.

Началната фаза от опита – „фаза А“ – ознаменували с 
появата на първото предвидено потомство. Започнал 
експоненциален ръст на популацията на плъховете, ка-
то броят им се удвоявал на всеки 55 дни – това е фаза 
В.

Впрочем, бурното нарастване на числеността на по-
пулацията започнало да забавя темповете си. В клет-
ката, предназначена за 4000 „наематели“, към този мо-
мент пребивавали около шестстотин плъха, които об-
разували пълноценно общество със социална йерархия.

Започнала фаза С. В обществото на плъховете се поя-
вила категория „низвергнати“ – мъжки плъхове, които 
не са успели да си намерят място в установилия се све-
товен порядък.
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По-възрастните самци в райските условия на „Вселе-

на 25“ живеели по-дълго от обичайното и изтласквали 
младите в периферията на социалния живот. „Низверг-
натите“ самци постоянно ставали жертва на агресия, 
за  което  свидетелствали  нахапаните  им  опашки  и 
окървавената козинка.

Дори самките, които били пред раждане, също живели 
в подобна нетърпима атмосфера, ставали нервни и все 
по-често проявявали агресия, която в последствие на-
сочвали към малките и просто ги изяждали.

„Ние сме отровени от илюзията за избора.“
Раждаемостта  започнала  да  спада,  а  смъртността 

сред подрастващите –  да расте.  Всичко завършило с 
това, че самките отказвали да се чифтосват, качвали 
се в най-горните гнезда в клетката и заживявали като 
отшелнички.

„Фаза D“ Калхун нарекъл „фазата на смъртта“. Пове-
дението в мишия рай започнало рязко да се променя. Ге-
роите в тази фаза били не „низвергнати“, а „красавци“ 
– самци, които се занимавали единствено със собстве-
ния си живот и с безкрайни грижи за тоалета си.

Съобразявайки, че няма да се доберат до върха на со-
циалната стълбица, младите самци изменили коренно 
жизнената си стратегия. Те се отказали от борбата 
за територия и за самки и започнали да се грижат изк-
лючително за себе си като четкали козината си до при-
падък. Станали, така да се каже, метросексуални. А и 
за какво толкова да се косят, след като има храна и во-
да в изобилие, топло е и чисто?

И така, самките изгубили желание да се чифтосват, а 
самците май дори забравили как се прави това. В край-
на сметка раждаемостта в сандъка паднала до нула, 
макар средната възраст на животните в последната 
фаза да била 776 дни (което е с 200 дни повече от гор-
ната  граница  на  репродуктивната  възраст).  Смърт-
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ността при младите животни достигнала сто процен-
та.

Последният обитател на „мишия рай“ се споминал от 
старост на 1780-ия ден от началото на опита.

Същото, струва ми се, като да идеш при Римския па-
па…

*
Опитът на Джон Калхун съвсем не е просто история 

за някакви си плъхове.  Този опит ни изяснява самата 
логика на еволюцията: тя не ни е създала за живот в 
райски условия, за щастие – тя ни е създала за борба за 
оцеляване.

Нарушаването на този основополагащ принцип по па-
радоксален начин води към трагична развръзка. Невъз-
можно е да се каже как точно на този или онзи вид 
(или на човешката общност) ще му излязат сметките 
в идеалните условия. Но е очевидно, че ако изневидели-
ца всичко стане идеално, ние буквално ще започнем да 
губим разсъдъка си.

Да си спомним за „черния лебед“ и за начина, по който 
той работи.

Неочакваното щастие
Възможно е моите разсъждения да изглеждат на 

някого необосновани и изсмукани от пръстите, но 
само вижте случайно спечелените пари какво са 
направили с хората.

Кели  Роджърс  спечелила  от лотария  близо  два 
милиона евро. Наистина, тогава тя е била едва 16-
годишна и разбираемо е било доста трудно да се 
обуздае дете с такова богатство. Всичките си па-
ри Кели пропиляла за шопинг, пътешествия, вече-
ринки и операция за увеличаване на бюста. На 22 
години разполагала вече не с пари, а с два опита за 
самоубийство, две деца и работа като камериерка 
в хотел.
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Майкъл Каръл спечелил 15 милиона долара, кога-

то бил на 26 години.  Момчето отишло за бира, 
взело лотариен билет вместо ресто – и ето ти 
щастие! Очертавал се страхотен живот. Парите 
стигнали за цели десет години – скъпи купони, ко-
каин, яки коли и проститутки. И като бонус – ле-
чение от наркозависимост и развод. Към момента 
– работи като боклукчия за 5 долара на час.

Уилям Пост е бил значително по-възрастен от 
Майкъл, но и спечелил повече. Само че жена му го 
дала на съд в желанието си да раздели печалбата. 
Започнали безкрайни искове и дела, които почти 
разорили  новоизлюпения  богаташ.  Остатъка  от 
парите Уилям дал на братята си с надеждата по 
този начин да инвестира в  ресторантьорския и 
автомобилния бизнес. Но и те, в крайна сметка, 
също пропаднали. Сега всички са разорени, а Уилям 
живее на социални помощи.

Джефри Дампайер ударил джакпота през 1986 г. 
Сумата възлизала на 200 милиона долара (неверо-
ятно много пари за онова време). На пръв поглед 
Джефри бил добър и отговорен човек. Харчил пари-
те разумно, най-вече за роднини и приятели – ко-
ли, курорти, къщи. Десет години по-късно една не-
гова  родственица  се  наговорила  с  гаджето  си  и 
двамата заедно нападнали и убили Джефри с из-
стрел в главата. Като основен мотив за извърш-
ване на престъплението била посочена завистта. 
Осъдили  убийците  на  доживотен  затвор,  но  на 
„късметлията“ Джефри едва ли му е станало по-
леко от това.

Били Боб Харел бил проповедник и също добър чо-
век.  Неговата печалба през  1997 г.  била направо 
фантастична – почти 31 милиона долара! В нача-
лото всичко вървяло сравнително добре – Боб се 
сдобил с ранчо, няколко къщи и автомобили. След 
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това, по неизвестни причини, се развел с жена си 
и се самоубил. Ето какво се случва с проповедници-
те.

И накрая…. Евелин Адамс заслужава да бъде спо-
мената, тай като се е изхитрила да спечели от 
лотарията два пъти –  през  1985 и 1986 година. 
Общата сума не била особено голяма – 5, 5 милио-
на долара, но тя ги похарчила с блясък! Всички па-
ри пръснала в същото казино, в което ги спечели-
ла.  Явно е чакала и трети удар… Сега бившата 
милионерка живее в каравана и уверява всички, че 
оттук нататък ще бъде „по-умна“.

Изброяването на такива  „щастливи  случайнос-
ти“  може  да  продължи  още,  но  е  безсмислено. 
Трябва да се разбере правилото, за да няма нужда 
от примери: ако човек не е спечелил сам парите си 
или не е бил подготвен за тяхното унаследяване, 
той не може да ги управлява както трябва.

Спечелените с работа пари са материалното из-
ражение на труда и усилията, а положените уси-
лия не се пропиляват с лека ръка.

Ако такива хора инвестират в нещо, те, за раз-
лика от Уилям пост, ще осъзнават цената на все-
ки вложен долар. Дори и през ум няма да им мине 
да ги раздават на роднините си, защото искали с 
нещо да се обзаведат. Сигурен съм, че няма да им 
хрумне да се фукат с постиженията си пред хора, 
които очевидно страдат от умствена изостана-
лост, както е направил нещастният Джефри. То-
ва ще ги спаси от вероятността да се озоват в 
някоя канавка с прерязано гърло.

Ако парите дойдат по някаква щастлива случай-
ност и човекът няма навика да се  разпорежда с 
тях, ще го сполети беда.

Дори лесно изработените пари може да ни под-
тикнат  към  необмислени  харчове.  Богатството 
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ще отлети така, както се е появило, и ще остави 
човека по-нещастен, отколкото е бил дотогава.

Последното е доказано не само чрез примери, а 
посредством голямо и сериозно научно изследване, 
проведено върху статистически значима група от 
подобни „късметлии“.

Истината е,  че  когато ни  обещават някакво  „щас-
тие“ –  на земята и на небето,  в този живот или в 
следващия, нас или откровено ни лъжат, за да изкарат 
пари от това, или пък тези „пророци“ и „вълшебници“ 
сами не разбират за какво говорят.

Какво ли не ни обещаваха комунистите, либералите и 
консерваторите,  а  също така  и  водачите на всевъз-
можните християнски комуни, кибуци, ашрами, ретри-
ти… При това всички имаха възможност да покажат 
нагледно  състоятелността  на  своите  обещания!  Но 
от всичко това не излизаше нищо.

Какво да говорим, след като дори плъховете, поставе-
ни в идеални условия за съществуване, намират начин 
да превърнат живота си в ад…

Човекът е същество къде по-сложно, изменчиво, про-
тиворечиво,  агресивен  и  конфликтен.  Къде  ще  дене 
всичко това, ако не му се налага да се занимава с основ-
ното си задължение – безкрайна борба с несгодите и ен-
тропиите?

Така че следващия път, когато някой ви каже, че не 
му достигат „само няколко милиарда“ до пълното щас-
тие, разкажете му за опита „Вселена 25“. Може би то-
ва ще го накара да се замисли.

Проблемът не е в това, че на нас пак, видите ли, не 
ни е върви.

Проблемът е, че чакаме да ни провърви, а на нас прос-
то не може да ни провърви! Това не работи така. И мо-
литвите няма да помогнат. Всичко това е банално лош 
план.
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Инстинктивните основи

Всеки път, щом си спомня колко яростно 
ме нападаха представителите на 
църквата, ми става смешно, че някога и 
аз исках да стана свещеник. Чарлз 
Дарвин

И все пак, коя е лъжицата катран, която отравя въз-
можността ни да се наслаждаваме на щастието даже 
тогава, когато имаме всички условия за това? Трябва 
да търсим отговора в тази същата еволюция. И сега 
ще ни се наложи да се гмурнем до самото, така да се 
каже, дъно на човешката природа.

Доколкото човекът е стадно животно, той е на пър-
во място биологична единица, след това е член на ста-
дото (пасажа,табуна, прайда, ятото, групата, общест-
вото) и на трето място е представител на своя био-
логичен вид.

Всичко това го натоварва с определени еволюционни 
задължения и отговорности: като биологична единица 
той трябва да оживее, като член на групата трябва да 
заеме своето място в нея, за да допринесе за съвмест-
ното оцеляване,  а  като представител на биологичен 
вид трябва да даде потомство с цел съхранение на ви-
да. В нашия случай – на Hommo sapiens.

И макар културата с нейната етика, нрави и обичаи 
съществено да преобразява биологичната единица „чо-
век“, ще бъде наивно да мислим, че притежаваме друг 
физиологичен двигател освен инстинктите, на които 
цялата тази култура се крепи.

Превръщайки homo в sapiens, културата се опира на 
същите тези наши основни инстинкти – инстинкта 
за  самосъхранение,  йерархичния  и  половия.  Така  че 
именно в тях и ще потърсим отговорите на всички на-
ши „най-сложни въпроси“.

*
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Как културата е повлияла на инстинкта за самосъх-

ранение? Другите животни, макар и инстинктивно да 
се борят за оцеляването си, не осъзнават, че са смърт-
ни27. Ние също нямаше да осъзнаваме този факт, ако не 
ни го бяха обяснили. Освен това са ни обяснили и по 
какви причини хората могат да загинат. Точно поради 
това  ние  се  страхуваме  от самолетни катастрофи, 
рак, СПИН, ПТП и мастна емболия, а животните – не.

В известен смисъл се боим даже не от реалните опас-
ности (които в крайна сметка не се случват често), а 
от нашите представи за това кое може да бъде опас-
но.

Да обучат малкото дете на „опасностите“ е отделно 
упражнение, което родителите провеждат със завидно 
упорство: не ходи там – ще те блъснат, не си пъхай 
тук ръката – ще останеш без нея, дръж се за парапета 
– ще се пребиеш, сложи си шапка – ще се разболееш от 
менингит!

По-нататък,  към седемгодишни,  някак си осмисляме 
разбирането за смъртта и започваме самостоятелно 
да се обучаваме на най-различни заплахи за нашия жи-
вот и здраве.

Някои преуспяват в това „обучение“ дотолкова, че се 
завъртат  в  спиралата  на  невротичния  „страх  от 
смъртта“. Те може да страдат от панически атаки, 
хипохондрия, страх от заразяване или отравяне и дру-
ги натрапчиви състояния от този род.

*
Вторият по значимост инстинкт за стадните жи-

вотни – това е инстинктът за оцеляване на групата. 
Етолозите го  наричат „йерархичен“28.  В  своята същ-

27 Японският биолог професор Тецуро Мацузава е посветил на то-
зи въпрос редица изследвания. Той дава много подробно описа-
ние на група шимпанзета от Боса в Гвинея, които не можели 
да проумеят какво да правят с умрелите малки и влачили тру-
повете им със себе си в продължение на двайсетина дни.

177



Червеното Хапче, Андрей Курпатов
ност това е инстинкт, осигуряващ на животните ус-
тойчивост на социалната им група.

Всяко стадо само по себе си представлява йерархия, в 
която положението на всеки негов член е отчетливо 
определено. Всеки знае какво му е позволено и какво не, 
на какво има право да разчита и за какво няма да полу-
чи потупване по рамото.

Еволюционното значение на този инстинкт трудно 
може да бъде надценен: ако животните, нуждаещи се 
едно от друго, за да оцелеят, не бяха образували строй-
ни общества, те щяха да бъдат в постоянен взаимен 
конфликт и не биха могли да оцелеят.

Колкото по-високо положение в йерархията заема ед-
но  животно,  толкова  по-големи  са  шансовете  му  да 
оживее и да съхрани гените си за бъдещите поколения 
(самките нямат такива притеснения,  но за  самците 
този въпрос е особено важен).

Човекът следва същите йерархични стратегии – все-
ки иска да се изкачи възможно най-високо по социална-
та стълбица. Само че, за разлика от другите животни, 
ние сме измислили много такива „стълбици“. Явно, за 
да има повече призови места.

„Превръщайки homo в sapiens, културата се опира на 
същите тези наши основни инстинкти – инстинкта 
за самосъхранение, йерархичния и половия.“

Всяка една конкуренция – в политиката, в бизнеса, в 
изкуството, в отношенията, в това кой е прави кой не 
– е проява на йерархичния инстинкт, тоест желание-
то на човека да стане първи, да вземе връх над конку-
рентите си, да се добере до върха на съответната со-
циална пирамида. Едни се опитват да получат офици-
алните  „пагони“  –  началник,  командир,  ръководител, 
директор, кмет, губернатор, президент и т. н. За та-
28 Етология – наука за поведението на животните, но, когато се 

обръщаме към нея, следва да не забравяме, че ние също сме жи-
вотни.
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къв човек е важно да вижда непосредствените призна-
ци на подчинение: „Слушам и изпълнявам!“, „Да!“, „Тъй 
вярно!“, „Разрешете да доложа!“ и вече известното ни 
от опита на Зимбардо: „Господин надзирател!“.

Други се опитват да получат социално господство по 
заобиколни пътища. Този човек може да се стреми да 
бъде „изразител на мнения“, „нравствен авторитет“, 
„най-умен“, „най-успешен“, „най-модерен“, „създател на 
ново направление в изкуството и т.н и т. н.

Накратко, използваме силата на този инстинкт до 
дупка!  Нашата цивилизация, ако трябва да поясним, е 
едно непрестанно строителство на такива социални 
пирамиди на властта и безкрайна игра на „Кралят на 
хълма“.

Даже не египтяните са започнали това, те само са ни 
подарили красив визуален образ на този основополагащ 
човешки стремеж – да победиш всички и да бъдеш пове-
че от тях.

*
И накрая третият инстинкт – изключително важен 

и също толкова видоизменен от културата. Това е ин-
стинктът за самосъхранение на нашия биологичен вид, 
който  всеки  един  от  нас  познава  като  „полов  инс-
тинкт“ и „сексуална потребност“.

Половият инстинкт на човека има цял куп особенос-
ти. Написал съм три книги по темата, но си мисля, че 
даже в тях не съм успял да обясня всичко. Затова вед-
нага се извинявам за по-нататъшното опростяване.

Най-важното,  което  трябва  да  разберем  за  своята 
сексуалност, е това, че тя е сериозно отдалечена от 
естествените си биологични корени.

Да, половите ни хормони бушуват. Да, имаме и съот-
ветстващите физиологични реакции на това. Само че 
сексуалните стимули за нас не са естествени дразни-
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тели29, а специални рефлекси, формирани от културна-
та среда.

В частност това е специфичната хиперсексуалност 
на човека, която от биологична гледна точка е съвър-
шена аномалия.

Вторият важен нюанс на нашата сексуалност е в то-
ва, че тя е силно психологизирана. В основата си сек-
сът  е  обикновена  физиологическа  потребност,  като 
нуждата от храна и вода, но ние рядко се решаваме да 
я удовлетворим с първия срещнат потенциален парт-
ньор. Повечето нормални хора искат и някакви чувст-
ва, отношения и даже задължения.

Точна тази „втора част“ на секса – тези наши чувст-
ва,  любов-морков,  отношения,  привързаности,  отго-
ворности, задължения и т.н – е също голяма част от 
нашите потребности. Всички те са породени от банал-
ния полов инстинкт, който на свой ред не е нищо дру-
го освен сляпото желание на майката-природа да при-
нуди определен биологичен вид да се бори с другите ви-
дове за място под слънцето.

Психолози на потребностите
Ако  питате лаика  какво  знае  за  психологията, 

най-вероятно с увереност ще ви каже две имена – 
Фройд и Маслоу. Първия го помнят, защото „той 
там нещо за секса“, а втория – естествено заради 
„пирамидата“.

Забавното е, че това са двама от най-различава-
щите се помежду си в историята на психология-
та. Две неща обаче ги обединяват – те са се пре-
върнали в почти култови фигури, въпреки че тео-
риите им никога не са били научно доказани.

Зигмунд  Фройд  разглежда  нашето  „Его“  като 
ветропоказател, който се върти според посоката, 

29 Ние дори нямаме втора система на обоняние, която регулира 
сексуалната активност при другите животни.
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която му задават магическите сили на Ерос и Та-
натос, както и могъщото „Супер-Его“ на култура-
та.

Ейбрахам Маслоу, напротив, развива концепция-
та  за  личностното  самоусъвършенстване.  Един 
вид всички вървим по пътя на осъзнаването и раз-
витието – от най-ниското стъпало на неговата 
„пирамида“ до нейния връх.

Най-отгоре на пирамидата на Маслоу се намира 
творческото  самоосъществяване,  което  Фройд 
намира  за  апотеоз  на  сексуалното  желание  (и 
твърди, че само сексуалната неудовлетвореност 
дава  потенциал  на  творчеството).  При  това  в 
концепцията на Маслоу осъществяването на вис-
шите потребности, включително творческата, е 
възможна само ако са удовлетворени низшите, а 
сексът се намира в основата на неговата пирами-
да.

Ето каква противоречива безсмислица носи в гла-
вата си нашата уважаема публика. Остава само 
да се удивим на собствения си късмет – живеем в 
сложен свят, изобщо не разбираме себе си, обаче 
някак успяваме да оцелеем.

Впрочем, да оцелееш – това все още не означава 
да живееш.

Любов и смърт
Да заобиколим онова мъничко и 
призрачно нещо, което ни пречи да 
бъдем свободни и щастливи – това е 
целта и смисълът на нашия живот. 
Антон Чехов

Ние сме смесица от природа и култура – не напълно 
хора, но и вече не съвсем зверове. Нещо като кентавър, 
минотавър, или пък Мики Маус.
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Нашите биологични инстинкти,  от една страна,  и 

нашите културни потребности (изградени на същото 
биологично основание), от друга, са буквално взривоо-
пасна смес от противоречия.

И,  ако  за  обикновеното  животно,  неопорочено  от 
културата, трите основни инстинкта служат на ед-
на-единствена цел – оцеляването, то при човека далеч 
не е така.

Животното оцелява веднъж за себе си, втори път за-
едно със стадото като негов член и трети път като 
представител на вида си. Едното зависи от другото и 
всичко е свързано. Векторите на поведение, макар да 
изглеждат различни , сочат в една посока.

С хората не е така. Един иска да докаже своята пра-
вота (културно-йерархичен инстинкт) дори с цената 
на живота си. Като Джордано Бруно например. Друг е 
готов да  преживее  поругаване  и  изгнаничество като 
Бенедикт  Спиноза.  Няма  да  споменавам  безбройните 
жертви на гражданските войни, в които брат застава 
срещу брата и това никого не смущава.

Някои особи са способни, както знаем, да свършат с 
живота си заради несподелена любов. Къде се е чуло и 
видяло  такова  нещо  в  природата?  Хайде,  да  речем, 
сьомгата и някои видове паяци се държат странно – за-
гиват,  след  като  изпълнят  половия  си  дълг.  Обаче 
„след“, а не „преди“!

Какъв абсурд – така безсмислено да се пропилява гене-
тичен материал под въздействието на културно-поло-
вия инстинкт! Но не, ние не само се пропиляваме, но и 
страстно възпяваме този прийом в най-различни „Мла-
ди Вертеровци“.  При това  последният е  написан  от 
Гьоте, а той съвсем не е бил глупак.

„Ако за обикновеното животно, неопорочено от кул-
турата,  трите основни инстинкта служат на една-
единствена цел – оцеляването, то при човека далеч не 
е така.“
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И  накрая  –  нашият  културно-самосъхраняващ  реф-

лекс. Хайде да осъзнаем нещо: живеем в свят, в който 
можем съвсем нищо да не правим и това да не застра-
ши нашия живот.

Ако вие изведнъж презрете своето съществуване, из-
лезете на улицата, легнете на кръстовището и реши-
те да умрете там, първо ще дойде полицията, после 
ще ви заведат в полицейския участък и всичко това ще 
приключи с пожизнен престой в психиатрична болница, 
където ще ви хранят принудително венозно и със сон-
да. Ще ви се наложи да живеете.

Впрочем, независимо от тази наша почти пълна за-
щитеност, много хора живеят в постоянен страх, чув-
ство на тревога, опасения и други подобни глупости в 
главите си.

Иронията е в това, че когато започва война, тоест 
заплахите  станат действителни,  а  не  въображаеми, 
има рязък спад в неврозите. Но в мига, в който всичко 
отново е наред – мир-спокойствие-благодат – безумие-
то се завръща с всевъзможни фобии!

Ама че неестествен обрат: заплаха липсва – хората 
се  побъркват и страдат, а когато изникне истинска 
опасност –психологическите проблеми изчезват момен-
тално, сякаш никога не ги е имало. Дали всичко с глави-
те ни е наред, а?

Не забравяйте, че става дума не за някакъв абстрак-
тен човек, а за всички нас и за всеки един от нас. В гла-
вите ни е манджа с грозде и цари пълен бардак заради 
това природно-културно объркване.

Странно ли е, че не знаем какво наистина искаме? Не 
е странно: искаме талкова много и толкова различни 
неща, че се объркваме – искаме на работата лекото, на 
баницата мекото и, ако може, да минем някак между 
капките.

Не сме в състояние да съсредоточим желанието си 
само върху едно нещо – то се разсейва, изтънява и нак-
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рая вече изобщо не се и усеща. И докато не определим 
приоритетите си, ще бъдем безпомощни срещу това.

Обаче защо е толкова сложно да ги определим? Защо-
то не се замисляме над тях достатъчно сериозно! Хай-
де да опитаме и да разберем, че това работи.

*
Преди всичко, трябва ли да се боим от смъртта и да 

си измисляме все нови и нови опасности, които застра-
шават живота ни? „Ох, сега ще получа инфаркт и ще 
умра! Какъв ужас!“ или „Ох, ако не си намеря нормална 
работа, няма да мога да се изхранвам и ще умра!“ Колко 
хора сте видели да умират от глад? Съмнявам се, че са 
били много.

Разбира се, това не значи, че трябва да се отнасяме 
небрежно към здравето си и да не искаме възнагражде-
ние за положения труд, но да превръщаме тези измис-
лени опасности в ръководство за действие е излишно 
хабене на нерви. По този начин вие нищо няма да спече-
лите, но със сигурност ще загубите.

Сега да обърнем внимание на културно-половия инс-
тинкт. Вероятно нашите приоритети трябва да бъ-
дат бракът, семейството и любовта до гроб? Може би. 
Само че нека бъдем реалисти.

„Любов до гроб“ не съществува. Има отношения, кои-
то продължават „докато смъртта ни раздели“… Но 
любовта,  бидейки  сексуално-еротично  изживяване,  не 
трае повече от три години. За това време биологичес-
кият заряд физически се изтощава.

Биология на страстта
При мъжа острата фаза на „любовта“, ако му се 

е случила, продължава един месец. След половин го-
дина съвместен живот чувството за еротика (ха-
рактеризиращо се със спонтанно сексуално жела-
ние, по отношение на конкретен сексуален обект) 
в мъжкия организъм почти не се усеща.
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Следва ли да мислим, че човекът е моногамно жи-

вотно? Да видим как е при другите маймуни (все 
пак сме едни от тях и би трябвало да имаме нещо 
общо). Има ли там моногамия? Отсъства.

Или ще се сравняваме с лебедите? Може, но те 
прелитат през половината свят два пъти годиш-
но и не се губят. Знаете ли защо? Много са прилеп-
чиви и, след като запомнят един маршрут, винаги 
минават по него. При нас така ли е? Не мисля. Вие 
сте любопитни, искате нови неща, преживявания, 
страсти…

Така че можете, разбира се, да обявите непости-
жима цел за свой приоритет. Донякъде има смисъл 
– винаги ще сте заети с нещо. Проблемът е, че да 
се занимавате със семейството и партньора бър-
зо омръзва. Ама нали сме си заявили целите!

Възниква  противоречие,  което  ние  обясняваме 
просто: за всичко е виновен партньорът ни! Не ни 
обича, не ни разбира, не ни цени, не струва и пет 
пари. Не се сещаме да погледнем себе си. Пък и ни-
що приятно няма да видим.

Само че културата е втълпила на човека, че той 
е длъжен да бъде верен в брака си, че бракът е ве-
нец на всичко и най-висша ценност. И това го про-
повядват хора, които, поради своето замонашава-
не, или никога не са били женени, или са длъжни да 
си останат такива, доколкото е вярно наставле-
нието на техния Спасител: „Ако някой дойде при 
Мен, но не възненавиди баща си майка си, братята 
и сестрите си и целия свой живот, той не може 
да бъде Мой ученик“. Цитирам Евангелието от Лу-
ка.

Значи ли това, че бракът и семейството нямат ни-
какво значение? Не, не значи. Имат и то голямо. Но са-
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мо в случай, че и двамата разбират сложността на та-
зи „концесия“30.

Само  че,  да  създаваме  концесия  заради  самата  нея, 
това е меко казано странно. Тя трябва да предполага 
някаква полза и за двете страни.

Готови ли са тези страни (в нашия случай съпрузите) 
честно  да  обсъдят своите  истински  ползи  от тази 
сделка? За съжаление подобно обсъждане – открито и 
честно – на практика никога не се случва.

Наивно се уповаваме, че някаква „свята брачна аура“ 
ще освети нашия съюз и неизбежните трудности прос-
то ще изчезнат. Само че няма да изчезнат, затова са и 
неизбежни.

Тогава  приоритет  трябва  да  бъде  не  формалното 
сключване на брака и неоправданите надежди за „щаст-
лив случай“, а честният и взаимоизгоден обмен, уст-
ройващ и двете страни.

Само че наистина честен – без глупости, без премъл-
чаване, без непонятни намеци и укриване на съществе-
ни подробности от интимно, материално или някакво 
друго естество.

Да, сигурно звучи примитивно, но това е истината. В 
края на краищата всичко свършва по този начин – изяс-
няване на отношения, кой какво не е дал или пък е дал, 
но не както трябва и не напълно.

Децата – впечатляващо, но те ще пораснат и ще за-
почнат свой живот. Ще отлетят от гнездото. Неиз-
бежно е и е правилно.

30 Уточнявам, че „концесия“ – това е юридическа форма на дого-
вореност (както и брака), която предполага отдаване за полз-
ване от друго лице на изключителни права, които иначе при-
надлежат на правопритежателя си. Отдаването на концесия 
става на възмездна основа за определен срок или безсрочно. По-
добро определение за съпружеските отношения не смятам, че 
може да се измисли.

186



Любов и смърт
Да, вашето дете е сигурно единственият човек, с ко-

го  можете да  се  чувствате истински щастливи,  без 
каквито и да е условности.

Обаче за това е нужно първо да го възпитате както 
трябва и второ – наивно е да си мислите, че можете 
да прибягвате към това щастие когато ви се прииска. 
Просто така, на промеждутъци, може, но за постоян-
но – едва ли. И е по-добре да не разчитате на това по-
начало.

Аз съм щастлив с майка си и с дъщеря си. Само че, 
както  аз  „дозирам“  майка  си,  така  и  моята  дъщеря 
предвидливо „дозира“  мен.  Това е  нормално и също е 
един вид инстинкт.

Когато мисля затова, си спомням думите на Алберт 
Айнщайн:  „Нашето положение на Земята е наистина 
удивително. Всеки идва за един кратък миг,  без ясна 
цел, макар на някои да им се получава да си измислят 
цел. Но от гледна точка на обикновения живот е ясно 
едно: ние живеем заради другите хора – и най-вече зара-
ди тези, от чиито усмивки и благополучие зависи на-
шето собствено щастие.

Възможностите на брака
Старите нрави и обичаи, които всъщност опре-

делят  нормата  и  етиката31 на  едно  общество, 
колкото и да са готини, вече не работят. И това 
не е нечие хрумване или някаква „позиция“, това е 
реакция на средата, на обстоятелствата, на си-
туацията.  Свободата,  информацията  и  четвър-
тата технологична революция коренно промениха 
света, в който живеем.

Бракът  вече  няма  предишните  преимущества, 
които тогава са били съществени: давал е на съп-
рузите определен социален статус, имал е иконо-

31 От гръцката дума о  , което значи „нрав“, „характер“, „ду𝜂𝜃 𝜍 -
шевност“.
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мическа целесъобразност, още е било в действие 
разделението на ролите в грижата за дома , било 
е  неприемливо  децата  да  се  възпитават от са-
мотни родители… Тези „естествени предимства“ 
са задържали хората в брачната институция.

Сега вече всичко това не работи и „съпруг“ за съ-
ответните „преимущества“ изобщо не е необхо-
дим. Защо тогава някой трябва да го търпи? – то-
ва е въпросът, който съвременният човек си зада-
ва все по-често. Защо да търпим недостатъците 
на друг човек и да се съгласяваме на всякакви огра-
ничения, ако животът без него е ще бъде по-лек?

Обърнете внимание: вече никакви сили, включи-
телно прословутото „обществено мнение“, не са 
в състояние да принудят хората да сключат брак. 
Преди – да,  натискът притискаше хората да се 
приспособят един към друг и след това да получат 
заслужените „дивиденти“.

След  като „настройката“ на съпрузите един с 
друг вече е станала (което се случва трудно), те 
биха могли да изживеят заедно целия си живот. Но 
какво в днешно време може да задържи съпрузите 
заедно, когато силите на взаимно отблъскване (в 
хода на това „настройване“) започват съществе-
но да надвишават силите на взаимно привличане? 
Абстрактните „убеждения“?

Не, нямаме достатъчно „опорки“, които да при-
нудят мозъка да премине през сложните фази на 
приспособяването към живота с друг човек. В един 
момент красивите мечти за щастлив съвместен 
живот се сблъскват с делничната реалност и то-
ва е изпитание. А мозъкът, набъбнал от неоправ-
дани очаквания, еднозначно тълкува това положе-
ние като неприемливо.

Съзнанието може да се опитва колкото си иска 
да ви убеждава в ценността на брака, в ценностна 
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на личните качества на партньора, но ако самият 
брак (самият този съюз, тази „концесия“) не обе-
щава  на  мозъка  ви  никакви  осезаеми  изгоди,  то 
той ще се разпадне.

И така, без съвместна и честна договорка вече 
не може да се получи. Доколко сме готови обаче за 
нея,  след  като  дори  сключването на  предбрачен 
договор – документ с формално съдържание – се 
възприема  като  знак  на  недоверие  и  от  двете 
страни?

Та и самото общуване, без което не може да съ-
ществува един здрав съюз между двама души, съ-
що е различно. Даже по време на среща „влюбени-
те“  все  по-често гледат смартфоните си,  скро-
лят и отговарят на съобщения от трети лица. По 
какъв начин хора с такива навици в общуването 
ще се договарят за принципни неща?!

Съвременният човек свикна да общува онлайн и 
все повече се разсейва при среща очи в очи. За как-
во да говори, а и защо?... Офлайн общуването за-
почва да изглежда странно. Как с такова „лице“ да 
изживееш целия си живот? Как да обсъдиш с него 
въпроса за взаимните ползи от съвместното ви 
съществуване?

Проблемът пак  опира  до  „богатия  избор“.  Къде  във 
времената преди социалните мрежи младите хора биха 
могли да се запознаят? Нашите родители са се позна-
вали от училище и от университета,  може да са  се 
срещнали и на нечий рожден ден. С това се изчерпва це-
лия избор. Заради тази ограниченост на избора хората 
са били принудени да се опознават по-добре, да правят 
взаимни компромиси и постепенно отношенията, как-
вито и да са, се изграждат.

„Богатството  на  избора“  промени  всичко.  Сега  във 
всеки един момент можете да надникнете в социална-
та мрежа или специалното си мобилно приложение и да 
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се запознаете с някого, за да опитате за пореден път 
да образувате двойка.  Но защо да  търпим придирчи-
востта на някого, след като винаги можем да го сме-
ним? За какво изобщо да вникваме в някакви си нюанси, 
да се напрягаме? Като резултат отношенията между 
младите (и вече не толкова младите) хора станаха все 
по-повърхностни и като следствие – краткосрочни.

Точно като с памперсите. Преди пелените се перяха, 
затова са пестели чистите, за да не се налага да висят 
по цял ден приведени над легена. Днес имаме памперси, 
които попиват по-добре и се сменят, без да се перат – 
хвърляте стария, слагате нов и готово.

Общественото  мнение  все  още  лансира  идеята  за 
брака, но фактическата социална среда никак не подпо-
мага поддържането на този обществен институт. Ка-
то следствие, младият човек може съвсем съзнателно 
да иска да се ожени, изпълнявайки съответната соци-
ална програма, може даже да го направи. А след това 
изведнъж всичко да рухне. Той има „богат избор“ все 
пак! Или поне на него така му се струва.

И не че хората са станали различни. Напротив, те са 
си  съвсем  същите.  Приспособяването  към  живота  в 
брак винаги е било работа за мозъка: да разбираш чове-
ка отсреща, да го подкрепяш, да му влизаш в положени-
ето, а също и да играеш съответната роля (на „мъж“ 
или на „жена“), да ограничаваш личната си и сексуална 
свобода…

А пък всяка работа – това е неудобство, напрежение, 
загуба на сили. Така че, ако нашият мозък може да из-
бягва такива неприятности, той, повярвайте ми, ще 
го направи. После стратегията на избягването ще се 
сблъска с идеята, седяща в съзнанията на повечето хо-
ра, че бракът може да ги направи щастливи.

В  резултат  възниква  най-същественият  вътрешен 
конфликт: не искаме да работим над отношенията си, 
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но имаме очаквания за семейно щастие. И какво може 
да се направи при това положение изобщо не е ясно.

Съзнанието не е само онзи метод, по който мозъкът 
оправдава своите „капризи“, но също и нашето лично 
хранилище  на  културата  (всички  наследени  от  нея 
идеи в хода на възпитанието). Може ли съзнанието да 
разбере, че мислите, които някога са били заложени в 
него,  престават  да  съответстват  на  дадения  мо-
мент? Ако трябва да сме честни, не всяко съзнание ще 
се справи с такъв ребус.

Ясно е, че бракът ще претърпи съществено преобра-
зуване в най-скоро време. Готови ли сме за нова форма 
на партньорство, основано на рационалната изгода и 
емоционалната привързаност? Това е сериозен въпрос. 
Новите,  адекватни  на  действителността  културни 
норми обществото все още не е формирало, а нашите 
вътрешни нагласи и убеждение за „добро и зло“ продъл-
жават да принадлежат на миналото.

Тоест, очевидно трябва да изграждаме отношенията 
си с партньора по нов начин, но засега даже не знаем 
откъде да започнем.

*
Наистина живеем в трудни времена: привидно „всич-

ко е наред“ и дори имаме мечти, очаквания, разни стре-
межи… Само че те са безнадеждно остарели. Предиш-
ната идея за живота вече не работи.

В миналото много от проблемите в семейната двой-
ка са се решавали просто защото и културата, и среда-
та са съдействали за това. Само че средата вече е дру-
га, а културата си остава същата. И никой освен нас 
самите не може да се справи с този хаос в главите ни.

Струва  ми  се,  че  ако  разберем  проблемите,  които 
стоят пред нас, ние ще можем да създадем отношения, 
които да заслужават положените усилия.

По този начин ключът за разрешаването им ще бъде 
не в „богатия избор“, а в това доколко добре разбираме 
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истинското положение на нещата и доколко смело и 
отговорно ще погледнем истината в очите.

За „нравствеността“
Любимото занимание на безброй моралисти е да 

поучават  кое  е  „добро“,  как  е  „правилно“,  как 
„трябва“ и какво сме „длъжни“ да правим. Един се 
позовава  на  „моралните ценности“,  друг  на  „об-
ществения интерес“, на тайнствените „народни 
традиции“ и „църковни норми“.

Проблемът на всички тези блюстители на „доб-
рото“ е  в  това,  че  те не знаят какво говорят. 
„Моралните ценности“ никъде не са предписани и 
в най-добрия случай представляват онова, което 
са казали на конкретни хора техните конкретни 
баби и дядовци навремето. Помолете тези пропа-
гандатори да представят изчерпателен, разбира-
ем и непротиворечив списък с техните ценности 
и това ще бъде краят на дискусията.

Да се  позоваваш на „народните традиции“ има 
смисъл само ако си научил добре историята, коя-
то за всеки народ е такава, от която косите ви 
биха настръхнали.  За какви „традиции“ говорим, 
щом крепостничеството при нас е отменено едва 
преди половин век! И на тази ли традиция трябва 
да плащаме дан? Ами да си припомним и Юриев-
ден32 тогава!

С църковните служители дискусията ще е още 
по-трудна, защото при тях на думи едно, а на де-
ла – друго. Не вярвам много от вас да са срещали 
свещеник с извадени очи, посинено лице и без дрехи 
(тъй като последните са раздадени на нуждаещи-

32 В Русия това е денят, когато крепостните селяни са имали 
право да отидат при друг помешчик . 26 ноември (9 декември) 
(Бел. ред.)
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те се, които в църквата са премного). Не че нами-
рам това за правилно и необходимо, не. Просто не 
разбирам къде свършват алегориите и къде започ-
ва животът и защо ни наставляват именно с але-
гории.

Веднъж ми се случи да участвам във форум, пос-
ветен на семейните ценности, заедно с църковни 
служители  и  политици.  Организаторите,  които 
са  ми  приятели,  ме  убедиха  да  изнеса  пленарен 
доклад. Честно им казах, че идеята не е добра.

До бой, разбира се, не се стигна, но докладът ми 
срещна, така да се каже, известен отпор.

Седящият до мен редови свещеник ми подаде ръ-
ка с уважение, но маститият чиновник (наистина 
мастит) започна да се хваща за всяка моя дума – 
ама принизявал съм значението на човека, ама със-
траданието и жертвоготовността, ама грижата 
за ближния! „Чисто човешки качества!“.

Какво да отговориш на това?... Посъветвах го да 
прочете книжлето на нобеловия лауреат Конрад 
Лоренц „Обратната страна на огледалото“, къде-
то разбива на пух и прах всички тези глупости.

Между другото, Лоренц е написал тази книга в 
лагер за военнопленници – първо в Съветска Арме-
ния, а после в Красногорск под Москва. Да, той е 
бил възпитан в нацистката култура, бил е член 
на Хитлеровата партия, воювал е на страната на 
фашистите и след това е осъзнал целия ужас на 
тази идеология. Според мен неговият пример наг-
ледно показва как науката може да прочисти мо-
зъка.

В общи линии, при добро желание винаги може да 
се прочете нещо смислено и за човека, и за „мер-
зостта, - както е написал Иван Петрович Павлов, 
- на човешките взаимоотношения“ също.
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Но пък защо да четем умни книжки, когато баба 

ти и дядо ти са обяснили всичко“?..

Волята за власт
Човекът е социално животно със 
стремеж да постига целите си. 
Неговият живот има смисъл само 
тогава, когато текущите цели биват 
постигани, а на тяхно място се 
поставят нови. Аристотел

Един от основателите на научната зоопсихология , 
известният американски учен  Робърт Йеркес,  провел 
следния  забавен  опит  в  лаборатория  за  примати  на 
Университета в Йейл.

От група шимпанзета избрали една маймунка с нисък 
социален чин и се заловили с нейното обучение: с по-
мощта на сложни действия тя трябвало да се научи да 
си взема банан от специална хранилка.

След като животното усвоило навика, било върнато 
при останалите заедно с хранилката. Обучената май-
мунка ловко вземала банана, но по-високопоставените 
ѝ събратя, без да се притесняват ни най-малко, веднага 
ѝ отнемали честно заработеното лакомство.

На никого от родствениците на „умното“ шимпанзе 
и на ум не дошло да се поучи от него. Пък и защо да се 
напрягат и да усвояват някакви нови фокуси с хранил-
ка,  след като плячката на по-слабия може просто да 
бъде отнета?

Затова  учените  повторили  номера  с  шимпанзе  от 
най-висок  чин.  Тази  маймуна също била отделена от 
групата и обучена да ползва хранилката, след което я 
върнали  обратно.  Какво  мислите,  че  станало  този 
път?

Не е толкова просто да отнемеш банана на висшес-
тояща маймуна и никой не се осмелил на подобна глу-
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пост. За сметка на това цялото племе с жив интерес 
наблюдавало как вождът им борави с хранилката и ско-
ро всички започнали да прихващат това умение от во-
дача си.

Поуката от опита е следната: приматите (към кои-
то имаме съвсем непосредствено отношение) вземат 
пример от тези,  които стоят на по-високо стъпало 
от тях в йерархията, а с по-нискостоящите изобщо не 
се церемонят.

„Общественото  мнение  все  още  лансира  идеята  за 
брака.“

Вероятно знаете, че да научите една котка на какво-
то и да било е много трудно. Само че котките не са 
стадни животни. За разлика от кучето, например, кое-
то като стадно животно се поддава много добре на 
обучение и дресировка.

Неслучайно кората на кучешкия мозък е два пъти по-
голяма (при относително сравнение)  от тази  на ко-
тешкия, макар двата вида да водят сравнително една-
къв начин на живот. Разликата между тези животни е 
точно в степента на социалност.

Да, за да създадеш стадо, да съществуваш в стадо, да 
разбираш законите на стадото и да се учиш от „голе-
мите“, са нужни много, много сиви клетчици.

Числото на Дънбар
Изтъкнатият  оксфордски  антрополог  Робин 

Дънбар  проявил  интерес  към  социалността  на 
приматите и изследвал обема на мозъчната кора 
на 38 вида маймуни. След това сравнил тези пока-
затели с числеността на групите, които тези жи-
вотни образуват.

Станало ясно,  че  между двата показателя има 
строга  математическа  закономерност:  колкото 
по-голяма е мозъчната кора на даден вид примати, 
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толкова  по-големи  общности  могат  образуват 
тези животни.

С други думи, за да се социализират все повече и 
повече, на приматите се наложило значително да 
увеличат  обема  на  така  наречената  нова  кора. 
Или,  погледнато  от  друг  ъгъл,  за  да  обслужват 
своите  социални  задължения,  на  маймуните  им 
трябвала допълнителна мозъчна мощност.

Първенство по численост на стадото и обем на 
кората на главния мозък съвсем разбираемо държи 
маймуната, наречена „човек“.  Ако използваме за-
кономерността  на  Дънбар,  нашето  естествено 
стадо не може да е по-голямо от двеста души. То-
ва е така нареченото „число на Дънбар“.

Да,  възможно  е  в  телефонния  си  указател  да 
имате повече от двеста номера (или повече от 
двеста „приятели“ в социалните мрежи). Но този 
показател  на  Дънбар  е  основополагащ.  Следова-
телно в действителност вие сте в състояние да 
помните и сравнително редовно да мислите само 
за двеста души. Останалите са забравени и се съх-
раняват в някой далечен архив на вашите споме-
ни.

Впрочем  кръгът  от  хора,  чиито  рождени  дни 
помните (и чийто поздрав е важен за вашия рож-
ден ден), е още по тесен – като правило около 25 
души.

Човекът е  най-социалното  от всички  социални  жи-
вотни,  затова йерархичният инстинкт е от първос-
тепенна важност за нас. Нежеланието на човек да уми-
ра и потребността от сексуални удоволствия е нещо 
съвсем естествено.  Но  основата на своя  живот ние 
градим именно върху социалната конкуренция.

Какво мислите, че трябва да направите, за да получи-
те от детето желаното? Трябва да превърнете това 
нещо в  съревнование:  кой-по-бързо  ще  изяде  кашата, 
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кой ще стигне пръв до вратата, ще се облече, ще легне 
под завивките и т.н.

Къде по-действено отколкото залъгалката „лъжичка 
за тате“, „лъжичка за мама“!

Малчуганът е готов на всичко, само и само да спечели 
един глупав  жетон,  лепенка  или  пластмасова  значка. 
При това е важно, че ги е спечелил именно в съревнова-
ние! Той винаги иска да е пръв и най-добър от всички. 
За него е важно да го хвалят, именно на него да се обръ-
ща внимание, точно той да е главният.

Ето това е основополагащото нещо, което така се е 
забило в нас като трън, какъвто никакъв страх или 
секс не би могъл и да сънува! При което, ако и полови-
ят, и инстинктът за самосъхранение да са силно видо-
изменени под въздействието културата, то йерархич-
ният е останал в почти изначалния си вид.

Макар, разбира се, и той да е силно раздут. От една 
страна раздут заради нашето естествено съпротив-
ление на постоянния психологически (а понякога и физи-
чески) натиск от страна на „по-големите“, по-силните 
или просто по-високите наши събратя33.

От  друга  страна  раздут  поради  факта,  че  той  се 
оказва и най-лесният начин да ни подкокоросат. И го 
използват. Непрекъснато ни дават някого за пример, 
сякаш ни дразнят нарочно – виж, този постигна това, 
а пък другият – онова...  А ти какво си постигнал? И 
тук на всеки, така да се каже, му пада пердето. Сега 
вече можете да правите с него каквото ви душа иска.

Даже и милиардерите реагират болезнено, ако ги по-
питате дали са доволни от своето място в класация-
та на „Форбс“. Макар да е чудно как с толкова пари все 
още има нещо, за което да се притесняват. Но не, йе-

33 Алфред Адлер е измислил специален термин за този механизъм 
на формиране на личността – „свръхкомпенсация на комплекса 
за малоценност“. В опростен вариант го наричат „Наполеонов 
комплекс“.
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рархичният инстинкт (а при милиардерите той е осо-
бено силен) не дава мира на никого.

Много често тази игра има и обратен ефект: човекът 
започва да се лута, обърква се, озлобява се и започва да 
се утешава с глупави обяснения – че е „най-добрият от 
всички“, независимо че не притежава съответстващи-
те на неговата възраст жетони, лепенки и пластмасо-
ви значки.

Не се налага да учим детето да бъде първо и най-доб-
ро, но, виж, да се страхува от опасностите го учим, че 
и сексуален опит ще събира по-натам старателно тро-
ха по троха.

Да си пръв, прав и главен – това е съвършеният авто-
матизъм! Нашият вътрешен закон. И това желание не 
изчезва като пораснем, а само се видоизменя и придоби-
ва повече (а понякога и по-малко) социално-приемливи 
форми.

Самото ни общество е изградено на принципа на йе-
рархическата матрица. Винаги ще има някой, който да 
надвисва „отгоре“ ни: родители, учители, началници, а 
още и съдии, полицаи, „научни авторитети“, „звезди“ и 
прочие  „знаменитости“.  Някой седи до коленцето на 
Бога, някой до конкретен свещеник, а някой и до прези-
дента.

Всичките  тези  са  виртуалните  водачи  на  нашата 
глутница, от които се страхуваме, но и искаме да из-
местим,  дори  тогава,  когато  не  осъзнаваме  напълно 
това свое намерение.

„Основата на своя живот ние градим именно върху 
социалната конкуренция.“

Разбира  се,  най-често  мерим  социалната  си  значи-
мост на хоризонтално равнище: съпрузите се изясня-
ват кой от тях е „прав“ и кой е „крив“, родителите 
имат пререкания с подрастващите си деца. На работа 
между колегите винаги има конкуренция, която, за съ-
жаление, не винаги е почтена. Даже приятелите често 
198



Волята за власт
дружат, за да се конкурират взаимно, тъй като нямат 
никакъв друг общ интерес.

Ако се вгледате  по-внимателно в собствения си жи-
вот, лесно ще забележите, че  главната цел на социал-
ното общуване е да определите своето място в йерар-
хията и да го отбранявате от всички, които стоят 
„по-ниско“. Същевременно самите ние не се отказваме 
от опитите си да се издигнем макар и мъничко „по-на-
горе“ и да постесним тамошните редови посетители. 
Да, това е нашата главна цел – да се издигнем възмож-
но  най-високо  без  да  обръщаме  голямо  внимание  на 
средствата,  с  които  ще  го  постигнем.  Властният 
Олимп – това е онази примамваща ни сила, от която 
всички ние инстинктивно се боим и която същевремен-
но страстно жадуваме.

Именно в  йерархичното начало,  а  не  в  сексуалното 
желание към майката се корени феноменът, който Зиг-
мунд Фройд правилно е забелязал, но грешно е нарекъл 
„едипов комплекс“ – желанието да победиш своя Баща 
(водач) и да го свалиш от трона.

Стремежът на човека да бъде пръв и прав никога ня-
ма да умре и ще намира своето проявление навсякъде – 
в  спорта,  в  бизнеса,  в  масмедиите,  в  политиката  и 
т.н. Само той носи онези мигове на особено, тържест-
вуващо щастие!

И понеже местата на Олимп са ограничени, много от 
нас използват непълноценни заместители и причудли-
ви начини за самоутвърждаване. Типичен пример за то-
ва са спортните фенове. По какво обаче те се различа-
ват от политически въвлечените граждани, които се 
радват на  победата  на  своя  кандидат на  изборите? 
Или тези, които се радват на сплашването на „веро-
ятния враг“?

Ние  победихме!  –  ключовият израз,  който  утешава 
йерархичния инстинкт на тези, които са решили да иг-
раят на сурогатни игри.
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В творчеството нещата стоят по сходен начин. Ки-

норежисьорите, например, се съревновават помежду си 
с приходите и броя на „железцата“ (така те наричат 
наградите си от международни фестивали).  Впрочем, 
това се отнася за абсолютно всички области на „кул-
турата“…

Художниците и дизайнерите се съревновават с цени-
те на творбите си и с музеите, в които са изложени. 
Писателите – с тиражите на книгите си, литератур-
ните премии, положителните рецензии на критиците 
и т. н. Актьорите, певците и моделите – с рейтинги-
те, числеността на публиката по стадионите, прода-
дените дискове и хонорарите.

Помежду си се съревновават и „творческите фенове“. 
Правят го с по-голяма деликатност от спортните или 
политическите, но в основата си е едно и също: моят 
идол успя! нали ви казах! пада ви се! ние сме най-добри-
те!

Това е начинът, по който упоритите абсурдни вярва-
ния създават основата на всяка субкултура. А принад-
лежността към определена субкултура на свой ред ни 
дава възможност да се чувстваме значими – отъждес-
твяваме с е с нещо „вярно“, с „истината“, „красота-
та“, „нравствеността“, „силата на духа и тялото“ и 
накрая със самата „власт“.

Нашият мозък е като омагьосан от тези игри. Еволю-
цията го е насъсквала към тази безкрайна и безпощадна 
борба  чрез  милионите  години  на  естествен  подбор, 
чрез всички сили на междувидовата и вътрешновидова 
конкуренция. Така че конкретният повод – заради как-
во точно? – не е особено важен. Важен е самият „връх“. 
Какъвто ни падне, на такъв ще се покатерим.

Ако погледнем трезво отстрани ще видим, че това са 
само едни глупави игри с нулев резултат34.
34 Определен вид игра от теорията на игрите, в която имат ед-

на–единствена сума. Играчите не могат нито да увеличат, ни-
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Но нашето ограничено от природата и полусляпо съз-

нание не разбира нищо от такава „висша математи-
ка“. То може само да търси оправдания за цялото това 
безумие и да брани егото ни с помощта на многослов-
ни, витиевати и напълно противоречиви интелектуал-
ни построения.

В резултат на това подобни конструкции, налепени 
набързо  от нашето съзнание,  често се  превръщат в 
идеологии,  политически възгледи,  „личностно израст-
ване“, културна парадигма, нравствени и естетически 
ценности, религиозни доктрини и всякакъв друг тюр-
люгювеч от „хорски взаимоотношения“.

Само че истински и наистина човешки отношения в 
този бъркоч няма. Ето защо, въпреки целия този кипящ 
„социален живот“, ние се чувстваме самотни и напъл-
но оправдано си мислим, че живеем не своя живот.

Някъде дълбоко в душата си разбираме, че цялата та-
зи конкуренция за правото да бъдеш „най-добрия“ е са-
мо игра, която по нищо не се различава от детското 
състезание „кой ще се пъхне по-бързо под завивките“. 
Обаче ние, което си е съвсем разбираемо, се стараем да 
не се замисляме за това.

Та нали, ако все пак се замислим, ако осъзнаем какво 
ни струват всички тези изиграни и измъчени „победи“, 
ще ни стане неудобно. Какво всъщност са ни дали? С 
какво са ни направили по-добри? Да, ако наистина си 
направим труда да си размърдаме мозъка, ще се окаже, 
че царят е гол и просто сме си измислили всички тези 
„победи“ и сме си ги изсмукали от пръстите.

Признаването на това ще бъде и болезнено и горчиво. 
Заради безсмислени схватки за виртуалния „връх“ сме 
сме сгазили яко лука: заплатили сме за това с приятел-
ски и просто човешки взаимоотношения с други хора. 
Загубили сме истинските взаимоотношения,  а сме се 

то да намалят „наградния фонд“ и реално той само сменя при-
тежателя си, като в крайна сметка никой нищо не печели.
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докопали само до умозрителен „връх“. Оправдана ли е 
такава цена? Както се казва в такива случаи, по-добре 
да не мислим за това.

Няма нищо истинско там, където всичко е игра. Само 
че ние ще играем, докато има възможност да спечелим. 
Такъв е принципът на йерархичният инстинкт.

И отново, както можете да забележите, има „огром-
но богатство на избора“! Чак ставаш разноглед – каква 
ли пирамида да нападна? как да се изхитря да надпри-
казвам всички във всички „коментари“, къде да се прис-
ламча, за да усетя ореола на герой- победител?..

Всеки един от тези въпроси е за милион.
Мрежовото общество

Социалните мрежи са новата реалност на нашия 
„обществен живот“. И не трябва да се учудваме, 
че са се превърнали в истинско криво огледало, от-
крояващо всички пороци на безсмислената, изто-
щителна и деморализираща игра на „първи“.

Това,  което  трябваше  да  стане  съвършеното 
средство за комуникация, се превърна в начин за 
формиране на нови социални пирамиди. Абсолютно 
същата история – едни стават блогъри с хиляди 
последователи, а други страдат от недостиг на 
„лайкове“ и се опитват да се присъединят към ня-
коя успешна глутница с харизматичен водач.

Самото социално общуване тук е не само повърх-
ностно,  но  всъщност става и  виртуално.  За  да 
разбереш другия не е достатъчно да знаеш какво 
говори (както вече обяснихме, няма никакво значе-
ние кой какво казва), а какви са неговите взаимо-
отношения със социалния му кръг – неговата ис-
тинска глутница.

Ако става въпрос за най-добрия ви приятел, то 
вие познавате не него самия, а множеството му 
връзки с другите хора. Знаете какъв е в отноше-
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нията си с родителите, брачния партньор, деца-
та, началника и подчинените, с вашите общи поз-
нати.  Именно  тези  отношения  задават неговия 
психологически облик във вашето възприятие.

Фокусът е в  това,  че  като социални животни 
ние се проявяваме само чрез своите действителни 
социални отношения с останалите. Без други хора 
ще бъдем „пустини“. Ние (всеки от нас) сме кръс-
топът на нашите социални дейности, ние сме ка-
то ехо на нашите взаимоотношения с други хора.

Какво знаете за  социалния  кръг  на  своя  „прия-
тел“ в социалната мрежа? Изобщо нищо! В такъв 
случай общувате не с него, а с напълно измислен 
от вас фантом, който съществува единствено и 
само във вашата собствена глава! Да си пишете с 
него е все едно да си пишете със себе си. Всичко 
това мяза силно на шизофрения. Само че ние не го 
усещаме – можем да преживяваме, да се обиждаме, 
да копнеем, даже да се влюбваме и да „мислим и 
премисляме“…. А какъв е смисълът?

В коментарите под вашата снимка или пост са 
написали глупост? Може някой глупак да го е напи-
сал. И какво от това? Обаче вие не знаете това и 
най-важното – не осъзнавате неведението си. Ва-
шето въображение е създало пълнокръвен образ на 
въпросния събеседник: сякаш го виждате от плът 
и кръв, а всъщност той е само халюцинация.

И от кого сте взели образа на този човек, след 
като истинсата личност не ви е позната? От се-
бе си, разбира се. Обаче той – това определено не 
сте вие (едва ли ще започнете да пишете непри-
ятни неща под собствените си статуси). Въпреки 
това вие го преживявате така, сякаш сами сте се 
обидили, сякаш ви е обидил някой, който е като 
вас.
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За да опознаете добре един човек, трябва да раз-

бирате неговите отношения с истинското му об-
кръжение,  а  в мрежата това е невъзможно.  Ако 
той е някой неудачник, който е намерил начин да 
се самоутвърждава, ви ще му се присмеете, ако го 
видите наяве. Но в това е и целият номер – че не 
го виждате в „живота“, но в същото време сте 
убедени, че общувате с истински човек.

Много е трудно да се измъкнете от тази илюзия. 
За да имаме взаимодействие с някого, трябва да 
имаме що-годе представа за него. И ние си изграж-
даме  мнение  за  нашите виртуални  събеседници, 
без да се съобразяваме с истинското положение на 
нещата. И вярваме на собствените си измислици.

Според статистиката активно коментират из 
мрежите само един до три процента от всички 
потребители. Кои са тези хора, на които толкова 
им се иска да заявят съществуването си пред све-
та под прикритието на аватара? Тези, чийто жи-
вот е пълен със събития, тези които са дейни и 
успешни? Или точно обратното – хора, които ня-
мат нищо друго, освен този виртуален прозорец? 
Или даже по-точно – виртуално прозорченце...

Порядъчните ползватели на мрежата не се  за-
мислят много над това. Когато отваряте профи-
ла си, вие влизате в истински психологически ка-
пан: мрежата подменя истинската реалност, озо-
вавате се в измислен свят, чиято илюзорност не 
забелязвате.

Този виртуален свят е в състояние да погълне 
човека изцяло, лишавайки го от истински взаимо-
отношения – от онзи кръг от хора, които истинс-
ки, искрено се интересуват от нас и които зато-
ва са ни толкова важни.

Както е обичал да повтаря онзи същият Робърт 
Йеркес: „Самотното шимпанзе не е шимпанзе“. А 
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Волята за власт
какво остава за човека! А виж, за аватара така 
или иначе нищо добро и смислено не може да се ка-
же. Той е химера.

Истината за желанията
Понятията и съжденията имат смисъл 
само дотолкова, доколкото могат да 
бъдат съпоставени с наблюдаваните 
факти. Алберт Айнщайн

И така, достигнахме предела на нашите „потребнос-
ти“.

В крайна сметка всичко се свежда до следното:
• Не искаме да умрем и се боим от смъртта /макар че, 

докато  наистина  не  започнете  да  умирате,  този 
страх е профанация/;

• Искаме голяма и чиста любов, но такава не се очер-
тава;

• В заключение – стремим се към самия връх на социал-
ната пирамида и през цели си живот /по-точно дока-
то ни стигат силите/ я пазим от тези, които също 
имат претенции към нея.
Кое от тези желания искате да напрвите смисъл на 

живота си?
Алтарнатива  май  няма,  доколкато виждам.  Знаете 

ли  защо?  Защото самата идея  за  нашето желание  е 
фикция. Истинското желание не е в притежанието на 
нещо, а в коригиране на недостатъците и попълването 
на липсите.

Каква липса наистина изпитвате - не измислена, а ре-
ална? Не се залъгвайте, бъдете честни със себе си.

Ако сега ви спра достъпа до кислород, ще изпитвате 
недостиг на кислород и ще искате кислород. Ако не ви 
хранят една седмица , ще изпитвате нужда от храна и 
истински глад. Тогава наистина ще се нуждаете от не-
що и ще разберете какво е истинска потребност.
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Впрочем, това са само хипотетични примери. Какво 

ви липсва наистина? Не това, които бихте желали, а 
това, което наистина не ви достига?

В това е целият проблем – не изпитваме истински 
недостиг!

Животът ни не е застрашен от нищо преднамерено и 
очевидно. Сексуалната ни потребност е преосмислена 
от самите нас, а любовта, за която мечтаем, е илюзия. 
Накрая ставаме център на света /и съответно череш-
ката на социалната пирамида/, както сме свикнали да 
гледаме на себе си и за което не е нужно някой да ни 
убеждава /защото всеки от нас е сигурен, че той е най-
умният, най-добрият и най-справедливият от всички 
на земята.

Върнете се в детството си и ще си спомните, че то-
гава всичко е било различно. Не сме се страхували от 
смъртта, не сме имали нужда от секс, но винаги сме 
искали да бъдем първи. Това ни е движило напред, кара-
ло ни е да учим нови неща, да развиваме нови умения, 
да надминаваме себе си.

Сега вече се надминахме. Скочихме по-високо от глава-
та си и седнахме отгоре.

Кажете честно: има ли човек, когото намирате за по-
умен от вас? Не на теория, а наистина. Някой, който, 
ако ви каже да направете нещо, ще се подчините ведна-
га и безпрекословно! Няма такъв.

Или не,  има –  вие.  Каквото и да направите,  винаги 
мислите, че е правилно. Каквато и глупост да извърши-
те, винаги ще намерите най-налудничавото обяснение, 
което да  оправдава  постъпката ви.  Което значи,  че 
тази недомислица за вас априори е правилна. Ще държи-
те на това,  дори да се окаже върхът на глупостта. 
Може да почувствате известно неудобство – абе някак 
неловко се получи… Но това е защитна реакция, а не 
разкаяние.

*
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Истината за желанията
Стигнахме до най-интересното.
Внимание! Длъжен съм да ви съобщя много важна но-

вина: вие всъщност знаете какво искате. Да, това не е 
техническа грешка. Разбира се, че знаете! Огледайте се 
наоколо – това е всичко, което действително желае-
те.

„Истинското желание не е в притежанието на нещо, 
а в коригиране на недостатъците и попълване на лип-
сите.“

Още си мислите, че моето твърдение е странно? Раз-
бирам: все пак съзнанието ви е пълно с митове и леген-
ди  за  несбъднати мечти (които са  много  по-главоза-
майващи от фантазиите на всички древногръцки дра-
матурзи взети заедно).

Обаче съзнанието е само красивата обвивка на един 
бонбон. То нищо не определя. Бонбонът се намира в че-
репната ни кутия! За всеки случай уточнявам , че това 
е вашият мозък. Той ви е довел до тук и вие вече няма-
те липси.

Така че вашият реален живот – този, който живеете 
– е и изпълнението на вашите желания! Поздравявам 
ви! Да, вашето желание е изпълнено, както изглежда. 
Каквото и да си мисли съзнанието ви, мозъкът ви ви е 
довел до настоящия момент. Искал е това и го е напра-
вил.

На вашето съзнание може да не му харесва, разбирам. 
То иска някакъв друг живот, както и по-рано. Но какво 
значение има? Ще се съобразявате с неговото мнение 
ли? Разбира се, че не. Иначе ще правите винаги това, 
което то ви диктува: ще спортувате, ще пазите дие-
та, няма да се ядосвате на идиоти….

Имате  куп  прекрасни  предложения  от  съзнанието! 
Само че вие не ги приемате и ги пропъждате като до-
садна муха – отлагате, местите, смесвате ги или прос-
то ги игнорирате като бял шум.
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Така е, вие не се вслушвате в съзнанието си, а прави-

те това, което мозъкът иска. После се озовавате там 
където той ви е завел, в съответствие с неговите (ва-
шите) прищевки.

Съзнанието няма никакво право на глас. Вие правите 
онова, което желае вашият мозък, а той по известния 
вече либетски принцип влачи съзнанието ви с половин 
секунда закъснение (а може и повече, ако трябва да вяр-
ваме на фМРТ).

Разбира се, не знам какво точно ви е положението, за-
това сами се огледайте около себе си и помислете над 
живота, който водите.

Какво работите? А, добре. По всичко разбирам, че ви 
харесва.

Нямате  постоянна  работа  –  ами  значи  не  искате. 
Обикновено така става.

Това е типична мизансцена: лежи си човекът на дива-
на и си мечтае:

- Ех, ако имах един милион долара!...
- И какво ще направиш? – питаме ние.
- Щях да си лежа на дивана и нищо да не правя! – отго-

варя той тържествено.
- Ами че ти и сега лежиш на дивана и нищо не пра-

виш…
Ако човекът (неговият мозък)  наистина иска нещо, 

той го прави. Ако иска да лежи на дивана, ще лежи на 
дивана. Всичко друго са хипотетични хрумвания на ан-
гажирано с култура съзнание, които в крайна сметка 
нищо не струват.

Добре, а с вашата половинка как стоят нещата? Ня-
мате? Поздравявам ви, защото и не искате да имате! 
Имате! Пак ви поздравявам, това е вашият избор! Не е 
ли удивително? И възможно ли е да има друго обясне-
ние?

С децата не е така, детето не го избираме. Каквото 
се е получило, такова е. Обаче, ако е здраво, неговото 
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Истината за желанията
поведение е ваша отговорност. Тоест, имате такова 
дете, каквото сте искали. Просто вашият мозък не е 
искал да се напряга за пореден път и не се е тревожил 
особено за резултата. Него всичко го е устройвало в 
известна степен, не е проявявал интерес и е оставил 
нещата на самотек. И накарая: каквото – такова. При 
самотека няма други варианти.

Още веднъж: ако изпитвате реален недостиг на нещо, 
тогава няма да имате проблем с желанията – те са яс-
ни изразено и се проявяват в конкретни действия (ра-
ботите за постигането им). Ако не изпитвате недос-
тиг – просто ще си седите.

Съзнателните ви желания и очаквания са измислени. 
Това  са  най-различни  представи  и  фантасмагории  – 
„добре би било, ако…“. Докато не изпитате истински 
глад или жажда, това са само приказки.

Тези разсъждения все още ви се струват парадоксал-
ни? Нормално. Не сте свикнали да мислите и да гледа-
те истината в очите.

Освен всичко, досега са ви липсвали и знания за дейст-
вителната връзка между мозъка и съзнанието. Посве-
тихме цяла глава на това, така че сте в час и имате 
шанса да започнете да разсъждавате правилно.

Всъщност, ако наистина сте проумели отношенията 
между мозъка и съзнанието, а не просто сте дали вид, 
че сте го направили, вече имате инструмент за разре-
шаването на съществуващите противоречия.

*
Хайде да свикнем да мислим без противоречия.
В този случай всичко е ясно: ако аз съм собственият 

си мозък, мястото, на което ме е довел (диван пред 
телевизора или президентско кресло) – това е, което 
той иска. А какво си мисля по този повод – това е мое-
то съзнание  и  е  съвсем отделен  въпрос.  Съзнанието 
може да оправдае всичко, дори безумието (последното 
твърдя най-отговорно като психиатър).
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„Ако изпитвате действително недостиг на нещо, то-

гава няма да имате проблем с желанията.“
Да, наясно съм, че трудно ще се пренастроите. Една 

част от общия пейзаж може да приемем с готовност, 
но цялата картина трудно ще видим, а пък да я осмис-
лим ще бъде като удар в корема.

Ние ще направим всичко, за да скрием от себе си то-
ва, което не се харесва на нашето съзнание, да го пра-
тим вдън земя, да не го гледаме и да не го усещаме. Да-
же да се намира на най-видно място, ще се правим, че 
не го забелязваме.

Да речем, че нещо сте постигнали – повишение в ра-
ботата, увеличение на заплатата, написали сте хубава 
статия,  получили  сте  впечатляващо  предложение  за 
брак. Кой е направил всичко това? Вие, разбира се. Но 
не само …

Има и други участници във вашия успех – началникът, 
който е оценил таланта ви или изведнъж е решил да 
бъде щедър. Умната статия също не е ви е хрумнала 
просто така – някой все пак е повлиял написването й, 
дори това да е била учителката, която ви е научила на 
грамотност. За предложението за брак просто ще за-
мълча. Искам да кажа, че тази втора част остава скри-
та за нашето съзнание и ние я игнорираме, защото ус-
пехът трябва да е само наш.

В общи линии проявяваме много лукавство, макар и не 
преднамерено, освен това е напълно обяснимо да иска-
ме да се покажем по-добри, отколкото сме. Няма лошо. 
Който не познава този грях, нека пръв хвърли камък.

Можете да възразите: как ще имам каквото искам, 
след като не си харесвам работата, например? Правил-
но, как да ви харесва, след като получавате недоста-
тъчно пари, скучна е, къса ви нервите, а и точно тя не 
е“целта на живота ви“. Само че това е само част от 
ситуацията. Има и друга, която не искате да видите.
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Сега затворете очи (за да не се изплашите) и да по-

мислим по-внимателно: наистина ли сте готов на про-
фесионален  риск,  допълнителна  отговорност,  повече 
натоварване,  да  работите  извънредно,  да  създавате 
нови проекти, да оставите всичко на заден план (дом, 
семейство, развлечения и почивка), за да направите ра-
ботата си цел на вашия живот?

Не сте готов, защото в противен случай вече щяхте 
да сте го направили. Вие не го правите и имате забеле-
жително оправдание: - „това не е целта на моя живот“ 
и „работата е скучна“ и т.н. Класически пример за ома-
гьосан кръг,  както във вица –  не  правя секс,  защото 
имам пришки, а пришките са, защото не правя секс.

Добре, да допуснем, че сте прав и с работата наисти-
на нещата са зле. Но ако е наистина така, то вие сте 
длъжен да знаете кое точно е за вас и коя работа ще 
ви допадне. Знаете ли всичко това? Да предположим, че 
знаете. Окей, тогава защо не сте там?

Едно от двете:
- Или не ви искат, но тогава няма как да знаете, че 

това е вашата работа, защото не сте имали възмож-
ността да се уверите (напълно възможно е да се заб-
луждавате и просто това положение да ви устройва);

- Или са ви уволнили, но в такъв случай - моля за изви-
нение - или този бизнес за нищо не става, или вие не 
сте най-добрият служител.

- - Ако работата не е за вас, значи не възприемате ка-
то бизнес , а като за хоби, което може да запълва сво-
бодното ви време (все пак бизнесът предполага произ-
водство на нещо, което другите искат да купят).

-- Ако не се справяте професионално, тогава това ня-
ма как да бъде „целта на вашия живот“ и този кожух 
не ви е по мярка. Както и да го въртим, някъде все хит-
рувате – или за едното, или за другото, или за нещо 
трето, за което не знам или не съм се сетил.
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Факт е, че сте там, където сте и не правите всичко 

по силите си, за да се озовете на друго място.
Щом не го правите, значи не изпитвате потребност. 

А ако не изпитвате потребност, то всичко с плюсове-
те и минусите, общо взето, ви устройва.

„Ако всичко е така, тогава защо не съм доволен от 
това, което имам?“ – ще ме попитате. Отговарям: за-
щото ви се иска и още нещо. Знаете как е: „ще ми се не-
що сладичко“. Ще ви се, но може и да не се решите да 
търчите по магазините заради него.

Въпросът за цената е от първостепенна важност – 
колко усилия ще са нужни, за да изпълним прищявката 
си. Тогава става ясно, че не сме съгласни с тази цена. И 
сме прави. Има стока, има цена, има и купувач, който 
или ще плати, или не. Това е.

От кое ще отнемем, за да платим за друго? Нашият 
мозък е под голямо напрежение, когато решава такива 
въпроси. Помните ли чашата с логото на университе-
та? Мозъкът мисли, смята, припомня, взима решения – 
за толкова ще продам, а за толкова ще купя. Накрая 
имате това, което имате.

Понякога  на всички ни се  иска  някакво невероятно, 
илюзорно щастие - розов еднорог, белоснежен пегас или 
говореща златна рибка. Със сигурност някога са ни раз-
казали, че еди-кой си има нещо “сладичко“ и на нас ни се 
е сторило, че и ние искаме такова. Точно така, стори-
ло ни се е.

На ниво съзнание може и да не ни харесва това, което 
всъщност искаме (което иска мозъкът ни) и не се учуд-
вайте на този факт. Само че е много сложно да оспори-
те истината, че вашият мозък – това сте вие и точно 
той ви е довел там, където сте сега.

Най-важното е, че не полагате усилия да се премести-
те, иначе нямаше да се занимавате с измисления „проб-
лем с избора“ и щяхте да се възползвали от някой от 
всички варианти, които са ви предложени тук и сега.
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„Ако някой си мисли, че, за да е щастлив не му дости-

гат няколко милиарда“, разкажете му за експеримента 
„Вселена 25“.“

Повярвайте ми, наоколо има безброй възможности и 
вие непременно бихте се възползвали, ако цената ви ус-
тройваше. Само че готовността ви да платите една 
цена се определя единствено от вида и нивото на де-
фицита. Ако не ви стига кислород, ще дадете за него 
мило и драго. А ако не ви „достигат“ няколко милиона 
долара? Какво ще предложите в замяна?

Нашите постижения са право пропорционални на на-
шите фактически амбиции и не трябва да имаме илю-
зии по този въпрос.

Интервю за работа
Провел съм стотици интервюта с потенциални 

сътрудници за различни компании и проекти – от 
психиатрична  болница  до  избор  на  участници  в 
телевизионно шоу. Тези примери ги слагам в скоби 
и ще поговорим за стандартно кандидатстване за 
що-годе обичайна позиция,  да речем сътрудник в 
бек-офис на голяма компания.

Длъжен съм веднага да ви предупредя, че според 
последните  научни  данни  даже  половинчасовото 
интервю на кандидата с работодателя е безсмис-
лена загуба на време. Тези разговори нямат никак-
ва прогнозна стойност, както поясняват социал-
ните психолози.  Но, тъй като съм и психотера-
певт, да си представим, че това е вид психологи-
чески експеримент.

По  време на  такива  интервюта винаги  питам 
потенциалния служител следното:  „Добре,  хайде 
да забравим за вашето резюме и за мястото, за 
което кандидатствате. Кажете ми какво самият 
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Вие бихте искали. Коя работа ще бъде подходяща 
за вас и ще я чувствате като своя?“

Както сами се досещате, отговорите започват 
(а  често  и  завършват)  с  общи  фрази  за  „разви-
тие“, „успех“, „кариера“, „самореализация“ и т. н. 
Това  е  най-тъжният вариант:  човекът нищо не 
иска или го крие (може да иска да прекарва деноно-
щия без да спре в компютърни игри или да обиколи 
света с колело).

Тези,  които  след  допълнителните  уточняващи 
въпроси успяват да се измъкнат с някакъв отго-
вор, попадат в нов капан. Да предположим, че кан-
дидата казва: „Естествено, искам да бъда юрист 
във вашата фирма. Много ми е приятно, че тук 
работят творчески личности, това така ме тег-
ли, така ме тегли! Много го обичам!“

Къде е  уловката? Тя е в  следното:  непременно 
питам кандидата какво ще направи, за да превър-
не това „обичам“ в нещо по-осезаемо. Ако отгово-
ри, че десет години е участвал в художествена са-
модейност, пял е в хор и е играл в уличен театър 
като мим, той не лъже,  че иска да бъде юрист. 
Обаче, ако нищо подобно на гореизброеното не е 
правил,  значи  със  същия  успех  „иска“  да  бъде 
юрист. Надявам се разбирате защо.

Неизменно  задавам  и  още  един  въпрос:  „Добре, 
забравяме за всичко, което сме обсъждали досега. 
Интересуват ме вашите стратегически планове. 
Как виждате себе си след десет години?“

Голяма част от отговорите (както вероятно се 
досещате) се делят на две групи:

- кандидатът казва, че иска да се усъвършенства 
в професията, за да реализира своя потенциал, ко-
ето значи, че амбициите му са равни на нула и ня-
ма да направи дори намисленото,  защото десет 
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години са  твърде  дъръг  срок  за  пробив в  дадена 
професия.

- кандидатът казва (особено, ако е млад), че … „в 
бъдеще искам да имам семейство“… и се запъва, а 
аз се чудя какво точно трябва да има човек в гла-
вата, за да отговори нещо подобно на потенциал-
ния си работодател, когато го пита за неговото 
бъдеще?!

Последният вариант подсказва,  че  кандидатът 
не се замисля много над това, че му предстои да 
работи тук. Тъжното е друго: неговата нещастна 
глава е оплетена в куп социално обусловени стере-
отипи и работата е само един от тях.

Той не иска да работи, той „трябва“ да работи. 
И за това „трябва“ знае неговото съзнание, не мо-
зъкът му. За съжаление полза от такъв служител 
няма.

Правилният отговор на този въпрос е: „Аз, дру-
гарю директор, искам след десет години да бъда на 
вашето място.“  Трябва  да  ви  предупредя,  че  не 
всеки ръководител може да оцени този отговор 
както заслужава. Ако ви наемам аз, ще разбера две 
неща:

• първо – вие ще можете да се учите и усъвършенства-
те (да си спомним за експеримента на Робърт Йер-
кес);

• второ – искате да сте първи, тоест, имате онази 
страст, благодарение на която хората принципно ус-
пяват.

215



Червеното Хапче, Андрей Курпатов

Глава четвърта. Предназначение
Прави каквото можеш, с това, което 
имаш, там, където си. Теодор Рузвелт

Дойде времето да обобщим първите резултати.
Не си заслужава да се удивляваме на чувството, че ся-

каш не живеем собствения си живот. Това чувство е 
неприятно, но е истинско и важно, така че не го гоне-
те. Именно то ни кара да се замислим кои сме всъщ-
ност.

Да, отговорите, които получихме досега благодарение 
на „червеното хапче“, не са много розови.

Но опитайте да си спомните чувството, когато раз-
брахте, че Дядо Мраз не съществува. Мисля, че е било 
неприятно.  Аз,  например,  страшно  се  разсърдих.  Не, 
бях направо гневен! Лъгали са ме толкова открито, ся-
каш съм пълен идиот. Но някой, може би, направо се е 
разстроил,  научавайки,  че  прекрасната приказка  се  е 
оказала измислица. Някой може би дори се е изплашил.

Във всеки случай е било неприятно. Когато губиш кра-
сива илюзия, винаги е така. И не е важно дали става 
въпрос за Дядо Мраз, за разочарование от любим човек 
или когато изведнъж осъзнаеш, че вече не си на шест-
надесет или дори на двадесет и пет. Да загубиш илю-
зия е болезнено и страшно. Сблъсъкът с реалността ни 
се струва като болезнен удар. Разбирам всичко това.

Но не мисля, че заслужаваме съчувствие, защото ни-
какъв  удар  с  реалността  не  е  имало  в  действител-
ност. Това е бил просто лош сън, внушен от „синьото 
хапче“, и сега ние просто сме се събудили.

Трябва да разберем, че ние, даже при цялото си жела-
ние, не можем да се сблъскаме с реалността. По буквал-
но технически причини не може да се сблъскате с реал-
ността: не можете да се сблъскате с това, което ни-
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кога  не  сте  изоставяли,  с  това,  което  вие  самите 
представлявате в действителност.

Ние никога не сме губили нито реалността, нито ис-
тината за нея. Просто сме си давали вид, престрували 
сме се, криели сме се от самите себе си. Било ни е при-
ятно  да  вярваме  във  всевъзможни коледни  приказки, 
красиви истории, разкази за любовта.

Но ние винаги сме знаели: нещо тук не е наред. Знаели 
сме, но не сме искали да си го признаем. Размотавали 
сме се. И сме натрупвали дългове.

Никаква илюзия няма да ни направи щастливи. Може 
би само за някакъв миг, но за него после ще трябва да 
заплатим тройно. Това е като с наркотиците. Само по 
себе си такова пътуване може да бъде забавно, но теж-
кият откат на абстиненцията ще ви измъчва по-къс-
но: отровеният от наркотика мозък е прекалил с допа-
мина и сега изпитва жесток допаминов недостиг. Опи-
тът да се върнете повторно към наркотика само ще 
влоши нещата.

Накратко казано, дори да сте мъничко разстроени се-
га – няма страшно. Това, което печелим, освобождавай-
ки  се  от илюзиите,  е  много по-ценно нещо от всяка 
красива фантазия. Това е истината, без която никога 
няма да разберем как да живеем живота си.

И така, пред нас е въпросът за нашето с вас предназ-
начение.

Има ли го? И ако да – какво да правим с него?

Да имаш и да бъдеш
Ако единствената ви цел се свежда до 
това да станете богати, вие никога 
няма да я постигнете. Джон Дейвисън 
Рокфелер

И така, какво мислите сега за „богатството“ на своя 
„избор“?
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Не знам за вас, но аз лично нямам никакъв „избор“, ка-

мо  ли  някакво  негово  „богатство“.  Безсмислено  е  да 
градите илюзии и да гоните розови еднорози. Реалност-
та е точно такава, каквато е.

По същия начин,  както и в  нашите разсъждения за 
мястото и времето на нашето раждане, ние нямаме 
нищо друго освен това, което според „случая“ ни е пад-
нало. Впрочем, това само за нас е „случай“, а в действи-
телност е закономерност.

Можете да опитате да спорите със закономерности-
те, да изразите недоволството си от тях, но това ни-
що няма да промени, доколкото ние друга „случайност“ 
нямаме. Трябва да накараме закономерностите да рабо-
тят за  нас,  тъй  като  ние  наистина  се  смятаме  за 
„център на Вселената“.

Като епиграф към тази глава взех знаменитото из-
казване, принадлежащо на Теодор Рузвелт, най-млади-
ят президент на страната в историята на САЩ. Той 
става такъв на 42 години – както съм аз сега.

Тези, които познават историята обаче, могат да ка-
жат, че Теодор Рузвелт е станал президент „случай-
но“. Наистина, той е избран само за вицепрезидент и 
става  президент  само  защото  шефът  му,  президен-
тът Уилям Маккинли,  е  застрелян  от анархист-еди-
нак.

Някой ще каже – значи, лесно е да се говори: „Прави 
каквото можеш, с това, което имаш, там, където си“, 
когато президентският пост сам пада в ръцете ти.

Но помислете за това по-иначе: какво се случва, ако 
не правите това, което можете, с това, което имате, 
там, където сте? Няма да преуспеете, където и какво-
то и да би ви паднало!

„Богатството на избора“ е илюзорно, защото е нещо 
хипотетично.  Та  фактически  вие  сте  там,  където 
сте, имате това, което имате, и вие или правите с не-
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го това, което можете да направите с него, или не го 
правите.

Ако не правите, а чакате някакъв друг „щастлив слу-
чай“ (изведнъж, например, да ви направят президент), 
това е тъжно. Тъжно е поне заради това, защото та-
кива „случаи“, както вече изяснихме, дори и да са въз-
можни, както спечеленото от лотарията, не правят 
хората „щастливи“.

Трябва да сте готови за всеки „случай“. Та в крайна 
сметка всеки „случай“ се оказва по същество не награ-
да, а вътрешно предизвикателство за човек. Освен то-
ва всеки „случай“ трябва да бъде приведен в изпълнение 
и доведен до край. В противен случай е наивно да се на-
дявате на следващия „случай“.  Ще заседнете в някоя 
мозъчна гънка.

Като се има предвид по-нататъшната кариера на на-
шия герой (а Рузвелт е избран и за втори президентски 
мандат), той е бил напълно готов да осъществи пре-
доставилата му се възможност.

И вие се намирате в съвсем същото положение: без 
значение какво е на кантар – президентството или по-
вишението в малка фирма –вие или сте готови да дейс-
твате, или не.

Но, както казва друг велик политик – Уинстън Чър-
чил: „Всяка добра възможност ни се появява в работен 
гащеризон и с лопата в ръка“. Това обстоятелство, по-
вярвайте ми, е от основно значение: колкото и страхо-
тен да е „случаят“, той ще изисква да прибегнем до 
усилия,  ще  бъдем принудени  да  направим залози,  при 
това може би много големи.

Но готови ли сме за такива усилия и на тази цена? 
Честно да ви кажа, мозъците ни са се нагласили твърде 
удобно, за да положат какво и да е усилие. Да, можете 
да живеете, сексуалното удовлетворение не е проблем, 
а за останалото – „Вече и така съм си най-умният“.
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За какво ни е притрябвало да се натоварваме, да пла-

щаме, да рискуваме? Защо да поемаме отговорност, не-
що да измисляме,  да изобретяваме? В  крайна сметка 
това означава, че трябва сами себе си да променяме, а 
защо? Заради какво? Да гониш дивото?..

Ако попитате човек защо не се опитва да преуспее в 
работата си (не прави това, което може, с това, кое-
то има, там, където е), той по-скоро ще каже, че „не 
вижда перспективи в това“.

Но, ей богу, това е невероятно нещо! А къде вижда 
той тези загадъчни „перспективи“?  Въобразява си  ги 
хипотетично? И отдавна ли е взел да приема фантази-
ите си за реалност? Ако е така, то може би трябва да 
започне не с разглеждане на свободните работни мес-
та, а с консултация при психиатър.

Допускам, че  просто ми куца въображението,  но не 
разбирам какви други може да са вариантите, как да не 
правим това, което можем, с това, което имаме, там, 
където сме?

Конрад Лоренц пише известната си книга „Обратна-
та страна на огледалото“ в съветски лагер за военноп-
ленници.  Любимият  ми  философ  Лудвиг  Витгенщайн 
пише  основния  си  труд  –  „Логико-философски  трак-
тат“ – в италиански плен, озовал се там от фронта 
на Първата световна война.  И накрая,  изтъкнатият 
психолог  Виктор Франкъл създава своята система за 
психотерапия, докато е във фашистки концентрацио-
нен лагер.

Всички те са правели това, което са могли, с това, 
което са имали, там, където са се намирали.

„Това, което печелим, освобождавайки се от илюзии-
те, е къде по-ценно нещо от всяка красива фантазия.“

И други възможности просто няма. Но да се говори, 
че няма перспективи, е просто нелепо. Откъде знаете 
това? Така ви се струва? Все още не сте се досетили 
защо?
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Колко ми провървя!

Преди да  се  разболея  от своя  паралич,  написах 
две  научни  монографии  и  тъкмо  работех  върху 
третата. Но, като се оказах прикован за неопре-
делено време на болнично легло, бях лишен от дос-
тъп до научна литература (Интернет в Русия все 
още практически нямаше). А всеки, който има та-
къв опит, знае, че да се работи по научна моногра-
фия без такъв достъп е, меко казано, затруднено.

Всичко, с което разполагах по това време, бяха 
знанията, които вече имах по онова време, и ръце-
те,  способни  да  държат инструмент за  писане. 
Какво ми оставаше да правя?

Използвах  тази  възможност  по  следния  начин: 
нямайки никакъв  опит в писането на популярни 
книги по психология, се заех да опиша курса по пси-
хотерапия, който дотогава провеждах с моите па-
циенти в клиниката по психиатрия на Военно-ме-
дицинската академия.

Честно казано, нямах никаква амбиция да пиша 
популярни книги по психология. Утешавах се само 
с факта, че това пособие ще бъде полезно на мои-
те пациенти, които така и не долекувах, след ка-
то това мое заболяване ме свали.

В резултат се появи книгата „Щастлив по собс-
твено  желание“,  която  по-късно  се  превърна  в 
един от главните ми бестселъри.  Но виждах ли 
тогава тези „перспективи“? А това, че ще напиша 
още няколко десетки такива книги (без да броя лю-
бимите си монографии), ще стана „доктор Курпа-
тов“, ще направя авторска програма по Първи ка-
нал и т.н.?

Аз и да си го представя не можех! Бях на 23 годи-
ни, бях парализиран, от 14-годишен носех военна 
униформа и изобщо не разбирах какво правят хора-
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та „в цивилния живот“, където очевидно трябва-
ше да ме изпратят сега.

Или някой си мисли, че след като съм написал та-
зи книжка, на вратата на моето отделение се е 
появил литературен агент с договор? Книгата, на-
писана през 1997 г. и по-късно станала бестселър, 
е издадена за първи път през 2001 г., при това със 
собствени, тогава съвсем оскъдни, средства. Да, и 
тогава ми се налагаше да правя само това, което 
можех, с това, което имах, и там, където бях.

Случайност ли е, че по-късно тази книга се хареса 
на съпругата на собственика на голямо книгоизда-
телство? Навярно може да се каже и така. Тя оба-
че се озова при нея, защото я предадох на този из-
дател. И намерих начин да я предам така, че моят 
„манускрипт“  да  не  попадне  в  кошчето,  което 
очаква повечето ръкописи, достигнали до такива 
приемни.

А случайност ли е, че и след това практически 
всички врати на бъдещите възможности се отва-
ряха пред мен именно с тези мои книжки от поре-
дицата „Джобен психотерапевт“? Някой ще каже, 
че е случайност. Няма да се съглася, въпреки че оп-
ределена странност в това, според мен, наистина 
присъства.

Своите „популярни книжки“ написах единствено 
защото смятах, че е необходимо да разкажа на ши-
рока аудитория за това как да се справя с психоло-
гическите проблеми. Водех се от определено вът-
решно „трябва“, може да се каже от социална от-
говорност, лекарски дълг, а съвсем не от мечтата 
за някакво свое собствено щастливо бъдеще.

Не  мислех,  че  правя  нещо  „велико“,  „забележи-
телно“,  а  още по-малко, че тези книги някак ще 
повлияят  на  кариерата  ми.  Както  разбирате, 
всички учени се гордеят със своите научни трудо-
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ве, със своите открития, а не с „популяризаторс-
тво“ (и аз, повярвайте, не съм изключение).

В известен смисъл това е същият „нисък жанр“ – 
да се пише „популярна литература по психология“. 
Освен това е скучно и доста трудно да се разказ-
ва просто за сложното. И като цяло е невероятно 
тягостно. Усещането е, че остъргваш вътрешно-
то пространство на черепа с лъжичка за сладолед.

Но  понякога  най-безполезното  нещо,  което,  по 
твое виждане, можеш да правиш – това е онова 
единственото, което можеш да направиш с това, 
което имаш,  там,  където си.  И  ще  добавя  след 
Рузвелт – и следователно си длъжен.

Ако  използваш  възможностите,  които  имаш, 
пред теб неизбежно се отварят нови. А ако не ги 
използваш, оставаш на все същото място и следо-
вателно  появата  на  нови  възможности  просто 
технически изглежда малко вероятна.  Вълшебни-
кът в синия въртолет, за съжаление, посещава хо-
рата само в алкохолен делириум.

Или  ето,  например,  моите  научни  монографии, 
като сме заговорили за това. Четиво, честно каза-
но,  невесело  (макар  че,  разбира се,  считам тези 
трудове за заслужаващи внимание). И е разбирае-
мо, че невеселото, непопулярното и сложното на 
издателствата по правило не им е интересно (ос-
вен ако не са финансирани от някакви фондове или 
меценати). Така че, къде са отпечатани моите мо-
нографии? Да, в същото издателство, както и мо-
ите популярни книги. С връзки, така да се каже. 
От уважение.

Но щяха ли да ги издават, ако по това време не 
бях известен автор? Не, със сигурност не биха. А 
и да бяха ги издали, кой би взел да чете дебела и 
досадна книга на неизвестен автор? Да, да мечта-
еш не пречи, но да погледнем истината в очите: 
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шансове – нула или около нея. Така че в случая с 
моите научни трудове моят „Джобен психотера-
певт“ отново ми помогна – изневиделица, „случай-
но“.

Няма други рецепти, но затова пък тази работи: не 
мислете за „перспективи“, няма ги (може би ще умрете 
утре – за какви перспективи говорим изобщо?), използ-
вайте възможностите, които имате, и те ще ви отво-
рят нови възможности, от които също ще трябва да 
се възползвате.

Както вече обсъждахме, целта се появява след възник-
ването на истински стремеж, а не преди него. Това мо-
же да ви се е сторило странно. Но как мислите: дали 
антилопата поражда глад у хищника, или той първо ог-
ладнява, а след това открива антилопата в простори-
те на саваната?

В саваната има много антилопи. Може да се каже, че 
там има цяло „богатство на избора“ от антилопи. Но 
не става въпрос за тях,  въпросът е там – дали сте 
гладни или не, наистина ли имате нужда от тази ан-
тилопа,  или  не.  Ако  не  сте гладни  за  постижения  и 
щурмуване на нови висоти – такова е нивото на ваши-
те амбиции. Няма нужда да заблуждавате себе си, това 
няма да доведе до нищо добро.

Безсмислено е да се сравнявате с другите. Няма нуж-
да да измисляте това, което го няма, и да се съсипвате 
от нелепа завист, фантазии и тем подобни дивотии. 
Можете да си лежите на дивана и така, без милион до-
лара. С милионът, между другото, да се лежи е даже по-
тегаво – той покой на своя притежател не дава.

„Перспективите“ се появяват от само себе си и вина-
ги  при  свършен  факт,  когато  се  оглеждате  назад  и 
виждате по какъв начин сте стигнали до това стъпа-
ло, до което сте се добрали. А тези „перспективи“, ко-
ито само ви се привиждат – това е хубаво морковче, 
нищо повече.
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В действителността вие все едно ще постигнете не-

що друго, а не това, което някога и по някаква причина 
ви се е привидяло, сторило, приискало. Животът вина-
ги нанася своите поправки в нашите планове. Въпро-
сът е  там –  действате ли  така,  както трябва,  със 
страст и увлечение, при всеки от неговите обрати?

Ако имате съответния глад, определено ще постигне-
те нещо, което си струва. А, повярвайте ми, възмож-
ности  винаги  има.  Погледнете  Стивън  Хокинг.  Мен, 
например, това много ме отрезвява.

Пръв, но отдолу
Най-големият е твърде малък! – това 
беше отвращението ми от човека! 
Фридрих Ницше

Но действително ли искате това,  което се  нарича 
„успех“?

Честно казано, не съм убеден, че „успехът“ сам по се-
бе си е ценност, която си струва изгубените за него 
време и сили от живота ви. Сам по себе си „успехът“ 
не носи щастие на човек. В края на краищата това е 
просто оценката на другите за това, което ти си нап-
равил.

Действително важното е това, какво чувстваш: ако 
се чувстваш напълно щастлив, ако си доволен от всич-
ко – това е напълно достатъчно. Признанието от дру-
ги хора навярно е нещо приятно, но каква полза от не-
го, ако не си щастлив, ако си самотен или се измъчваш 
от безсмислието на собственото си съществуване?

Пък и не е измислен „обективен критерий“ за „успех“. 
Какво да говорим, когато дори някои Нобелови награди 
(а  това изглежда като да  е  признание от най-висша 
проба),  както се  оказва по-късно,  са  били  връчени за 
крайно съмнителни открития? Видимо и успех, и приз-
нание, а всъщност – блъф и срамота.
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Впрочем, дори ако твоят успех е истински, неподпра-

вен и заслужен, някой обезателно ще каже – или от глу-
пост, или от завист, или просто да дразни – че ти си 
никой, нищо и никакво нищожество и нищо читаво не 
си постигнал. Съвсем реална перспектива.

Създателят на асептиката, унгарският лекар-акушер 
Игнац Филип Земелвайс, е бил подиграван от колегите 
си,  а  после  и  изобщо  обявен  за  душевноболен  заради 
убеждението си, че лекарите трябва да дезинфекцират 
ръцете  и  инструментите  преди  хирургическа  опера-
ция. През живота на Винсент Ван Гог не е продадена 
нито една негова картина и той също не успява да из-
бегне лудницата.

Това е задънена улица – да търсиш признание. Даже и 
да не се стигне до крайности, както в случая със Земел-
вайс, съществува и друг, напълно реален риск. Ако се 
мотивираш  с  очакването  на  обществено  признание, 
ставаш зависим от чуждите оценки и в някакъв мо-
мент вече не можеш да се занимаваш с това, което 
смяташ за наистина важно. Това се е случило с мнози-
на и повярвайте, това е тежка психологическа травма.

Общественото възприятие е консервативно. След ка-
то е определило за успешния човек неговата ниша, пос-
тавило го е на някакъв рафт в килера на масовото съз-
нание,  внезапната нужда да се внесат допълнителни 
промени в тази стройна и разбираема картина, да се 
напрегне мозъкът, предизвиква недоволство в публика-
та. В резултат на това много музиканти се оказват 
заложници на един хит, поети – на една строфа, и дори 
учени – на една научна тема.

Нещо подобно се е случило, например, с Франсис Крик, 
един от бащите на ДНК и Нобелов лауреат, който, на-
пускайки генетиката, се заел с основни изследвания в 
областта на невробиологията. За съжаление, на прак-
тика никой не приема работата му в тази област на 
сериозно и очевидно не може да я приеме: твърде голя-
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мо е това бреме – да бъдеш баща на такива „вечни хи-
тове“  като  „молекулярната  структура  на  ДНК“  и 
„централната догма на молекулярната биология “за ин-
формационните отношения между ДНК, РНК и белтъ-
ците.

И накрая, ясно е, че никакъв „успех“, дори да е наисти-
на шеметен, не е вечен. „Успехът“ на един се заменя с 
„успеха“ на друг. Тоест, ако си се добрал до върха на пи-
рамидата, бъди готов и да слезеш от нея, а това, пред-
вид несговорчивия характер на нашия йерархичен инс-
тинкт, не е толкова приятно.

Редовно намирате съобщения  в  новините –  казват, 
еди кой си артист е умрял, играл е в киното и театъ-
ра, бил запомнен от публиката с изпълнението си на 
ролята...  Вие и не помните кой е.  И почти никой не 
помни. А да живееш в забрава след период на слава и 
моменти на ослепителен успех, ако всичко това е била 
твоята цел, е удоволствие, предполагам, крайно съмни-
телно.

„В действителността вие така или иначе ще постиг-
нете нещо друго, а не това, което някога и по някаква 
причина ви се е привидяло, сторило, приискало.“

Така че „успехът“ е, да кажем, пръчка с много краища.
Но как да се стремиш „нагоре“, ако разбираш, че вся-

какви „перспективи“ са призрачни, а „признанието“ е 
не само ефимерно, но също и не безобидно?

Мисля, че трябва просто да се вгледаме в своя йерар-
хичен инстинкт. Още повече, че природата не е измис-
лила за нас никакъв друг вътрешен ресурс за този слу-
чай.

Няма нито нужда, нито смисъл да търсим своя стре-
меж в някакви си загадъчни „мотивационни обучения“ и 
изобщо в нещо друго, ако в нас вече е скрит естестве-
ният механизъм на стремежа към лидерство.

И ако наистина сте тръгнали да извършвате подвизи 
и да щурмувате върховете (и нееднозначната, меко ка-
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зано, перспектива не ви плаши), тогава започнете със 
спомените от детството.

Спомнете си  онова  свое  детско желание  да  бъдете 
първият и най-добрият. Разбира се, човек не трябва да 
се увлича, за да не пропадне окончателно в детството, 
но самият принцип е много важен.

След това осъзнайте, че вашите възможности не са 
някакви загадъчни животни от „Червената книга“, кои-
то трябва да издирвате години наред и да си подбиете 
краката, за да ги намерите. Не, това са обичайните ви 
ежедневни  дейности,  които  можете  да  правите  по-
добре от другите.

Но колко често си задавате въпроса – мога ли да нап-
равя  това  (нещо  конкретно)  по-добре  от  другите? 
Страхувам се, не твърде често. А ако питате – започ-
вате ли да действате, или просто сте доволни от са-
мия факт на положителния  отговор?  Ма как,  да,  аз, 
разбира се, мога и по-яко! Всяко наше потвърждение е 
добро, ако е проверено от практиката.

Така че се огледайте наоколо, вижте какво се случва 
на вашата работа или просто в професионална сфера, 
която ви интересува. Какво можете да направите тук 
по-добре от другите? Защо още не сте го направили?

Представете си учен, който се захваща с решението 
на някоя, нека да е и малка задача, но в същото време 
не е мотивиран от желанието да я реши по-добре, от-
колкото са го правили преди него. Едва ли ще открие 
нещо ново!

Само това особено усещане, че нещо не е направено 
достатъчно добре, а вие можете да го направите по-
добре, е онази сила, която е способна да накара мозъка 
ви да започне да се занимава със съответната дейност 
както трябва.
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Всичко, което е нужно, вече го има

Здравословната конкуренция е естествена и не-
обходима, само дето някои от нас погрешно смя-
тат, че трябва да се състезават с целия свят на-
веднъж. Това, разбира се, е нереалистична задача, 
а  също и безсмислена,  доколкото не съществува 
никакъв „цял свят наведнъж“.  Има отделни слу-
чаи, конкретни въпроси и тесни теми.

Ако работите в компания, която например под-
готвя съобщение за пресата за излизането на нов 
продукт на пазара, не ви е нужно да се конкурира-
те с цялата световна философия или въоръжени-
те сили на Мозамбик. Достатъчно е само да напи-
шете това съобщение за пресата така, както не 
могат да го напишат другите сътрудници във ва-
шата компания.

Това  е  абсолютно  достатъчно,  за  да  станете 
първи!

Ще кажете – какъв е смисълът да се преуспява в 
такава тъпня? Отговорът е прост. Ще научите 
нещо, което до сега не сте умеели, а това ще по-
виши нивото ви на компетентност, което е мно-
го важно, ако искате да продължите напред. Освен 
това ви дава шанс да бъдете забелязани, а това е 
важно, ако искате да вървите нагоре.

„Напред“ и „нагоре“ – ето я и цялата история. 
Няма смисъл да се уточнява нещо друго. Може би 
това умение ще ви позволи да станете редактор 
на някое уважавано издание, а може пък и да взе-
мете да пишете речите на президента.

Но е глупаво да мислите в толкова далечна перс-
пектива, когато работите по съобщение за преса-
та на вашата компания. Вие сте просто там, къ-
дето сте, и трябва да действате според възмож-
ностите, които са ви отворени сега.
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Може би, когато създаденото от вас качествено 

съобщение за пресата впечатли началника ви, той 
или тя ще ви предложи съвсем различна работа. 
Управление на търговския отдел, например. Ваши-
ят началник също има само онези възможности, 
които има тук и сега, и той може да действа само 
на тази основа.

Тоест, ние никога не знаем как ще бъде. Не знаем 
накъде точно ще ви тласне успехът. Но това не е 
и  важно.  Важно  е  последователно  –  стъпка  по 
стъпка – да правите всеки следващ ход. Сега има-
те само онези възможности,  които имате,  но с 
изминаването на този ход се появяват нови и то-
ва е, което ви трябва.

Ние винаги сме изправени пред този избор: или да 
чакаме „щастливия случай“, или да направим това, 
което трябва да направим, и да продължим нап-
ред.  Нали  не  мислите,  че  безцелното скитане  в 
пустинята в продължение на четиридесет години 
ще ви осигури манна небесна – това е твърде съм-
нително.

При това действителните възможности са ви-
наги пред вас. Вие или просто не ги забелязвате, 
или не ви харесват, и се извръщате надменно от 
тях. Но следващият пакет с възможности вече ви 
очаква зад ъгъла, трябва само да се оправите със 
съществуващите.

След поредния ход обаче отново ще се озовете 
някъде, където има само някакви определени и ог-
раничени възможности. И какво сега? На вас отно-
во ви се налага да направите това, което можете, 
с това, което ще имате, там, където сте се ока-
зали. Но по-добре от всички.

Ние не знаем докъде ще ни доведат нашите пос-
тижения. Очевидно е друго – постигайки резулта-
ти, вие излизате на ново ниво на възможности. 
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Тоест ще можете да правите нещо по-интересно 
и значимо, да усъвършенствате уменията си, ка-
то използвате повече ресурси.

Заблуда е да се мисли, че великите дела се състоят 
от големи дела. Великите дела започват с това, че вие 
побеждавате в малкото и със самото това се учите да 
побеждавате, учите се да печелите.

„Успехът“ на един се заменя с „успеха“ на друг.“
Няма нищо срамно в конкуренцията, но е важно да за-

помните,  че  в  действителност  конкуренцията  не  е 
между вас и някой друг човек, а между вас-сегашният, 
който например не умее да пише съобщения за пресата, 
и вас-бъдещият, който смята, че може да го направи 
добре, по-добре от всички.

*
Тук обаче ни се налага да направим важна уговорка. 

Всичко това работи само в случай че умеете да се въз-
хищавате на талантите и постиженията на други хо-
ра. Ние сме социални животни, сами не сме способни на 
нищо смислено. Трябва да се учим от другите.

Но единственият начин да  се  научите на нещо от 
друг човек е да го почувствате като един от тези, кои-
то стоят „по-високо“. И „по-високо“ не затова, че ня-
кой го е „поставил там“, не затова, че му е „провървя-
ло“ да се окаже там, а затова, че той наистина може и 
умее да прави онова, което все още не е лъжица за ус-
тата ви.

На това може би ще ми кажете: как е да се стремиш 
да бъдеш „първият и най-добрият“,  ако  при това се 
учиш от някого? Наистина, ако се учиш от някого, то-
гава твоите резултати ще бъдат вторични в извес-
тен смисъл. А следователно един вид ти вече не мо-
жеш да бъдеш първи.

Google вече е създаден, Facebook е създаден, Instagram е 
създаден – какво може да се научи от Брин, Зукърбърг и 
Кевин Систром?

231



Червеното Хапче, Андрей Курпатов
Вие сте прави, а тук има още една хитрост.
Нашето  положение  е  малко  по-сложно  от  това  на 

шимпанзетата от експериментите на Йеркес. Да, те 
проявяват  достойна  съобразителност,  хвърляйки  по 
едно око на сложните манипулации на по-старшия дру-
гар,  отварящ хранилката.  Но в  случая с  човека няма 
много  умения,  които да  се  усвоят по същия начин – 
чрез просто надничане.

Ето защо казах, че е важно не да се учим от другите, 
а да умеем да се възхищаваме на тяхната работа и пос-
тижения. Почувствай разликата...

Може да сте се сблъсквали с нещо подобно: картинна 
галерия за съвременно изкуство, висят платна, бездей-
но размотаваща се публика и изведнъж някой казва: „Е, 
това е съвсем просто! И аз мога така!“

Рогатия си няма работа – възможно е и да би могъл. И 
самият  аз,  навярно,  бих  могъл  да  повторя  „Черния 
квадрат“ след Казимир Малевич, макар че талантите 
ми в живописта са близки до абсолютната нула.

Но въпросът тук не е в това, кой какво може и кой 
какво не. Проблемът е в самата постановка на въпро-
са.

Та никой не ви пита: бихте ли могли да направите съ-
щото? В такъв „ценител“ на изкуството говори при-
митивната уязвеност,  а  още по-просто –  завистта: 
казва, и двамата можем така, но неговите картини ви-
сят в галерията и струват луди пари, а моите – не, и 
пари също нямам, безобразие!

Не, въпросът трябва да бъде поставен иначе: какво 
прави тази работа достойна да бъде в картинна гале-
рия? Ако не  можете да  отговорите на този въпрос, 
значи вие нещо не разбирате. А осъзнаването на наше-
то невежество е най-важното, именно то отваря пред 
нас  перспективите  за  усъвършенстване  на  нашите 
способности и умения.
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Не мислете, че можете да направите „същото“. Това 

е глупаво и има очевидно противоречие: ако наистина 
бихте  могли  да  направите  „същото“,  тогава  именно 
вашата картина щеше да виси в тази галерия. А как 
иначе? Но тя не е тук, и значи, че само ви се струва, че 
можете „същото“. Повтарянето на нещо не е голяма 
работа, трудното е да измислите нещо, което да ви 
направи най-добрият.

Същото е и с Брин, Зукърбърг и Систром. Важно е не 
това, как са направили своите проекти успешни. Важ-
ното е това, как изобщо им е хрумнало да направят по-
добни неща, когато нито Google, нито Facebook, нито 
Instagram все още не са съществували!

И когато разберете, че сте се сблъскали със своето 
незнание, тук и възниква неподправената заинтересо-
ваност, тук и възниква „ориентировъчният“ рефлекс, 
както би казал Иван Петрович Павлов.

Разбирате ли за какво става дума? Да, за този най-
търсен дефицит!

Само благодарение на този вътрешен дефицит рабо-
ти истинският, а не йерархичният инстинкт, превър-
нат в завист и психологически комплекси от нашата 
култура.

В  крайна  сметка,  всяко  истински  осъзнато  от нас 
незнание е предизвикателство! Другите знаят и разби-
рат, а вие не – това е яко, тук има над какво да помис-
лите, къде да напреднете, какво да постигнете! Може 
пък да успеете да разберете, да се оправите по-добре 
от останалите и да ги надминете.

„Заблуда е да се мисли, че великите дела се състоят 
от велики дела.“

Не се страхувайте да бъдете по-добри от останали-
те. Ако имате здравия разум да се възхищавате на пос-
тиженията на другите хора, това няма да ви провали. 
Но без това предизвикателство, хвърлено към самите 
себе си, вие ще си останете в предишното непоклати-
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мо блаженство (артистично униващи от своята „тъ-
га“) и няма да постигнете нищо смислено.

Не се  страхувайте от желанието си да бъдете по-
добри – поради тази причина никой няма да се отвърне 
от вас. Ако направите нещо по-добре от другите, за-
почват да се учат от вас, започват да ви уважават, 
вие самите най-накрая ставате нужни на някого. А за 
нас това е важно. Много.

И ако все пак някой се отвърне... Радвайте се – ваша-
та лакмусува хартийка е проработила. Да, това е за-
вист: човекът не умее да се възхищава на достойнст-
вата на другите и в това е неговата беда. На вас ви е 
провървяло, че той сам се е отвърнал, в противен слу-
чай би ви се наложило да го отвърнете насила, та с та-
къв субект все едно и каша няма да свариш, а освен то-
ва е токсичен.

Тайните желания
Искате да разберете другите – 
вгледайте се по-проникновено в себе си. 
Оскар Уайлд

Разбирането на нуждите, мотивацията и желанията 
на другите хора – това е ключът към вашия успех. До-
колкото в основата на целия ни социален и културен 
живот лежи йерархичният инстинкт, не може и да бъ-
де иначе.

Но работата не е толкова в това, че психологически-
те знания ни отварят пътя към сърцата (и мозъците) 
на другите хора. Работата е там, че само чрез тези 
знания  ние  намираме  пътя  към  нашите  собствени, 
действителни цели.

Вероятно всичко това звучи доста парадоксално, как-
то и твърдението, че стремежът към дадена цел се 
появява по-рано от самата цел. Но хайде да поразмис-
лим над това.
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С антилопата и хищника всичко е повече или по-малко 

ясно:  ако  хищникът  е  гладен,  антилопата  тутакси 
става негова цел (а не обратно). Но как работи това в 
случая с човека и неговите цели, които в никаква сава-
на не тичат, а седят (или трябва да седят) в неговата 
си собствена глава?

Това си е наистина голяма загадка,  която,  впрочем, 
навремето е успешно разгадана от руски учен, ученик 
на  Иван  Петрович  Павлов  –  академик  Петър Кузмич 
Анохин,  а  след  това  многократно преразгадавана  от 
други учени по света – от Япония до САЩ35.

В многобройни експерименти с животни Петър Куз-
мич Анохин показва, че в основата на всяко наше целе-
насочено поведение лежи специфичен неврофизиологи-
чен механизъм, наречен от него „акцептор на резулта-
та от действието“. (акцептор – приемник, приемател, 
получател)

Приемник36 на резултата от действието
За да разберете за какво става дума, когато го-

ворим за  „приемник на резултата от действие-
то“, спомнете си усещането, когато се приближа-
вате към ескалатора, а той по някаква причина не 
се движи. Възниква някакво своеобразно забърква-
не, нали?

И възниква именно защото – благодарение на то-
зи самия „приемник на резултата от действието“ 
– вашият мозък очаква ескалаторът да бъде в дви-

35 Без да знае нищо за Петър Кузмич Анохин, известният физик 
Мичио Каку, например, изгражда на основата на неговото отк-
ритие своята „времева теория на съзнанието“, а един от най-
известните изследователи на изкуствения интелект, Джеф 
Хокинс, съответно – изкуствения интелект.

36 Използваното понятие в изходния текст на руски е „акцеп-
тор“, което очевидно е и официалното понятие. Ние решихме, 
че по-разбираемо ще е да се преведе като „приемник“. (Бел. 
ред.)
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жение и след като открие обратното, става обър-
кан и се чувства притеснено.

Съвсем  същото ще  се  случи  (и  ще  предизвика, 
предполагам, още по-голямо забъркване), ако започ-
нете да се изкачвате по стълбите у вас и те из-
веднъж поемат от само себе си нагоре.  На пръв 
поглед, от какво да се изненадвате? Та вие знаете, 
че има ескалатори, тоест движещи се стълби...

Но това конкретно събитие не отговаря на ва-
шите вътрешни очаквания, тоест на тези пред-
положения, които вече са създадени от мозъка ви. 
Ходили сте по това стълбище хиляди пъти и мо-
зъкът ви е научил, че това не е ескалатор. Тази 
памет сега и формира неговите очаквания.

Именно този механизъм на „поглеждане в бъде-
щето“ лежи в основата на възникването на наши-
те цели.

Ако всички прогнози на нашия мозък се оправда-
ват, то той се чувства в безопасност и му е удоб-
но просто заради това, че разбира какво ще се слу-
чи в следващия момент.

Ако ли пък прогнозата (онзи образ, който мозъ-
кът е създал в себе си, предсказвайки бъдещето) се 
окаже погрешна, то възниква положение на неоп-
ределеност, а възникналото забъркване трябва да 
ви мобилизира.

Същността на механизма на „приемника на ре-
зултата от действието“ – това е стремежът на 
нашия мозък да предсказва състоянието на окол-
ния свят. Предсказвайки резултата предварител-
но, ние разбираме какво трябва да правим и за как-
во. Ето защо „целта“ винаги някак си вече е пред-
варително налице в мозъка ви, въпреки че може и 
да не я осъзнавате.

Но действително ли във вашия мозък са създаде-
ни образите на онези цели, за които мислите? В 
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крайна  сметка,  едно  е  просто  да  мечтаете,  да 
мислите, че „ви се иска“ нещо, а друго е нагледно, 
в подробности да разберете от какво точно има-
те нужда.

Приемникът  на  резултата  от  действието  се 
включва в работата само във втория случай – ко-
гато вече имате виждане (предвиждане) на резул-
тата („потребното бъдеще“, както казва Петър 
Кузмич). А за това нашият мозък се нуждае от съ-
ответната практика – преживян предишен опит.

За съжаление, ние често считаме, че абстракт-
ното знание е способно да ни замести практика-
та. Иска ни се незабавно да пристъпим към „глав-
ното“, прескачайки всички предварителни етапи – 
да започнем кариерата си като началник, да пра-
вим веднага мащабни проекти. Но не става така.

Мозъкът се приспособява много бавно към нова-
та среда и чак когато му се получи, той започва 
наистина да вижда това, което ви е нужно.

Така че, с каквото и да се занимавате, необходи-
мо е първо здравата да поработите, преминавай-
ки през всички стъпала на съответната дейност 
от долу нагоре. Тогава и ще видите целта си, или 
по-точно  –  мозъкът  ви  най-накрая  ще  придобие 
способността да я определи за себе си, да я посочи 
и уточни. Той ще я превърне в своето потребно 
бъдеще, което той ще иска, при това сам, без при-
нуда.

Нека се опитаме да го кажем по-просто: за да предп-
риеме някое действие, животното първо трябва да ви-
ди конкретна цел в мозъка си. Тоест не пряко пред се-
бе, а вътре в главата си.

Лъвът, размотаващ се из саваната, не търси безучас-
тно цел, която да утоли глада му. Той вече знае какви 
цели ще му помогнат да удовлетвори тази си потреб-
ност – антилопа, зебра, някое жирафче, в краен случай.
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Той вече има образ на възможната цел в главата си и 

гледа пространството на саваната с „умни очи“, срав-
нявайки видяното с онази представа за целта, която 
вече е в главата му.

„Великите дела започват с това, че вие побеждавате 
в малкото и със самото това се учите да побеждава-
те, учите се да печелите.“

Ясно е обаче, че ако не беше гладът, то съответните 
образи в главата му просто не биха възникнали.

И така, в някакъв момент вътрешният образ в глава-
та на лъва съвпада с наличната цел, бродеща из савана-
та. Лъвът разбира, че пред него е това, което е необхо-
димо, и се хвърля към плячката си.

Но откъде взема животното тези цели в главата си? 
Как те възникват в нея изначално?

Отговорът е прост:
• това са или инстинктивни програми (т.е. съответ-

ните цели са генетично програмирани в животното),
• или пък това е резултат от предварително обуче-

ние (родителите учат всеки непълнолетен хищник в 
саваната  как  да  ловува  –  да  отличи  плячката,  да  я 
проследи и да я пришпори бързичко към оня свят).

Но нека се замислим върху тази дума – „отличавам“: 
по какъв начин се формира онзи вътрешен образ в гла-
вата ни, с който след това ще сравняваме обектите 
от реалния свят, така че да съвпаднат един с друг и да 
разберем, че е време да пристъпим към действие?

За никого не е е тайна, че ние постоянно създаваме 
някакви „желани цели“ вътре в главите си. И, изглежда, 
ако следвате логиката на приемника на резултата от 
действието, че това е добре и правилно.

Ако човек не мечтае, то как тогава ще възникнат в 
главата му онези образи, които са необходими, за да 
може да отличи (намери, отдели, определи) съответс-
тващите цели в заобикалящата го действителност?
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Но, както вече казах, нашите цели, за разлика от це-

лите на хищника, не тичат по полета и ливади. Наши-
те цели – това, за което мечтаем – са от съвсем раз-
лично естество.

Човек, който се гласи да стане музикант, например, 
не иска просто да се научи да изпълнява музика или да 
пее песни. Той иска да получи определено усещане свръх 
самото това действие. Например, не просто да изпее, 
но да изпее така, че публиката на стадиона да вилнее 
от възторг.

Тоест истинската му цел не е пеенето само по себе 
си. В противен случай никакви проблеми, мисля, няма-
ше да има за желаещите да пеят – те щяха да са пози-
нали на всеки ъгъл, без да се главоболят.

Но не, и да пеят искат, и се вълнуват заради нещо. 
Каква е неподправената цел тук? Действителната цел 
е по-дълбоко – да получат някаква определена реакция 
от страна на обкръжаващите: възторзи, възхищение, 
„културен шок“ и т.н.

Едва ли си струва да се дивим на това: тази цел ни 
задвижва именно поради този самият социален, йерар-
хичен инстинкт. Той е, който подготвя, тласка и обра-
зува, така да се каже, този наш стремеж към популяр-
ност и успех.

Какво пък, тъкмо всичко е един вид логично, а затова 
е точното време да забележите уловката.  Ако се за-
мислите внимателно, то става така, че в нашия при-
мер истинската цел за човека се оказва не пеенето ка-
то такова, не собственото усещане от собственото 
пеене, а усещането от усещанията на други хора, кои-
то се наслаждават на неговото пеене.

Най-просто казано, искам да усетя, че другите хора 
изпитват  възторг  от  пеенето  ми  (да  допуснем,  че 
имам това  толкова странно според  мен  желание).  В 
този смисъл, аз мисля за това мое усещане, гладувам за 
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него и се опитвам някак да го имам. Тичам, така да се 
каже, през тази савана в издирването му.

Надявам се,  вече сте забелязали кривото в сметки-
те…

Да, истинската ми цел трябва да бъде възторгът на 
моята публика сам по себе си, а не моето усещане за 
този възторг (което, съгласете се, са две различни не-
ща). Но аз и не мисля за него! Този образ го няма в гла-
вата ми! В мене е образът на моя възторг от възторга 
на зрителите, слушателите, читателите, но не и об-
разът на техния възторг като такъв.

Нещо повече,  едно е да искаш да се възторгват от 
тебе (да те хвалят, да ти казват колко си прекрасен 
или каква страхотна нова снимка имаш на аватара си), 
а съвсем друго е да искаш другият човек да изпадне във 
възторг. Изглежда, че един вид иде реч за едно и също, 
но всъщност това като цяло са две различни задачи.

Ако сте актьор, режисьор, писател, певец, може да си 
харесвате всичко, което пожелаете – как пее Франк Си-
натра, как режисира Стенли Кубрик, как пише Джеймс 
Джойс, и като цяло – всичко, каквото ви се прииска.

Но  ако  ще  предизвикате  възхищение  у  публиката, 
трябва да мислите не за собствените си предпочита-
ния, а за това, което е способно да приведе тази публи-
ка в състояние на съответния възторг. Може би това 
е пеенето на Филип Киркоров, режисурата на Фьодор 
Бондарчук или творенията на Дария Донцова. И това 
трябва да се вземе предвид.

Както тъжно се шегува Оскар Уайлд по този повод: 
„Пиесата беше великолепна, а, виж, публиката не беше 
пригодна“. Макар да се случва усещането за прекрасно-
то у твореца и у публиката да е почти еднакво, или 
пък имате нуждата да намерите своята публика, кое-
то също е вариант.

Във всеки случай основният въпрос тук е следният: 
готови ли сте да угаждате на публиката, искате ли да 
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възхищавате тази публика, важно ли е за вас какво ис-
ка тази публика?

Ако отговорът ви е отрицателен, забравете за „ус-
пех“. Харесвате това, което правите – правете го за 
себе си и го показвайте на тези, които също го харес-
ват. Но да очаквате световно признание, занимавайки 
се с това, от което повечето хора по никакъв начин не 
се нуждаят, е безумие и абсурд.

На мен ми провървя, имах възможността да работя с 
мнозина действително много талантливи хора – с му-
зиканти, композитори, артисти, режисьори, сценарис-
ти,  художници,  дизайнери,  журналисти.  И  знаете  ли 
кой от тях е най-„успешен“?

Тези, които мислят за това какво точно ще предиз-
вика възторг у потребителите на тяхното творчест-
во. Тоест не за любимия себе си, а за публиката – за ме-
ханизмите на нейното възприятие, за нейните вкусо-
ве, предпочитания, за това как у човека, потребяващ 
съдържание, възниква усещането, че това съдържание 
е яко и прекрасно.

Тоест,  целта на тези наистина  успешни хора  не  е 
тяхното собствено усещане от произведения ефект, 
тяхната цел е да разберат как да накарат другите хо-
ра да се възхищават, да го отгатнат, та даже и бук-
вално да го изчислят.

Това е наистина сложна мисъл. Но помислете за това. 
В крайна сметка въпросът касае не само гореспомена-
тото творческо братство, но и всяка дейност, с коя-
то се занимаваме.

Разжалван в счетоводния отдел
Вас, например, са ви „разжалвали“ в „счетовод-

ния отдел“ и вие там пишете финансов отчет.
Можете да го напишете по такъв начин, че да ви 

„похвалят“ за него, тоест да мислите за себе си. И 
най-вероятно това, за съжаление, няма да се слу-
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чи. Но можете да го напишете, разбирайки какъв 
трябва да бъде този отчет, така че да отговаря 
на очакванията на този, за когото го пишете.

Не, не става дума да подправяте цифрите, така 
че ръководителят да види огромна, несъществува-
ща в действителност, печалба и за миг да се по-
чувства на върха на света.

Става въпрос за друго: вашият началник се нуж-
дае от този отчет за нещо, за някакви цели. С по-
мощта на този отчет той би се радвал да реши 
някаква своя задача. Знаете ли що за задача е то-
ва? За какво изобщо му трябва този ваш отчет?

Ако знаете,  то ще можете да съставите своя 
отчет така, че тази задача да бъде решена и адре-
сатът да се окаже доволен от вашия отчет, а вие 
като следствие можете да разчитате на негови-
те възторзи или дори на неголямо парично възнаг-
раждение.

Но ако не знаете що за задача решава адресатът 
на вашия отчет – не сте се поинтересували, не 
сте помислили, не сте съобразили, – то тогава в 
най-добрия случай просто „добре ще свършите ра-
ботата си“. Нищо повече.

Не става да мотивирате себе си с повишение на зап-
латата или с идеята, че ще ви похвалят, възнаградят, 
закачат на почетното табло. В този случай, за съжале-
ние, мозъкът ви ще тръгне в грешната посока. А от 
това, каква задача си поставя той, зависи много, как-
то вече разбираме.

Но чувствате ли в себе си заинтересованост да рабо-
тите в интерес на други хора – ето в какво е въпро-
сът. Не да се „самоосъществявате“, не да правите как-
вото „ви харесва“, не да „творите“, а да мислите за 
действителните адресати на вашето творчество и за 
потребителите на продуктите на вашия труд?
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За да сработи знаменитият Анохински „приемник на 

резултата от действието“, целта трябва да бъде за-
дадена правилно. А ще бъде зададена правилно само ако 
наистина мислите за нуждите на адресата на вашето 
действие.

И ето защо е толкова важно за нас да разбираме нуж-
дите, мотивациите и желанията на другите хора.

„Всичко,  което  нашето  съзнание  не  харесва,  ние  с 
всички сили се опитваме да скрием от себе си, да го из-
тласкаме някъде в сянката – далече от очите, далече 
от сърцето“.

Мислите за това как бихте се самоосъществили или 
колко приятно би ви било, ако ви похвалят (и трагично 
ужасно, ако не ви похвалят), не са това, което ви е 
нужно.

За съжаление, повечето добри дела и проекти не се 
осъществяват именно защото ние, като хищници в са-
ваната, чакаме гладът ни да бъде утолен (това, което 
ни се иска), а трябва да се занимаваме с интересите, 
нуждите и привичките на нашата „жертва“ (е, разби-
ра се, в добрия смисъл на думата – за нейно добро) – по-
лучател на благата, които произвеждаме.

За съжаление, безсмислената и беззъба идеология на 
„самоосъществяването“, зад която не стои нищо ос-
вен вдъхновени думи, води до това, че хората забравят 
главното: това, което правят, те го правят не за себе 
си, а за другите.

Хванете тази хитрост. В края на краищата се нужда-
ем от удовлетворение на нашия йерархичен инстинкт: 
искаме да се чувстваме в глутница, която се отнася 
добре  с  нас,  обича  ни,  разбира  ни и  ни  подкрепя.  Но 
глутницата няма да го направи просто така, и няма да 
го направи, ако вие не сте ѝ нужни.

Затова, ако искаме успех за себе си, трябва да помис-
лим  за  това,  как  да  ощастливим  другите.  От  една 
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страна, е някак си странно, а от друга – просто. То и 
алтернативи няма, само този е начинът.

Производство на удоволствие
Канех се да спра да прокрастинирам, но 
реших да го отложа за после. Нийл 
Фиоре

„Прокрастинацията“37 – новата модерна болест.
При това не просто болест, а направо същинска епи-

демия. Милиони хора по света са поразени от нея като 
от чума. Лекарство няма, как да се спасиш не е ясно. 
Не е по-различно от ефекта на някакъв вид психотрон-
но оръжие.

За какво всъщност става дума, когато се говори за 
„прокрастинация“? Предполага се, че има някакво зага-
дъчно психично разстройство, което не дава на човек 
да се заеме с решаването на важните и насъщни зада-
чи.

Вместо това той се занимава с всякакви глупости: 
решава дребни битови проблеми и развлича мозъка си – 
филмченца гледа и сериалчета, в интернет седи, сним-
ки в Instagram разглежда, стената си превърта.

Като цяло, зает е с много важна работа – получава 
удоволствие.

Болестта все пак трябва да има негативни прояви. И 
те, както си му е редът, тутакси се „проявяват“ – па-
циентът пропуска крайните срокове, всички задачи си 
стоят,  конфликтите  се  завъртат,  животът  литва 

37 Прокрастинация (на английски: Procrastination (за-
държане,  отлагане),  на  латински:  procrastinatus:  pro- 
(вместо напред) и crastinus (утре)) – понятие в психо-
логията,  обозначаващо  склонността  към  постоянно 
„отлагане за после“ на неприятните мисли, дела, зада-
чи. (Бел. ред.)
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надолу. Той изпитва стрес, чувство за вина и загуба на 
производителност.

Всичко това, разбира се, е много сериозно...
А сега нека забравим за миг, че знаем тази вълшебна 

дума „прокрастинация“, и да си зададем въпроса: нор-
мално ли е това, че човешкият мозък избира между ра-
ботата и удоволствията – удоволствията?

Мисля си, едва ли може такъв мозък да се смята за бо-
лен. Според мен един напълно нормален и здрав мозък 
трябва да постъпва точно така.

Но какво правим с това, че след поредния прокрасти-
национен запой в човек възниква „стрес, чувство за ви-
на и загуба на производителност“? А вие какво очаквах-
те? Да, „после“ възниква. С удоволствията обикновено 
е така: получавайки ги се случва да изпитваш и това, и 
друго, и трето...

Така че, ако наистина искаме да разберем защо меч-
тите ни не се сбъдват, е нужно не да изобретяваме но-
ви термини, а да схванем самата природа на удоволст-
вията.

За целта ще поговорим отново за маймуните. Този 
път ще стане дума за опитните макаци, които е разв-
личал професорът от университета в Кеймбридж Вол-
фрам Шулц.

Традиционният възглед за удоволствието е следният: 
ако искаш да го получиш, удовлетвори някоя своя пот-
ребност.

Изглежда съвсем очевидно, че получаваме удоволствие 
от вкусната храна, от глътката студена вода в горещ 
ден или, например, от секса. В известен смисъл това 
наистина е така, но не съвсем.

Всъщност удоволствие получава не нашето тяло, а 
нашият мозък. Мозъкът, от друга страна, не може да 
яде храна или да гълта вода, а и със секс той се занима-
ва в някакъв смисъл опосредствано. Със съответните 
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процеси  се  занимава  тялото,  а  виж,  удоволствието, 
което изпитваме, се произвежда от мозъка ни.

Разликата изглежда нищо и никаква, но тя е осново-
полагаща. И всъщност експериментът на Шулц доказва 
това.

Волфрам Шулц присадил специални датчици в онези 
области на мозъка на маймуната, които отговарят за 
производството на допамин – „хормонът на удоволст-
вието“.

По-нататък на маймуната е предложена несложна за-
дача – тя гледала екрана на монитора, където се появя-
вали фигури с различни форми. Натискането на лост 
при определено съчетание от фигури водело до това, 
че в устата на маймуната се впръсквало определено 
количество гроздов сок.

Не е трудно да обучиш маймуни на такъв трик, а за-
ради гроздовия сок те са готови да седят зад монитора 
цяла вечност.

Шулц, от друга страна, се опитвал да разбере как се 
държат мозъчните клетки на маймуните, отговорни 
за производството на допамин. Ето, тя изпълнява за-
дачата, вижда нужното съчетание, дръпва лоста, гроз-
довият сок влиза в устата ѝ. Изглежда, това е точно-
то време да изригне допамин от всички нервни стволо-
ве, нали така?

Но не. Допаминът се отделя от клетките не тогава, 
когато маймуната получава сока, а тогава – внимание! 
– когато тя вижда нужното съчетание от фигури на 
монитора.

Тоест маймуната изпитва удоволствие не физиоло-
гично – непосредствено от сока, а интелектуално – от 
осъзнаването, че ще има сок!

Веднага щом като е съобразила („помислила и разбра-
ла“), че сега ще получи сок – е, това е, шапка на тояга. 
Допаминът се лее и прелива! Пък когато сокът дейст-
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вително влиза в устата ѝ – на какво има тук да се рад-
ва? Тя вече и така знае, че „всичко ще се нареди“38.

Впрочем, както вече казах, тук няма нищо особено из-
ненадващо – всичко, с което си имаме работа, се случва 
в мозъка ни,  а преживяваното от нас удоволствие – 
още повече. Но главното е как всичко това се случва!

По  същество мозъкът изпитва удоволствие  в  онзи 
момент, когато в него възниква ефектът на разбира-
нето. Маймуната събира някои факти един с друг – на 
екрана се появява съчетание от фигури, което означа-
ва, че сега ще има сок – и това е всичко: аха и ура! Буря 
от допаминов възторг!

Още веднъж: удоволствието възниква изобщо не от 
сока, а от това, че умеем да събираме две и две. Ето за-
що Волфрам Шулц нарича откритото от него явление 
„аха-ефект“:  това  е  удоволствие  от  решаването  на 
един вид интелектуален куест, а съвсем не е удоволст-
вие от действителното удовлетворяване на физиоло-
гична потребност, както обикновено мислим за това.

Природата на зависимостта
Сега нека си представим човек, който прекарва 

цял час в превъртане на „стената с новините“ в 
социалната мрежа.

Отново и отново му попадат някакви картинки 
с надписи под тях – той разглежда картинката, 
зачита се в надписа и разбира за какво става дума. 
Пъзелът се събира – и „аха“: онази същата допами-
нова буря! Съпоставил едното с другото, получи-
ло се забавно – и допаминът се лее като из ведро.

Така, а какво прави маймуната на Шулц, дости-
гайки такъв ефект? Правилно – залепва към екра-

38 Внимателният читател навярно е забелязал, че Волфрам Шулц 
е открил биохимичния механизъм, който обезпечава работата 
на „приемника на резултата от действието“ на Пьотр Кузмич 
Анохин. Да, с някои уговорки това си е така.
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на. Какво прави човекът, който превърта стена-
та? Залепва двойно и превърта с още по-голям ен-
тусиазъм!

Минава  час,  след  това  друг,  после  трети...  И, 
разбира се, той не забелязва всичко това. А знае-
те ли защо? Тук му е времето да се върнем при 
плъховете.

Мнозина навярно са чували за този експеримент, 
той е христоматиен, като по учебник: на плъхове-
те са присадени електроди направо в самите об-
ласти на удоволствието (не измерващи датчици, 
а именно електроди, които плъховете могат са-
мостоятелно да задействат, натискайки специал-
но педалче).

Спомняте ли си какво се случва с плъховете, кои-
то могат да предизвикват в себе си допаминови 
бури с просто натискане на педалчето? Точно та-
ка, те умират от жажда и глад, защото не могат 
да се откъснат от този бутон – натискат, на-
тискат и натискат.

И наистина, за какво им е да ядат и пият, ако 
могат да получат удоволствие пряко – направо в 
мозъка, така да се каже?

По-рано обичаха да дават този експеримент ка-
то пример, когато обясняват механизма на фор-
миране на наркотичната зависимост. Но сега то-
ва вече не е от такава значимост – величината на 
поразяването на хората от информационната за-
висимост (от тези самите стени, картинки, ха-
ресвания, имейли, незабавни съобщения и от сор-
та мрежови глупости) е несравнима.

Това е оръжие за наистина масово поразяване.
В този смисъл човекът, който смята, че страда от 

прокрастинация,  всъщност  страда  от  удоволствие. 
Ако това, разбира се, може да се нарече „страдание“. 
Впрочем, и постоянното желание да гъделичкате ваши-
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те допаминови центрове също не прилича твърде мно-
го на болест.

Замисляли ли сте се някога какво всъщност са средс-
твата за масова информация? Това е високотехноло-
гична машинка за производство на „аха-ефекти“: всяко 
информационно съобщение, интернет-мем, филм, сери-
ал – това е отгатната гатанка.

Тук не е необходимо да мислите специално за каквото 
и да било, да напрягате мозъка си и да се опитвате да 
разберете нещо. Не, тук цялото това събиране на не-
обходимите интелектуални обекти един с друг в мозъ-
ка ви ще го забъркат набързо без всякакво ваше учас-
тие – главното е: не се напрягайте, гледайте и получа-
вайте удоволствие!

Ако говорим например за  киноиндустрията,  то нас 
отначало преднамерено ни озадачават – гледай, героят 
е на прага на смъртта, ще надделее ли той над жесто-
кия и коварен враг? Момент на тревожно очакване, до-
паминовите клетки се подуват от напрежение и... О, 
да, сега ще надделее! Ура-а-а!

Когато киностудио приема сценарий, продуцентът е 
загрижен само за това: ще успеем ли да задържим вни-
манието на зрителя, да го озадачим със съдбата на ге-
роя, а след това да дадем неочаквана, но предсказуема 
(в смисъл – че е щастлива) развръзка? Ако да,  имаме 
блокбъстър! Ако не – изпращаме го за доработка.

Всеки масмедиен продукт – това са пуканки, които 
трябва светкавично  да  се  нагорещят и шумно да  се 
взривят вътре в главата на съответния потребител. 
Това е, ако щете, универсален способ за симулиране на 
„аха-ефекти“.

Не, това не са ви някакви си открития, които сте 
направили, а след това като Архимед сте се провикна-
ли  „Еврика!“  Не,  това е  просто „аха-ефект“ –  както 
при макаците.
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Погледнете заглавията на статиите в Интернет и в 

СМИ: всяка от тях съдържа интригуващ въпрос – щра-
кай и ще получиш отговора! А какво се случва в мозъка 
ви, когато се заинтересувате от нечий аватар и оти-
дете на страницата на потребителя? Потвърди ли се 
догадката ви?

Ако да, то – ура, „аха-ефект“! Ако не се е потвърдила 
и сте се прецакали – няма страшно, поглеждаме по-на-
татък – някъде другаде обезателно ще сработи!

„По същество мозъкът изпитва удоволствие в онзи 
миг, когато в него възниква ефектът на разбирането.“

Все същият „аха-ефект“ стои и зад очакването на ха-
ресвания под снимките, които сте публикували в ин-
тернет, както и на нови абонати, покани за „прияте-
ли“ и др. Ние чакаме, на нас ни дават, ние изпитваме 
удоволствие. Пуканките са се надули, взривили са се, 
отмъквате клиента.

Може би това, като цяло, и да не е лошо. Но не може 
да не се признае, че подобна стратегия изтощава и ско-
пява.

Шулц показва това в друг експеримент: когато един 
макак научи, че, освен гроздов сок, има още и шанс да 
получи сок от касис (а това, така да се каже, направо 
отвърта на маймуната кратуната), той започва да се 
сърди, когато получи гроздов.

Така че неудачните преходи по връзките, не доставя-
щи  предишния  възторг,  постепенно  се  превръщат  в 
психологически проблем.  И филмите започват да изг-
леждат скучни,  еднообразни,  непривлекателни.  И  ин-
тернет-мемите – повтарящи се, глупави, досадни...

Ние сме като онези плъхове с електроди в кратуната 
– натискаме бутоните и получаваме дребен, безсмис-
лен, секунден резултат. Вече би трябвало да се отка-
жем, да се заемем с нещо смислено. Но не, спомените за 
старите възторзи ни примамват и ние даваме по-на-
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татък – отново превъртаме, сърфираме, харесваме, из-
тегляме и гледаме!

Като цяло, да – пристрастяване е, да – глупост е, но 
в края на краищата не е смъртоносно, както в случая с 
плъховете.

Истинският проблем е другаде. В това, че ние самите 
по този начин се разменяме за грош цена.

Когато някой ми каже, че страда от прокрастинация, 
знам едно – той съвсем не отлага някакви „важни дела“ 
„за после“,  той просто няма важни дела за вършене. 
Изобщо няма. Той е разменил всичките си „важни дела“ 
за множество дребосъчни „аха-ефекти“.

Голямата и грандиозна „Еврика!“на Архимед – за хиля-
ди и хиляди мизерни „аха“.

За да успее да се формира у вас истинска, стойностна 
цел,  вие трябва,  извинявам се за жаргона,  дълго да я 
мислите.

Да, когато се бъхтите дълго и мъчително над даден 
проблем, решавате някаква задача, вашият мозък зрее, 
налива се и набъбва като голям царевичен кочан.

Когато пък той намери решение и вие сложите в гла-
вата си вече не две и две, а голям, сложен и красив ин-
телектуален обект, вас не просто ще ви залее допа-
мин, но вие още и ще създадете допълнителна част от 
себе си. Вие самите ще станете по-големи. Ще станете 
по-силни и по-добри.

Това ще бъде не просто „аха“, това ще бъде онази съв-
сем истинската „Еврика!“

Но  дотогава,  докато безспир  натискате  бутона  за 
незабавни допаминови ефекти, вие просто не можете 
нищо да отгледате в себе си – никаква голяма идея, ни-
какво красиво решение.

А страстта, с която ние, в оправдание на собствено-
то си бездействие, измисляме нови и нови модерни „бо-
лести“ за себе си, струва ми се заслужава по-добро при-
ложение.
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Зефиреният39 тест

До съвсем неотдавна беше модерно да се гордее-
те със своя „коефициент на интелигентност“. Да 
си умен, разбира се, е яко, така че ако получиш ви-
соки резултати на IQ-теста, то навярно може да 
се счита, че си някъде на върха на социалната пи-
рамида.

Всичко изглежда да е логично. Но модата на този 
тест изчезна, и не случайно.

Оказа се,  че широко популяризираният IQ-тест 
не  притежава  никаква  прогностична  стойност. 
Тоест, високият резултат, получен в този тест, 
не казва нищо за човека, освен че той добре реша-
ва съответните IQ-главоблъсканици.

„Коефициент на интелигентност“ е красиво наз-
вание, но тези, които се справят с този тест, не 
показват в бъдеще нито по-голяма успешност, ни-
то по-добро качество на живот. Те просто имат 
високи  резултати  на  тези  главоблъсканици,  и 
толкова.

Накратко казано, учените откриха за себе си нов 
интригуващ проблем – как да тестват човек та-
ка, че да разберат дали той е действително умен 
и ще може ли той да превърне този свой ум в ре-
ални жизнени успехи.

Хауърд Гарднър създава за тази цел „теорията за 
множествената  интелигентност“,  Даниел  Гоул-
ман широко превъзнася „емоционална интелигент-
ност“, Джо Пол Гилфорд създава теста за „социал-
на интелигентност“. Но въпросът така и не бива 
решен.

Отговорът идва от съвсем неочаквано място.

39 Зефир – вид руски сладкиш, подобен на целувки (Бел. ред.)
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През далечните 60 години на миналия век наглед 

редовият професор от Станфорд Уолтър Мишел 
провежда прости експерименти с малки деца.

Отначало им давал да си изберат сладкиши – бис-
квити, бонбони или зефир. Когато детето решава-
ло кой сладкиш си избира, Мишел му казвал: „Ако 
искаш, ще ти дам този сладкиш още сега. Но ако 
изчакаш двадесет минути, ще ти донеса още един 
от същия. И ще можеш да ги изядеш и двата."

След това детето е оставено само с избрания си 
сладкиш в специално оборудвана стая, където екс-
периментаторите могат да го наблюдават неза-
белязано. Какво се случва с децата – с две думи не 
може да се опише!

Те буквално ходели по тавана: пеели песни, за да 
се разсейват, сами себе си наставлявали на глас, 
уговаряли се, биели се по ръцете, пропълзявали под 
масата, криели сладкиша си (така ми се ще да ка-
жа  хобитското  –  „безценното  си“),  за  да  не  го 
виждат и  да  не  се  изкушават...  Но  далеч  не  на 
всички се удавало да се справят с желанието и да 
дочакат обещаната им втора, допълнителна пор-
ция.

„Е, ще кажете вие, експериментът, разбира се, е 
твърде жесток, но какво общо има тук интели-
гентността?“

Ето че и Мишел е мислел, че няма нищо общо с 
това. Хрумва му обаче да оцени успешността на 
децата,  взели  участие  в  жестокия  му  експери-
мент, много, много години по-късно. Научната об-
щност бива смаяна от резултатите от тази про-
верка.

Накратко:  сега  в  арсенала  на  психолозите  има 
един-единствен научно обоснован тест, позволя-
ващ отчетливо да се предскаже успешността на 
едно дете в бъдеще – тестът на Уолтър Мишел 
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или, както го нарекли журналистите, зефировият 
тест (the marshmallow test).

Разбира се, тестът на Уолтър Мишел не опреде-
ля  пряко равнището на интелигентност. По съ-
щество, той говори само за това, умее ли детето 
да контролира  своите  импулси  или  не.  И както 
става ясно, ако то умее да ги сдържа, тогава в бъ-
деще то ще бъде успешно, а ако ли желанията за 
незабавни удоволствия вземат връх – то уви.

С други думи, за да контролира своите желания, 
както доказа Уолтър Мишел, едно дете (както и 
възрастен) се нуждае от забележителни интелек-
туални способности. И те или са се образували в 
човека, или не. И ако не, тогава колкото и инте-
лектуален да ви изглежда субектът при лично об-
щуване, то за действителния му ум има още мно-
го какво да се желае. Той е, така да се каже, умен 
глупак.

Да заставиш мозъка да мисли
Дайте ми шест часа, за да отсека дърво, 
и ще прекарам първите четири, 
заточвайки брадвата. Ейбрахам Линкълн

Ако все още се съмнявате и се борите с предателска 
нерешителност, нека помислим върху това: на кого му 
предстои да се занимава с всичко това – да усъвършен-
ства уменията,  да стане „най-добрият“,  да щурмува 
върховете, да се справи с изкушенията и т.н. и т.н. – 
на вас?

Боже опази, не! Ще го направи вашият мозък. Спрете 
да  се  отнасяте  толкова  сериозно  към скромната си 
персона, която всъщност нищо особено сама по себе си 
не представлява.

Вашето съзнание също не е Бог знае какво. Ако и да 
има нещо във вас, то това е вашият мозък. Той – това 
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сте вие, а не всичките тези виртуални представител-
ства без род, без племе – „личност“, „съзнание“, „аз“, 
„индивидуалност“.

Ние така настойчиво закриляме тези наши фантоми, 
така се страхуваме да ги изложим на риск, критика, 
провал, че сме готови изобщо да не правим нищо, стига 
те – тези фантоми – да не се изложат.

Но кого защитавате в такава ситуация? Себе си? Не.
Ако бихте могли да постигнете нещо благодарение на 

подобна стратегия, то това, навярно, все още би могло 
и да се счита за „самозащита“.

Но вие в действителност по този начин не постига-
те нищо и всъщност не печелите нищо!

Вие защитавате своите невротични комплекси, свои-
те собствените страхове, своите придобити с време-
то навици, а не самите себе си. Страхувате се от фан-
томни болки и се защитавате срещу митични заплахи, 
докато подценявате тъкмо същинските рискове. Така 
че това не е никаква самозащита, а най-истинско са-
мовредителство.

Вие самите – това е действителното нещо, което се 
случва в живота ви.  Вие изобщо не сте това, което 
мислите за себе си, не сте това, как изглеждате в не-
чии очи. Вие сте това, което наистина се случва в жи-
вота ви. Ако в него не се случва нищо смислено, тогава 
вие самите не сте си достатъчни, вие сте собствена-
та си сянка.

Ако искате да бъдете – да се състоите, да живеете 
пълноценен живот – вие трябва да действате. Да чака-
те чудо и да защитавате фантомите на собственото 
си „его“, натрапени ви от обществото – това си е пъл-
на загуба на време.

Но как да накараме мозъка си да работи за нас? Това 
не е ли някакъв странен парадокс? Възможно ли е?

В края на краищата, ако той е всичко, с което си има-
ме работа, тогава как можем, ще ме извините, да го 
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сритаме, така че той да се задвижи в нужната посока? 
Откъде изобщо да се вземе тази „нужна посока“, ако не 
от нея самата?

Точно така: ако ние сме нашият мозък, то никакви 
чудеса не се предвиждат. И не искам да си мислите, че 
те са възможни.

Но има една соеобразна функция на мозъка, на която 
все още не сме обърнали дължимото внимание, макар 
че именно в нея се крие нужният ни отговор. Тази фун-
кция (и може би ще се смеете) се нарича мислене40.

Сигурно звучи малко странно. И все пак всички са си-
гурни, че те и така постоянно мислят. Какъв е тогава 
фокусът?

Фокусът е следният: това, което традиционно смя-
таме за свое „мислене“, в действителност не е тако-
ва. И ако наистина разчитаме на това, за да се счита-
ме за „разумни“ същества, на нас ни е нужно нещо по-
друго.

Но всичко по реда си...
*

По същото това време, когато Либет, Зимбардо и Ка-
неман натъкмяват своите експерименти върху хора, 
Ерик Кандел, бъдещият Нобелов лауреат по физиология 
и медицина, изследва рефлексите на аплизията.

Аплизия, или „морски заек“, е голямо мекотело и може 
би  най-примитивното  лабораторно  животно,  което 
човек може да си представи.

Въпреки всичко, ценността на аплизията за неврофи-
зиологията е невъзможно да бъде преоценена. Работа-
та е там, че тя има буквално видими за окото, тоест 
много големи неврони. И това обстоятелство е напра-
вило от аплизията идеален образец за изучаване на си-
40 Ще си позволя да направя една уговорка : тъй като аз наистина 

считам мисленето за изобщо най-важното нещо, което може 
да съществува, то това подзаглавие определено не ми е доста-
тъчно и ще се огранича само до най-кратка екскурзия, която да 
отговаря на задачата на тази книга.
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наптичните връзки, които съставляват, така да се ка-
же, плътта и кръвта на нашето мислене.

В какво се състои същината на откритието на Кан-
дел, което той прави, докато изучава образуването на 
условни рефлекси в мекотелите? Оказва се, че процеси-
те на мислене и памет водят – внимание! – до анато-
мични изменения във връзките между невроните.

Представете си два неврона, които общуват помеж-
ду  си  с  помощта на  нервни  израстъци.  Когато  един 
неврон се възбуди,  той съобщава за това на друг на 
неврон, изхвърляйки в синаптичната цепка специални 
вещества – невропосредници. До откритието на Кан-
дел това вече е бил доказан научен факт.

Неясно било друго: нервните клетки общуват помеж-
ду си постоянно, но някъде това общуване се случва и 
приключва, а в определени случаи възниква запаметява-
не,  тоест отчетливо се  закрепва определена  връзка. 
Защо?

Ако мозъкът ни приличаше на фотолента, то възпри-
еманите от нас събития биха „осветявали“ някои об-
ласти на мозъка и после тази информация щеше да се 
съхранява там. Но това не се случва: нашият мозък не 
е фотолента, не е твърд диск с файлове и даже не е 
библиотека.

„Вие изобщо не сте това, което мислите за себе си, 
нито това, как изглеждате в нечии очи.“

Но все пак ние нещо запомняме (макар и със същест-
вени изопачавания), а освен това стигаме до някои умо-
заключения. Тоест, в нас се образуват някои мисли, ко-
ито не излитат веднага от главата, а се задържат в 
нея и дори могат да се въртят в мозъка ни с години. 
При това те, естествено, се въртят по съвсем опреде-
лени  неврорефлексни  дъги,  а  не  в  някакъв  мистичен 
ефир на съзнанието.
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Как всичко това се задържа в нас толкова дълго? Ерик 

Кандел с колегите си дава обяснение за това загадъчно 
явление.

Оказва се, че в случай на краткотрайно и рядко взаи-
модействие на невроните един с друг, съприкосновени-
ето им се ограничава само до химическа реакция – пре-
говори между нервните клетки на ниво невропосредни-
ци.

Но ако невронът се възбужда силно и редовно, то той 
не просто обсипва съседа си с невропосредници, но още 
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и си отглежда допълнителни синаптични „шипчета“ – 
един вид издънки.

Тези „шипчета“ позволяват на неврона да увеличи до-
пирателната площ с предпочитания съсед, като по то-
зи начин го въвлича в съвместното им взаимодейст-
вие.

Колкото по-голяма е  допирателната площ,  толкова 
повече  невропосредници участват в  процеса  на  този 
разговор на невроните един с друг. Като следствие, съ-
ответният сигнал се предава по-бързо, а самият този 
път за нервно възбуждане се оказва предпочитан. Мо-
же да се каже, че нашето нервно възбуждане сякаш се 
застопорява в тази верига и не може да се изтръгне от 
нея.

От което следва, че ако мислите за нещо някак, по 
някакъв  определен  начин  (имате,  да  речем,  такова 
„мнение“),  то  това  обстоятелство  е  невероятно 
трудно да се промени. Вие упорито ще настоявате на 
своето и ще извъртате всичко така, че тази ваша ми-
съл да бъде призната за вярна и дори основна. Та нали в 
противен случай ще ви се  наложи да  преустройвате 
мозъка си!

Но помислете, какво отношение има към истината 
това, по същество случайно, свързване на вашите нев-
рони? Не се подлъгвайте: истината и сцеплението на 
нашите неврони един с друг – това са две паралелни ре-
алности.

Всяка мисъл на човека – това не е някакъв си Свети 
Дух, спуснал се към него от Небето, а просто верига 
свързани помежду си неврони. По нея бяга възбуждане, 
а  в съзнанието ни възникват определен образ,  мисъл 
или някаква представа.

Мислите не „идват“ в главите ни, те са си тъкмо та-
зи глава – по-точно мозъкът.
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Интелектуални успехи

Великите умове ни се струват помъдрели от жи-
вота и опита сивокоси старци... Смешно е, защо-
то повечето от най-великите научни открития и 
дори философски прозрения принадлежат на хора в 
съвсем юношеска възраст.

Откритията,  които  прославиха  Айнщайн,  той 
прави на 25 години. Да ви напомня, че става дума 
за специалната теория на относителността, за 
основополагащата работа по квантова механика 
(точно за нея Айнщайн ще получи Нобелова награ-
да по-късно), както и за фундаменталната работа 
по статистическа физика при анализа на Брауно-
вото движение (грубо казано, той доказа същест-
вуването на атомите)

Вернер Хайзенберг също е на 25 години, когато 
създава своята матрична механика. На 26 години – 
Пол Дирак, когато извежда уравнението, правилно 
описващо електрона. Нилс Бор е на 28 години, ко-
гато създава съвременния модел на атома, за кое-
то е и удостоен с Нобелова награда.

Квантовата физика даже я нарекли Knabenphysik, 
тоест „момчешка физика“, именно заради почти 
детската възраст на учените, които са я разра-
ботвали. Някой обаче може да каже – ами, казват, 
тогава и времето е било друго, откритията бук-
вално са се въргаляли в краката на учените! Сега, 
казват, не е така.

Може би, но пък Исак Нютон е бил само на 23 го-
дини, когато създава системата на диференциал-
ното и интегралното смятане, формулира теори-
ята  на  цвета  и  открива  закона  за  всеобщото 
привличане. Защо някой мъдър старец не е напра-
вил това преди Нютон?
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И, например, Кърт Гьодел е само на 24, когато 

доказва своята блестяща „теорема за непълнота-
та“. Този проблем несъмнено е могло да бъде фор-
мулиран от кой да  е  старец  –  даже сто години 
преди Гьодел, даже по времето на Древен Египет.

Но тъкмо в това е и цялата работа, че великите 
старци не откриват новото. Те мислят това, ко-
ето са измислили някога в младостта си. Мислене-
то, следователно, не е това, което вече имаме, а 
е това, което тепърва можем да измислим – това 
е търсене на все още несъществуващи отговори, 
това  е  озадачеността пред  нещо действително 
ново!

Нека сега си представим какво е това наше мис-
лене.

Ето, вие седите, замислили сте се... И някой ви пита: 
„За какво мислиш, приятелю?“

По правило този въпрос ни стъписва, защото нищо 
такова, с което да можем да се похвалим, ние, разбира 
се, не сме мислели. Нашите пасивни размишления, чес-
тно  казано,  са  планина  от  боклуци  –  струпване  на 
изображения, случайни асоциации и нищо повече.

Това е просто един такъв „поток от мисли“, „умст-
вена дъвка“ – мислим за едно, после за друго, след това 
се разсейваме от трето и си спомняме четвърто. Мис-
лите се присламчват една към друга като примките на 
самоделен новогодишен гирлянд.

Но  наистина  ли  мислите,  че  този  процес  си  тече 
просто така, абсолютно произволно?

„Ако мислите за нещо някак, по някакъв определен на-
чин, то това обстоятелство е невероятно трудно да 
се промени.“

Надявам се, добре разбирате, че всеки психически акт, 
всяка ответна реакция на нашия мозък – това винаги е 
възбуждане на някакви неврони. И ако мислите нещо, 
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то не вие го мислите, а просто невроните на мозъка 
ни се възбуждат в такава последователност.

В това именно и се състои същината на асоциациите 
– на вас нещо ви говорят, ви го чувате и в мозъка ви 
последователно се задейства цяла каскада от невронни 
съвкупности. Те започват настойчиво да си сигнализи-
рат един на друг. При което те сигнализират не в „от-
крития Космос“, а към онези неврони (невронни съвкуп-
ности), с които вече са образували повече или по-малко 
устойчиви връзки.

В  зависимост от плътността на  съществуващите 
връзки между отделните неврони (от това колко , гру-
бо казано, са „шипчетата“ между тях), някои от тях 
се  възбуждат, докато за други това стимулиране се 
оказва недостатъчно и те не се включват в „асоциа-
тивния процес”.

И така, колкото по-тесни са връзките между отдел-
ните  неврони,  толкова  повече  са  шансовете  при  за-
действането на един от тях, той да подбуди дейност-
та на друг. Тоест нашият мозък изобщо не се стреми 
да създава нови мисли (нови вериги и връзки), а само да 
повтаря тези, които вече са се закрепили в него.

Конкретен пример
Да допуснем, вие считате някой си Петър за ску-

чен и глупав, но изведнъж разбирате, че той отк-
рива изложба със свои снимки в художествена га-
лерия. Изглежда странно и имате основание да се 
вгледате по-внимателно в Петър – може пък да не 
е чак такъв глупак? Но нека разгледаме какво пра-
ви вашият мозък в подобно положение.

Във вас се задейства верига от неврони, които 
обуславят отношението ви към Петър като към 
скучен и глупав субект. Успоредно се задейства и 
друга верига от неврони, която в мозъка ви отго-
варя за представата за изкуство, за отношение-
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то  към  изложбените  дейности,  за  авторитет-
ността на художествената галерия, която е ре-
шила да изложи работите на Петър.

По смисъла си всичко това някак не се бие много-
много, нали? Но, както си спомняме, противоречи-
ето не е това, с което ще се борим. И сега разби-
рате защо: всичко зависи от това, коя от тези 
две вериги има по-голямо свойствено тегло в мозъ-
ка ви (в коя има повече неврони, повече връзки, по-
вече бягащи по нея нервни възбуждения).

Ако имате дълбоко изпитано отношение към Пе-
тър, а към дадената галерия се отнасяте безраз-
лично, не живеете за изкуството и не смятате 
фотографията въобще за изкуство, то това е ед-
но. Ако е точно обратното: изкуството и фотог-
рафията са всичко за вас, а познанството ви с Пе-
тър е на здравей-здрасти, тогава е друго.

В първия случай ще победи обичайното ви отно-
шение  към Петър като към тъпак и  дебил,  във 
втория – новият факт за Петър, който сте отк-
рили, е способен да промени отношението ви към 
него. Двете нервни вериги в мозъка ви по същест-
во някак си се претеглят – коя е по-тежката, къде 
има повече връзки? По-„тежката“ ще победи в та-
зи конкурентна борба.

А какво се случва в този момент на нивото на 
вашето  съзнание?  На  това  ниво  (там,  където, 
както и до сега ви се струва, че мислите) се разиг-
рава поредната пиеса...

Ако победи нервната мрежа, отговорна за отри-
цателното ви отношение към Петър, вие си мис-
лите: „Ама че дебили работят в тази галерия! Пе-
тър ще ми излагат! Съвсем са се смахнали!

Ако победи нервната верига, отговорна за авто-
ритета на изкуството и  изложбената дейност, 
вие си мислите: „Излагат Петър? Как е възможно 
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такова нещо?! А що за снимки има? Наистина ли 
са готини?!“ Тоест, налага ви се да търсите фак-
ти,  за да формирате новото си отношение към 
Петър.

И така, в първия случай всичко приключва бързо: 
едната  верига  побеждава  другата,  и  толкова  – 
противоречието е „изчерпано“. Във втория случай 
мозъкът ви ще трябва да се потруди, докато то-
ва противоречие не бъде отстранено.

Възбуждането в  невронната  верига,  отговорна 
за Петър, попадайки под въздействието на нерв-
ната верига, отговорна за изкуството, ще почне 
да подава сигнали SOS – нещо в нас не работи как-
то трябва, някаква грешка. Ох, нужна ми е помощ!

Възбуждането ще тръгне да се разплисква навън: 
съществуващата верига ще се заеме да търси нев-
рони на разположение, които би било възможно да 
включи в себе си, така че отношението ви към Пе-
тър да се промени в съответствие с новите вход-
ни данни.

Тоест, мозъкът ви ще трябва да отгледа нови 
„шипчета“. Просто го проумейте: за да започнете 
да мислите по различен начин, вие трябва да нака-
рате мозъка си да расте! При това буквално – със 
силата на мисълта!

Погледнете внимателно ноктите си, напрегнете се и 
пробвайте да пораснат за час с няколко милиметра – 
как ви се  харесва тази задача? Нереалистично, нали? 
Това, което се случва в мозъка ви в случая с Петър, не е 
много по-просто.

Именно затова ни е  толкова трудно да  променяме 
мнението си и е толкова опасно да търсим за него без-
крайни потвърждения. Именно затова хич не ни е лесно 
да разберем нещо ново, а не да се задоволяваме с мнима 
разбираемост. Именно затова ни е толкова сложно да 
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осъзнаем очевидността, която винаги е под носа ни, но 
която ние привично пренебрегваме.

Това да не ти е лукова глава – да накараш мозъка си 
да расте!

Но колко често усещате истинско вътрешно напре-
жение, когато „мислите“? И може ли изобщо да се смя-
та за мислене, когато в мозъка ви произволно се въз-
бужда някоя верига от неврони?

Те се възбуждат постоянно и по две напълно нищож-
ни причини. Това е или някакъв вид външна стимулация 
–  Петър  ви  е  звъннал,  например,  и  е  разбираемо,  че 
всички рефлекторни дъги, които вече са в мозъка ви и 
са  свързани с  Петър,  са  потрепнали.  Или –  втората 
причина – благодарение на работата на специфичната 
структура на главния ни мозък, която се нарича „ре-
тикуларна формация“41.

Тоест, нашето спонтанно, произволно мислене е тол-
кова мислене, колкото слушането на музика в iTunes 
може  да  се  счита за  нейно  съчиняване.  В  iTunes  има 
множество файлове – щракате върху бутоните и те се 
възпроизвеждат. Стимулирайте мозъка си с някоя глу-
пост и той ще започне да „мисли“ – да превърта музи-
ката си. Не да създава, а да превърта! Да, някога всич-
ките тези „файлове“ са били, разбира се, създадени. Но 
спомнете си колко музика сте теглили, когато за пър-
ви път сте получили достъп до iTunes, и колко теглите 
сега. Има ли разлика? Значителна, мисля. И след като 
вече са създадени плейлисти за всички случаи от живо-
та ви, субективната ценност на iTunes за нас изобщо 
пада.

Нека сега си представим Айнщайн и Нютон, Хайзен-
берг и Бор, Дирак и Гьодел. Разбирате ли сега, защо са 
41 Клетките на ретикуларната формация са своеобразен вътре-

шен генератор на нервно възбуждане. Това е нещо като елект-
ростанция на мозъка, произвеждаща напрежение, което след 
това преминава по вече съществуващите в нашия мозък вери-
ги от неврони.
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създали най-добрите си работи, когато мозъкът им е 
бил все още относително „празен“?

Докато в мозъка не са се формирали нервните вериги, 
които са в състояние да ни „обяснят“ всичко, мозъкът 
действително мисли – тоест търси решения, опитва 
се да събере тъкмо тези плейлисти за всички случаи от 
живота. И щом започне да ни се струва, че ние „всичко 
сме разбрали“, „всичко ни се е изяснило“ и „сме неверо-
ятно мъдри“, мисленето приключва.

Означава ли това, че човек след тридесет години вече 
няма да направи нищо велико? Не означава.

На първо място, никой не е отменял правилото на 10 
000 часа – винаги можете да накарате мозъка си да рас-
те, ако го тренирате. Повторението на действията 
само по себе си води до увеличаване на количеството 
„шипчета“ между съответните неврони.

Така че дори и да се разболеете от Алцхаймер и връз-
ките в мозъка ви да започнат да загиват, вие все пак 
ще можете да го тренирате, за да възпрепятствате 
стремителното разрушаване на вашата психика.

А на второ място, и това е може би най-главното, ко-
ето искам да кажа: има важно правило, формулирано 
преди две хиляди и петстотин години от най-великия 
сред  философите –  Сократ:  „Знам това,  че  нищо не 
знам!“

Мисля, че сте чували тази фраза множество пъти, но 
силно се съмнявам, че сте разбрали нейния смисъл.

Работата не е в това, че Сократ се е преструвал на 
незнайко или че той и наистина така си е мислел. Не, 
той просто е използвал това вътрешно ръководно на-
чало, този вътрешен императив, за да накара енергия-
та на мозъка си да работи (без да допуска да се преми-
нава по веднъж положени нервни пътища).

Когато наистина мислите, мозъкът ви кипи от нап-
режение.  Той  работи  като  мощна  електростанция, 
буквално нагнетяваща възбуждане в нервната мрежа.
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Той работи като топилен котел, разрушавайки ста-

ри нервни връзки и отваряйки за невроните нови въз-
можности за съединяване в невронни съвкупности.

Той работи като огромна валцова машина, произвеж-
даща нови и нови „тръби“, които ще свържат нервни-
те ви клетки една с друга в нова последователност.

Мисленето – действителното, истинското – е чудо-
вищно енергоемък процес. Дори в обичайно състояние, 
нашият мозък, съставляващ от порядъка на два про-
цента от общата ни телесна маса, потребява 20 про-
цента от енергията. И когато наистина се занимаваме 
с умствен труд, той си се превръща в съвсем истински 
троглодит.

Но често ли мислите така? Сигурни ли сте? И знае-
те, че нищо не знаете? И пряко чувствате напрежени-
ето? Тръгна ли?..

„Именно затова ни е толкова трудно да променяме 
мнението си и е толкова опасно да търсим за него без-
крайни потвърждения.“

Между другото, можете да считате, че ви разказах за 
най-ефективния  начин  за  борба  със  затлъстяването. 
Сега изненадани ли сте от факта, че много хора с въз-
растта наддават доста на тегло? Добре, да си дадем 
вид, че се шегувам.

Надявам се, сте забелязали, че се върнахме към това, 
с което започнахме, към противоречието. За щастие 
или за съжаление, но няма никаква друга сила, способна 
да  подтикне  мозъка  ни  към  своеобразно  и  наистина 
производително мислене.

Можем да разчитаме само на установените от нас 
противоречия.  Удържайки  противоречието  в  своето 
съзнание, ние сякаш сблъскваме една с друга вече същес-
твуващи уредби (мисли)  в мозъка си.  Това и води до 
възникването на нови мисли, ново разбиране.

Може да кажете, че въпросът е в това, как да ги ус-
тановим – тези противоречия. Но не в това е въпро-
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сът.  Повярвайте  ми,  не  е  нужно да  ги  търсите,  те 
стърчат под носа ви. Трябва да се научите да спрете 
да ги пренебрегвате, макар че да – понякога това си е и 
трудно, и нелицеприятно, и дори страшно.

Но друг път ние нямаме, а този път го има. И това е 
добра новина.

Целта и смисълът на нашето съзнание не е в това, да 
реши всички изпречили се пред нас проблеми. Неговата 
цел и смисъл е да създаде условия, при които мозъкът 
ни да бъде принуден да мисли и да създава ново, проме-
няйки самите нас.

Само съзнанието ни дава шанс да видим противоречи-
ята и да ги признаем, а това е единственият начин да 
озадачаваме своя мозък. По-нататък, ако сме се справи-
ли с първия етап, той вече ще свърши цялата работа 
сам.

Но ако не сме пуснали колата на мозъка си по нужна-
та ни пътека, тя така и ще си се клатушка на празния 
ход на своите автоматизми – по милиардите вече от-
работени връзки, само създавайки у нас илюзията, че 
ние мислим, чувстваме и живеем.

Поправка към 10 000 часа
Ако  само  пасивно  потребяваме  информация  – 

превъртаме,  например,  стената в социална мре-
жа, гледаме новини или филмови поредици – нови 
трайни връзки между невроните в мозъка ни не се 
образуват.

За да се осъществи укрепването на връзките, са 
необходими или много силни впечатления (от поч-
ти стресов характер), или многократно, съсредо-
точено повторение.

За да разберете нещо и да формулирате нова ми-
съл за себе си, не е достатъчно просто да я „по-
мислите“. Трябва да я мислите така, че нервните 
клетки, имащи отношение към предмета на ваше-
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то размишление,  да  се  възбуждат многократно. 
Възбуждайки се, те по асоциативните връзки ще 
сигнализират на други нервни клетки, които ще 
включат още някакви нервни клетки и т.н. В няка-
къв  момент  кръгът  на  това  възбуждане  ще  се 
затвори и вие наистина нещо ще разберете – ще 
видите това, което сте търсели.

Напрежението ще поеме по тази нова, току-що 
образувана  верига  от  неврони,  а  това  от  своя 
страна ще доведе до растеж на „шипчета“ вътре 
в дадената мрежа и тя ще укрепне. Като следс-
твие, ние ще запомним възникналата в нас мисъл 
и тя, съществувайки в мозъка ни вече като цялос-
тна неврофизиологична съвкупност, ще влияе по-
нататък на другите ни мисли и решения.

На този принцип се е формирало всяко умение, 
което сме усвоявали през живота си – започвайки 
от ходене и разпознаване на някакви видими обра-
зи (например,  марки автомобили)  и  завършвайки 
със сложни теории, които ние, само след усърдни 
занимания и дълги размишления, сме успели наис-
тина да схванем и осъзнаем.

Когато веригите на невроните, обуславящи едно 
или друго умение, станат максимално разгърнати, 
широки, подобно на многоводното русло на Ама-
зонка, ние използваме мозъка си за съответната 
задача в пълната му мяра.

Тъкмо за тези цели са ни нужни и онези 10 000 
часа. Но сега, както знаем, не просто самите тези 
часове, а също и тайната съставка към тях – уме-
нието да виждаш противоречията и да се озадача-
ваш, умението да знаеш, че ти „нищо не знаеш“.
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Не припирайте!

Нека никой в младостта си да не отлага 
заниманието с философия, а в 
старостта си да не се уморява да се 
занимава с философия. Епикур

С тази книга ви предложих „червеното хапче“, а сега 
настана времето, когато искам да разгледате големия 
„червен знак“ „СТОП“ точно пред себе си.

Дори всичко изведнъж да ви се е сторило ясно и разби-
раемо, дори да ви се струва, че вече знаете какво след-
ва да правите, как да живеете и какви решения да взе-
мате – не припирайте!

Учете се да изпитвате удоволствие от незнанието, 
радост  от неопределеността,  от  незавършеността, 
от... перспективата.

Дотогава, докато сте способни да изпитвате любо-
питство и жив интерес, вашият живот, повярвайте 
ми, ще ви харесва. Веднага щом ви се стори, че знаете 
всичко, той ще загуби ценността си за вас.

Недейте като Еклесиаст с  неговото знаменито:  „В 
многото мъдрост има много тъга“. Той не е бил прав – 
познанието не  преумножава  скръбта,  познанието  ни 
прави живи, а самият наш живот – интересно приклю-
чение.

Увереността, че всичко си разбрал – това е,  което 
преумножава скръбта, а не изобщо жаждата за позна-
ние като такава. Жаждата – това е недостиг, а дока-
то го има,  вие имате стремежи и  ще виждате цели 
пред себе си.

Когато пък имате цели пред себе си, мозъкът ви сам 
себе си забавлява, изнамирайки начини да ги постигне и 
получава за това като награда заслужено удоволствие. 
На него му харесва да решава интелектуални задачки, и 
то много.
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Но можете да му пробутвате залъгалки, безсмислени 

ребуси и глупави главоблъсканици, а можете да му пос-
тавите свръх задача. От това, какъв избор ще напра-
вите – дали ще решите да се разменяте за медни гро-
шове, дали ще направите нещо действително стойнос-
тно – ще зависи и качеството на вашия живот.

Ето  защо  аз  наистина  считам  нашето  мислене  за 
най-голямата ценност. Възможно е и да съм пристрас-
тен и, както онази гарга – моето гардже да си ми е най-
хубаво. Не е изключено.

Навремето, например, най-важно ми се струваше да 
се науча да се справям със стреса, тревогата и депреси-
ята, да разбера как да помогна на човек, страдащ от 
невроза. Та аз и сега съм уверен, че това е важно. Но...

Мисля за мисленето, защото ми се струва, че в него 
са скрити онези ресурси, които правят живота ни да 
си заслужава да го живеем.

Защо ли тогава ви моля да се спрете? Да, всъщност 
затова и моля, та нали „мисълта – както беше казал 
великият психолог Лев Семеонович Виготски – започва 
там, където се натъкнем на препятствие“.

Така че, повярвайте ми, съвсем не случайно постоян-
но говоря за „противоречие“. Та нали тъкмо то е – оно-
ва същото препятствие,  което в нашето собствено 
вътрешно психическо пространство се явява отправна 
точка за всяко живо мислене.

Противоречията обаче трябва да боравят с факти. В 
противен случай нямам представа как това може да 
работи. Фактите са това, на което можем да се оп-
рем,  изграждайки  противоречия  и  тласкайки  нашата 
мисъл напред.

През цялата книга всъщност се занимавах само с то-
ва, да изваждам от бездънния ръкав на науката самите 
тези факти – разказвах за научни експерименти, за ме-
ханизмите на работа на психиката, за устроението на 
обществото и т.н. и т.н.
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Ако не бяха тези факти, нямаше да мога да предизвик-

вам онези противоречия, които ни откриваха нещо но-
во. Сблъсквах нашите представи с факти и мозъкът ни 
беше принуден да се захване с работа.

Така че фактите са много важни. Фактите – те това 
е възголемият червен знак СТОП. Много важен и много 
необходим за нас знак!

Но за да разгледаме този знак, ни е необходима особе-
на вътрешна трезвост, с каквато, за съжаление, пси-
хиката ни не ни глези.

Мисля че неведнъж сте чували с какво уважение хора-
та на науката говорят за „съмнението“: за умението 
да се съмняваме, за необходимостта да поставим под 
съмнение знанията си.  Разбира се,  това не  е  просто 
така!

Великият философ Рене Декарт въздига „радикалното 
съмнение“ в главен принцип на познанието. И сега ще 
ви разкажа защо това е така трудно...

*
Хайде да помислим върху това, как се формират на-

шите представи за окръжаващия ни свят.
Веднъж с изтъкнатия канадски неврохирург Уайлдър 

Грейвс  Пенфийлд  –  онзи  същият,  който  навремето 
пръв състави подробна карта на кората на главния мо-
зък на човека – се случил такъв забавен епизод.

По време на поредната неврохирургична операция той 
докоснал с електрод определен участък от мозъчната 
кора на пациентката си и тя изведнъж чула, как майка 
ѝ я вика в склад за дървен материал.

Може да решите, че в това няма нищо забавно. Е, на-
истина, пациентката си е припомнила случай от живо-
та си. Стимулирали са съответната част от мозъка ѝ 
и тя си спомнила. Какво толкова?

А ето какво е забавното тук: тази жена през живота 
си никога не е била в склад за дървен материал и даже 
не е имала представа как трябва да изглежда. Но зато-
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ва пък, две минути преди този „спомен“, Пенфийлд ѝ 
разказвал, че му е доставен купчина трупи за строежа 
на нова къща.

Всъщност, такива са всичките ни спомени: те са из-
мислени от нас.

Традиционният възглед за спомените е този: нещо ни 
се случва, ние го преживяваме и запомняме. Изглежда 
логично.

Но е факт, че не можете да изрежете късче от мозъ-
ка си, за да забравите, например, как сте прекарали ля-
тото при баба. Защото спомените, както вече казах, 
не се съхраняват в мозъка ни подобно снимки в стар 
албум или като филми на твърдия диск на компютъра.

Механизмът на паметта е друг. Нашият хипокампус 
съхранява  един  вид  спомен  за  спомена.  И  когато  си 
спомним нещо, той първо се обръща към „системата 
по подразбиране на мозъка“, за която вече също споме-
нах, и там подава запитване за съответната история, 
а след това (с помощта на областите, отговорни за 
зрението, слуха и т.н.) по същество наново разиграва 
тази история на вътрешния екран на нашето съзна-
ние.

Разбира се, самите тези истории за нашия живот не 
се съхраняват в мозъка ни, като книги в библиотека. 
Те непрекъснато се пренаписват и преобразуват, защо-
то са свързани с други хора, с нашето отношение към 
тях. А тук, както знаем, всичко е много променливо 
или, както сега обичат да пишат в профилите си за 
състоянието на обвързване: „сложно е“.

Има и друг проблем – за вътрешната екранизация на 
нашите  спомени  мозъкът използва  елементи,  които 
„лежат  наблизо“  (както  в  случая  с  пациентката  на 
Пенфийлд),  а съвсем не онези реални обстоятелства, 
на които някога сме били свидетели.
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Тоест, грешка се извършва поне няколко пъти, а спо-

менът се изопачава, често до неузнаваемост. При кое-
то това изобщо не е фигура на речта.

В специално проучване било показано, че от триста 
несправедливо осъдени лица (както се оказва след из-
ползване на ДНК тест), две трети били признати за 
виновни въз основа на лъжовни показания на жертви и 
свидетели! Или по-скоро въз основа на лъжовните им 
спомени. Две трети!

Но задайте си въпроса: ще можете ли да се съмнява-
те в спомените си, ако помните това именно по такъв 
начин? Ще ви хрумне ли, че мозъкът ви всъщност не 
помни дреболиите и подробностите, а просто ги доиз-
мисля?

Съществува мит, че хората, потопени в хипноза, мо-
гат отчетливо да си спомнят миналото. Но психоло-
гът Бил Пътнам разбива тази илюзия на пух и прах. 
Той показал на изпитваните видео от автомобилна ка-
тастрофа, изяснил какво са запомнили, след което ги 
потопил в хипноза и уточнявал подробностите.

И наистина, спомените на изпитваните в състояние 
на хипноза просто се пръскали от тези подробности. 
Те буквално виждали произшествието, сякаш е наяве! 
Проблемът е, че всичко, което добавили към първата 
си история, е било измислено от техния хипнотизиран 
мозък.

Нищо от това го нямало на видеото, което са гледа-
ли.

Причудливостите на паметта
По същото време, когато Либет се забавлява с 

електроди  в  Сан  Франциско,  Зимбардо  провежда 
своя „експеримент в затвора“ в Станфорд, Елиза-
бет Лофтус се заема с изследването на лъжовни-
те спомени във Вашингтонския университет.
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Тя е провежда множество експерименти и напис-

ва доста научни статии по тази тема. Тя става 
легенда в психологията и в значителна степен за 
сметка на скандалната си репутация ...

Да, тази забележителна жена отначало доказва, 
че мозъкът ни е удивително хранилище на лъжов-
ни спомени. След това тя анализира всички начи-
ни, по които създаваме своите лъжовни спомени. 
И накрая, тя се научава да формира у своите из-
питвани лъжовни  спомени,  които по  съществен 
начин променят тяхното поведение.

Всъщност това се състоял и скандалът: от глед-
на точка на научната етика подобни експеримен-
ти изглеждат съмнителни. Но Лофтус отговаря 
примерно така: скъпи приятели, вие самите сте 
неудобен купчина лъжовни спомени и нищо повече, 
така че какво лошо има, ако ви добавим малко лъ-
жовни спомени,  които съществено ще подобрят 
живота ви?

Не се наемам да давам оценка на практиката на 
формиране на лъжовни спомени. Но основното, ко-
ето трябва да разберем, е, че историята на лич-
ността ни е същинска фантазия. Тя е като древ-
ногръцки мит или древноруска епопея – произведе-
ние художествено и може би дори увлекателно, но 
нямащо никакво отношение към истинската дейс-
твителност.

Надявам се, че ми се е удало да ви създам усещането, 
че паметта – това е нещо най-малкото странно. Във 
вас  сякаш  има  спомени,  които  смятате  за  напълно 
точни, но всъщност това е просто измислица – филм, 
заснет, така да се каже, по мотиви на реални събития.

Сега си представете, че изяснявате, да кажем, отно-
шенията си с някой от вашите близки – с родители, с 
приятели, с любовници, съпрузи или деца. А тук пък, 
както никъде другаде (ако не броим съдебното разслед-
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ване),  са важни дреболиите,  тънкостите,  подробнос-
тите – погледнал си погрешно, казал си погрешно, разб-
рал си погрешно, отвърнал си погрешно и т.н.

Сега, когато вече разбирате нещичко за паметта си, 
помислете: каква е вероятността да постигнете вза-
имно съгласие? Предполагам, че е неголяма.

А сега – с ръка на сърцето: имали ли сте поне веднъж 
опит с успешно „изясняване на отношенията“? В най-
добрия случай – не сте се изпокарали и сте научили не-
що, за което по-рано не сте се досещали. Но такова 
„изясняване“ само по себе си е същинска катастрофа.

Изглежда сякаш говорите за едно и също нещо, спом-
няте си едни и същи случки, давате ги като пример и 
аргументирате становището си с тях... Защо това не 
сработва?  Защото  вашият  събеседник  помни  тези 
случки по различен начин! За вас тази случка е довод, а 
за него не. И той не се преструва.

„Как изобщо е възможно такова нещо? – ще попитате 
вие. – Защо живеем заедно, преживяваме нещо заедно, а 
пазим различни спомени за това, често пъти направо 
противоположни?“

Отговорът е прост: всичко зависи от контекста.
Смяна на контекста

Веднъж Елизабет Лофтус провела такъв експе-
римент – показала на изпитваните червено-оран-
жев кръг. Като при това на едни казала, че това е 
домат, а на други – че е портокал.

Впоследствие, когато изпитваните трябвало да 
намерят този цвят сред голям брой варианти, ед-
ни избрали червено, а други – оранжево.

На кого от тях Лофтус е говорила за портокала, 
а на кого – за домата, мисля, че няма нужда да се 
обяснява.

Да, паметта всичко изкривява, отчитайки кон-
текста – при това и външния, и вътрешния.
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Запомнете правилото на „трите И“: първо, нашата 

памет е избирателна, второ, тя изтълкува събития-
та, и трето, тя е интегративна.

Това значи буквално следното:
1. Вие запомняте това, което съответства на ва-

шите представи.
2. Вашите мисли влияят върху това как запомняте 

смисъла на събитията.
3. Вашите мисли са неотделими от вашите споме-

ни.
По такъв начин това, какви сте вие самите (това, 

което мислите, това, което чувствате, това как раз-
бирате нещо) определя и това, което ще запомните. 
Да, ние самите сме си своя собствен контекст. На нас 
ни е удобно да помним всичко така, както това се под-
режда и се обяснява в съзнанието ни, именно така, а не 
някак си по-иначе.

Иска ни се да представяме себе си такива, каквито си 
се представяме. Така че, например, тази подборка от 
истории, с която човек ви се представя в живо общува-
не или, например, в социалните мрежи, казва за него по-
вече, отколкото конкретното съдържание на тези ис-
тории.

Парадоксът е там, че макар спомените ни да са лъ-
жовни, преднамерени, а често и напълно да противоре-
чат на фактите, ние не можем да се съмняваме в тях, 
та нали всеки път мозъкът ни ги създава наново.

„За вътрешната екранизация на нашите спомени мо-
зъкът използва елементи, които „лежат наблизо“

Ние нямаме достъп едновременно и до „старата“, и 
до „новата“ версия на нашите спомени, а следователно 
и не можем да ги сравняваме. Ако ни е станало удобно 
да помним нещо по-иначе, в по-благоприятна светлина, 
ние и тогава няма да забележим, че работата е нагласе-
на – просто една версия на миналото в главата ни ще 
се подмени с друга.
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Това,  което  нашият  мозък  сега  измисля  и  поднася 

превратно, ние приемаме за чиста монета на нашето 
минало. И всичко това става не случайно: това, което 
си спомняте и как си го спомняте, ви е необходимо за 
някои съвсем определени собствени цели, а не заради 
това, че е било наистина, и е било именно така.

Фактите не лъжат
Философията, която се каня да изложа, 
ако беше твърде лека и очевидна, би 
била силен довод против нея. Дейвид 
Хюм

Позволете да ви дам добър съвет.
Ако някога изведнъж се окажете в приемната на пси-

хотерапевт, никога не му казвайте: „Ох, аз имам та-
къв живот, такъв живот... За мен можете цял роман 
да напишете!“ или „Моят случай е такъв, че вие може-
те да защитите дисертация с мен!“

Първо,  средностатистическият психотерапевт (до-
колкото мога да съдя, разбира се) не гори от желание 
да пише романи. А пък дисертации по един клиничен 
случай са защитавали за последен път през 19 век (сега 
за това се изискват къде по-обширни изследвания).

Не трябва да се опитвате да изглеждате по-глупави, 
отколкото сте в действителност.

Второ, и сега вече сериозно – ние сме безумно триви-
ални, заспиваш от скука. Всичките сме еднакви. Да, с 
някои особености, но, повярвайте ми, всички те, както 
се  казва,  са  в  рамките  на  статистическата грешка. 
Ако ли пък някой смята, че е уникален, някакъв неземен 
и въобще космически, то той плаче за психиатър, а не 
за психотерапевт.

И Ван Гог, и Пикасо, и някой си Кустодиев, заедно с 
възпитаника на коя да е художествена школа, са рису-
вали цветя. Да, цветята им изглеждат различно. Но в 
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основата си това са просто цветя. И всеки ботаник 
ще ви даде пределно ясно и конкретно описание на да-
дения обект: стъбло, листа, съцветие, плодници, ти-
чинки и т.н.

Оригиналността може да е добра само за обкръжение-
то, а ако е по същество, то по-добре е без приумици – 
сухи факти, числови съотношения и пароли. Само при 
такъв подход ще можем да разкрием и изясним самите 
себе си.

Колко голяма е  вероятността, според вас,  човек да 
разбира всичко за живота си действително правилно, 
но да страда от неврози, да го измъчва чувство на пос-
тоянна тревога, да се депресира и да се дразни за щяло 
и нещяло?

Разбира се, не знам какво мислите. Така че нека прос-
то ви кажа как е.

Ако  човек  в  действителност  всичко  разбира  вярно 
(тоест разбирането му пределно съответства със със-
тоянието на нещата в реалния свят), той никога няма 
да се окаже в приемната на психотерапевт. Това е изк-
лючено. Той ще се занимава с решаването на задачите, 
пред които е изправен, а няма да се крие от тях зад 
невротични симптоми.

Поради това всичко, което трябва да направи един 
психотерапевт като цяло – то е да „излекува“ споме-
ните на пациента, отстранявайки от тях противоре-
чията  и  нелепостите,  които  човек  вследствие  уст-
ройството на паметта си не вижда и не разбира.

В  някакъв  смисъл,  общувайки  с  пациента,  терапев-
тът изяснява не това, което човекът помни, а това, 
което не помни. Разбира се, психотерапевтът не е Гос-
под-Бог и не може да знае с пълна достоверност. Но е 
известно, че в нас няма никаква оригиналност.

Следователно,  простото  съотнасяне  на  спомените 
на пациента с това, което е могло да бъде и какво не е 
могло да бъде (а именно на това психотерапевтът се 
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учи дълги години), и позволява на специалиста да въз-
станови  повече  или  по-малко  обективна  картина  на 
случилото се.

От осъзнаването на пациента за неговата „необек-
тивност“ неврозата се пука като сапунен мехур. Ето 
защо един от най-великите психотерапевти, Фредерик 
Пърлс, казва: „Не слушайте това, което казва пациен-
тът. Гледайте това, което прави.“

*
И така, защо настоявам за съмнение и размахвам зна-

ка СТОП?
Защото не само всичките ни спомени, но и всичките 

ни мисли са в някакъв смисъл лъжовни. Те не отразя-
ват истинската действителност. Те казват много по-
вече за нас и за онези „контексти“, в които сме се залу-
тали.

В тези контексти може да има и морално-нравствени 
начала, и някакъв вид идеологически становища, набор 
от нестройни знания за предмета и т.н., и т.н. И всич-
кото това са пръти в коелата на мисленето.

Дори с всички сили да се принуждаваме да мислим ра-
зумно и обективно, няма да можем да направим това. 
Именно заради това няма и не може да има окончател-
ни отговори, няма поради това и безусловно „прави“. А 
съответно, и безусловни „виновни“ също няма.

Но има факти.  Фактите са  това,  което вие  всъщ-
ност можете да поправите. Факт е например, че чете-
те тази книга сега. Ако ви харесва – това е факт. Ако 
не – това също е факт. Но вече дали разбирате какво 
всъщност е написано в нея, или само ви се струва, че 
разбирате – това е въпрос, а не факт.

Когато признаеш любовта си на някого – фактът е в 
това,  че  признаваш  любовта  си  на  някого.  Но  не  е 
факт, че обичаш. Ако мислите, че обичате някого, фак-
тът е в това, че мислите, че го обичате, но не е факт, 
че това е любов. Та ние не знаем какво е това „любов“ – 
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тази дума е твърде многозначна и неопределена, пора-
ди което фактът в този случай просто не може да бъ-
де установен.

Факти на любов
Винаги има някое налично, проверимо поведение, 

а това е важно. Например, какви са фактическите 
прояви на вашата любов?

Замислете се:  не това, което правите, за да я 
проявите, а с какво тя всъщност се проявява във 
вашето поведение?

Разбирам, че това е труден въпрос.  Но това е 
добре – има над какво да помислите!

Да допуснем, вие чувствате, че този човек „ви е 
нужен“. Какво ни казва това, освен факта, че вие 
емоционално или по някакъв друг начин зависите 
от него? Нищо.

Ако ви е „зле без него“, това всъщност свидетел-
ства, че имате такъв навик – да бъдете с него. 
Любов ли е това? Не е факт.

Или, например, смятате, че ви е „грижа“ за люби-
мия човек и това е важно за вас. Звучи сякаш да е 
любов, нали? А сега разберете дали човекът, за ко-
гото ви е грижа, има чувството, че е обгрижен?

Ако той чувства вашата грижа – не е зле, дока-
то изглежда, че всичко се връзва. А ако ли не, може 
би на вас просто ви се струва, че ви е грижа за не-
го? Това е въпрос.

От друга страна, не е ли възможно да ви е грижа 
за него, само защото смятате, че така „трябва да 
се прави“? Тоест това „от любов“ ли е, или „от 
необходимост“? Или е пито-платено?

Възможно ли е да ви е грижа за него, защото ис-
кате да изглеждате в очите му (или в очите на 
още  някой  друг)  като  „добър  човек“,  „достоен 
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гражданин“, „заслужаващ уважение член на общес-
твото“? Не бие много на любов.

А може би просто ви е страх, че ще останете са-
мотни? И всичко, което правите, е да се спасите 
от самотата, а този човек – не е любим, а просто 
средство за борба със самотата, като сънотвор-
ните при безсъние?

Всичко това са много важни разсъждения – те ви 
позволяват да се опомните от илюзиите, да се из-
бавите  от  нелепите  очаквания  и,  може  би,  да 
предприемете нещо, което досега не сте правили. 
Не сте го правили, а би имало смисъл...

Във всеки случай „любовта“ не е факт. Това е са-
мо дума. Красива, желана, но само дума.

Да,  има поведение  –  това  е,  което можете да 
закрепите като факти. И това вече е от същест-
вено значение.

Да допуснем, вие с любимият човек постоянно се 
карате. Това е факт. Означава ли това, че не го 
обичате? Не. Тези караници помагат ли за укрепва-
не на отношенията? Едва ли. Можете ли да прес-
танете да правите това? Въпрос с изпитателни 
възможности – трябва да се проучи.

С други думи, фактите са това, което можем да 
проявим,  изследваме,  осъзнаем,  съпоставим  и  по 
такъв начин да повлияем на собственото си пове-
дение. Нашият мозък ще започне да работи по раз-
личен начин. А това е важно и той трябва да ра-
боти. Не да превърта постоянно „старите песни 
за главното“, а да мисли.

Любовта – ако я има (този факт не е потвърден 
от научните изследвания) – не е състояние и не е 
решение. Любовта – това е ход в развитие.

Затова не е никак странно, че нямате отговор 
на всички въпроси. Но докато ги задавате, може-
те да подобрите това развитие.
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Фактите не лъжат
Когато вие вече „всичко сте решили за себе си“ 

(и  няма значение  какво именно)  –  развитието е 
приключило и завесата е спусната. Финита ла ко-
медия.

Ако не харесвате работата си – това е факт. Но „ва-
шата“ работа ли е това, или „не е вашата“? Ние не 
знаем.  Няма такъв факт. Може би е вашата, но вие 
просто не сте преминали през необходимите 10 000 ча-
са подготовка? А може и да не е вашата, но ние няма 
да узнаем това, докато не преминете през същите те-
зи 10 000 часа подготовка.

С други думи, подобен въпрос е безсмислен. „Вашата“ 
работа ли е това, или „не е вашата“, „своя“ живот ли 
изживявате или „не своя“ – всичкото това са чисти аб-
стракции. Те могат да ви ошашавят, но с нищо не мо-
гат да ви помогнат. Те са сами по себе си токсични.

От друга страна, има научни факти – и това е много 
готино нещо. И научният факт ни казва: ако вие все 
пак преминете през 10 000 часа съответна подготовка 
и го направите както трябва, то областта, която сте 
усвоили толкова добре, ще ви бъде интересна, а вие ще 
получавате удоволствие и по-нататък, усъвършенст-
вайки се в нея.

Така  научните  факти  ни  позволяват  да  намерим 
твърда почва под краката си. Да търсиш и да намираш 
научни факти – това е много яко! Това е най-доброто, 
което изобщо мога да ви предложа. Въпреки че, разбира 
се, това си е пак и отново по моя вкус.

И така, простият факт – това е някакво твърдение, 
способно да устои под напора на въпросите, които го 
поставят под съмнение. Не се страхувайте да поста-
вяте под въпрос това, което ви изглежда като факт. 
Нека се опита да удържи! Удостоверете го!

Някой обаче може основателно да отбележи: с дължи-
мата  настойчивост  всичко  може  да  бъде  поставено 
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под съмнение, а следователно всяко разсъждение става 
безсмислено. Вярно е.

Ето затова за нас са важни именно научните факти: 
фактите,  които  закрепват  закономерностите.  Мно-
жество от закономерности. Да не ги изучаваш – е не-
далновидно, а да ги пренебрегваш – е непростима глу-
пост.

Въпреки че, разбира се, всеки си решава сам за себе си.

За какво?
Две неща са безгранични – Вселената и 
човешката глупост, но все още не съм 
съвсем сигурен за Вселената. Алберт 
Айнщайн

Какво пък, стигнахме до главния въпрос на книгата.
Ясно е, че изборът на жизнен път е илюзорен и ние не 

избираме собствената си съдба.
Първо, ние при цялото си желание не можем да напра-

вим това съзнателно – нашето съзнание се намира в 
твърде сложни отношения с мозъка ни.

Всичко, което ни е действително достъпно – това е 
да предотвратим скатаване на мозъка ни в набора зау-
чени  някога  автоматизми,  както и  да  го  подтикнем 
към ново виждане и разбиране.

Второ, ние сме, разбира се, сериозно ограничени в сво-
бодата на действие. Ние сме родени в определено ис-
торическо време с всичките му плюсове и минуси и сме 
получили възпитанието, което сме получили.

Съществуват, освен другите неща, генетично и физи-
ологично обусловени ограничения. Ние сме зависими от 
обстоятелствени предпоставки, от нашите знания и 
опит.

Трето, нито един от създадените от нас умозрител-
ни „многообещаващи житейски замисли“, за съжаление 
или за щастие, не може да бъде осъществен.
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За какво?
Ние се намираме в обстоятелствата, в които се на-

мираме, и можем да използваме само онези възможнос-
ти, които са в тези обстоятелства. И е невъзможно 
да се предскаже точно къде ще се окажем, преминавай-
ки това равнище на житейските ни дирения, и какви 
възможности ще ни се отворят на следващото.

И накрая, четвърто, съдейки по всичко, никой никакъв 
„замисъл“ няма за нас. Ако ли би имало такъв замисъл – 
на свръхестествени сили или на силните на мира сего – 
теоретично би съществувала възможност да се откло-
ним от него.

Но ако никой няма замисъл за нас, то и всякакъв избор 
на съдба е само илюзия: каквото и да изберем, ние изби-
раме съдбата си, при това – само една и само тази, без 
варианти, и тук няма какво повече да се каже.

Входните данни са тези, единственият въпрос е как 
ще се разпоредим с тях. И тук всъщност възниква ис-
тинският проблем. Нашият мозък е мързелив, той та-
ка е устроен, това е логиката на еволюционната ико-
номика: ако няма груба необходимост да действаш – не 
действай.

Защо животните не страдат от затлъстяване? Сдо-
биването с храна за дивия звяр е труд и опасност. И 
той винаги търси равновесието между калориите и це-
ната, която ще трябва да плати за тях. Така че, ако 
може да се задоволи без излишни калории, животното 
леко минава и без тях.

Нашият мозък е мозъкът на животно. И той е кате-
горичен противник на разхищаването на сили, ако нуж-
дата не е твърде силна, а ползотворната цел не е оче-
видна. В известен смисъл той навярно разсъждава пра-
вилно.

Проблемът е там, че нашият „звяр“ (мозък) живее в 
света  на  културата  и  обществените  отношения,  а 
тук всичко е наобратно: побеждаваш само в случай че 
действаш с едни гърди напред.
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Ние не сме създадени от природата за живот в кул-

турна среда. Именно затова нас ни опитомяват, приу-
чават и възпитават така, както на никое друго жи-
вотно даже в страшен сън не му се привижда.

Нас с години ни учат, обучават, оформят: обикнове-
ното Homo, въпреки сълзите, виковете и оплаквания-
та, се превръща в Homo sapiens. Подготвят ни да изиг-
раем своята партия в сложната социална игра.

Нужно ли ни е, или не? – риторичен въпрос. След като 
са ни опитомили и приучили, наперфорирали са мозък 
ни с култура, ние сме принудени да играем тази игра.

Никога няма да се върнем в предишния животински 
рай, от който са ни изгонили. Дори Алцхаймер няма да 
ни върне  в  него.  Тази  лента е  осветена,  защитният 
слой е  свален.  Ще се  наложи да  играем тази игра  до 
края.

Веднъж родени, сме обречени на живот. Ставайки ра-
зумен човек, сме обречени на живот в култура, а тя е 
сложна и противоречива.

Будистите смятат човешкия живот за страдание и 
дори  не  се  опитват  да  скрият  неговата  безсмисле-
ност. Християните говорят за това същото, но обе-
щават един вид, че за преживените страдания ще по-
лучим някаква небесна компенсация.

Но ако  ние  действително сме  разбрали,  че  „случай-
ността“ само ни се струва „случайност“, и всъщност 
това е проява на железобетонна закономерност, то за-
що разсъждаваме за страданието по този начин?

Ако няма други пътища, то как ние изобщо можем да 
считаме това за качество, за някакво свойство?

Ако един и същ предмет може да има различни качес-
тва  –  „есетра  първо  качество“,  „второ  качество“, 
„изобщо не есетра“ – има смисъл да се обсъжда.

Но когато няма други пътища, и на всеки животът е 
само такъв, и никой не го възприема по друг начин, то 
за какво да говорим за неговото качество?
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За какво?
Защо предполагаме, че може да бъде иначе, ако иначе 

не може да бъде? Защо,  ако самото наличие на това 
предположение – за възможността за преждевременен 
изход в нирвана, за постигането на Царството Небес-
но на земята, за безусловното щастие – ни прави не-
щастни?

Измисляме ли си приятни илюзии, за да се измъчим до-
пълнително? Това някакъв изтънчен способ за садо-ма-
зо ли е?

Ако знаете, че животът е невъзможен (подчертавам 
– невъзможен) без страдание, то във връзка с какво въ-
обще ни е притрябвало да вземаме предвид тази пред-
поставка?

„Каквото и да изберем, ние избираме съдбата си, при 
това – само една и само тази, без варианти.“

Какво ще ни даде това, освен един и същи излишен 
знак над и под математическата дроб? Просто го за-
черкнете! Той изобщо не е нужен, не ни казва нищо, са-
мо забърква всичко и дава поводи да се занимаваме с 
глупости.

Навярно би било по-просто да се каже: стига сте се 
самосъжалявали за това, че сте се родили! Но се стра-
хувам, че е малко прекалено в очите. Е, да, ние се съжа-
ляваме именно за това. Бедничките, нещастните! Ро-
дили сме се – налага ни се да живеем. Нима не е смеш-
но?

Забележете, че не ви моля да считате това за „щас-
тие“. Просто не разбирам защо по принцип оценяваме 
този факт. Това е излишно и ненужно занимание.

Самите ние започваме тази игра,  наречена „страда-
ние-щастие“ – и после постоянно се измъчваме, че да 
победим в нея е невъзможно.

Трябва да спрем да проблематизираме самото стра-
дание, да правим от него фетиш и да мислим, че има 
някакви други възможности. Тях ги няма. Нашето пред-
назначение е да живеем. Това е. Нищо повече.

287



Червеното Хапче, Андрей Курпатов
Може би единственото нещо,  което има смисъл да 

направите, е да се научите така да живеете, че да не 
си създавате допълнителни усложнения. Това е разум-
но: защо да правим глупости, та след това героично да 
преодоляваме последиците им?

За  съжаление,  културата тук  лекичко  е  разбъркала 
картите, подсилвайки се с илюзии, митове, празни ду-
ми и фантастични обещания за щастие.

Но ако ние на свой ред разбираме, че самата ни кул-
тура е условна, преднамерено измислена и съществува 
виртуално, то какъв е проблемът?

Просто разбирайки това, ние разрешаваме противо-
речията и живеем така, както сметнем за нужно!
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Заключение
Предайте им, че живях щастлив живот. 
Лудвиг Витгенщайн

Трябва  да  признаем,  че  нашият свят все  повече  се 
вдетинява: и животът става по-прост, и ние започва-
ме да мислим посредствено. А колкото по-просто мис-
лим, толкова по-наивни, непоследователни, лекомисле-
ни и уязвими се оказваме.

Така или иначе, не си струва да се учудваме на зага-
дъчния факт, че даже крупни учени, такива като Мар-
тин Селигман, Михай Чиксентмихай, Джеймс Хюи, Да-
ниел Гилбърт, а също и редица други светила на психо-
логическата наука се заеха на стари години да изуча-
ват „щастието“.

Да се изучава това, което не може даже да се опреде-
ли, това по научните мерки, разбира се, е малко стран-
но, да не кажа и съвсем самонадеяно (или да не кажа и 
нещо друго – много по-определено).

Какво пък, давай да върви. Нека погледнем отблизо в 
получените резултати.

Едно от най-известните и обширни изследвания от 
този вид е станалото вече класическо „Харвардско из-
следване за развитието на възрастните хора“. То за-
почва, не се плашете, през 1938 г. и щастливо си про-
дължава и до днес.

В продължение на всичките тези дълги години учени-
те, сменяйки се един друг на изследователския пост, 
внимателно следят живота на 724 души. Към днешна 
дата  са  останали  живи  малко  над  петдесетина  от 
участниците в този най-дълъг в историята на психо-
логията научен експеримент.

Всичките  тези  хора,  станали  предмет  на  толкова 
съсредоточено-настойчив и пожизнен интерес на уче-
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ните, тогава още съвсем млади, били избрани измежду 
първокурсниците в Харвардския университет и, като 
друга  възможност,  от  момчета,  принадлежащи  към 
най-бедните слоеве на Бостън.

Оттогава те вече са станали възрастни, състарили 
са се и повечето от тях, както казах, са умрели.

Съдбата на всички се развила по различен начин – ня-
кой се издигнал по социалната стълбица, някой слязъл 
надолу. Някой се разболял от шизофрения, някой ста-
нал алкохолик или наркоман. Но имало и такива, които 
изживели напълно щастливо живота си.

Различията в кариерите и професиите в тази извадка 
е огромно – тук имате и работници, и учени, и адвока-
ти, и лекари. Има дори един президент – той обаче от-
пада от изследването през 1963 г. след известния из-
стрел в Далас.

Участниците в експеримента се женят и развеждат, 
раждат и  погребват деца,  създават компании  и  пре-
търпяват  финансови  разорения,  боледуват,  оздравя-
ват и умират.

Като цяло, най-най-обикновен живот съгласно законо-
мерностите на същия този живот и вероятностното 
разпределение на събитията за единица конкретен чо-
вешки живот.

Трябва ли да казвам, че резултатът от това изслед-
ване е равен на абсолютна нула? Да, в живота на хора-
та се случва всичко, което може да се случи, и всички 
те реагират някак на това. Като цяло главната гор-
дост на учените може да бъде само споменаването в 
Книгата на рекордите на Гинес за невероятната про-
дължителност на странното им изследване.

На въпрос на журналист към Джордж Уайлент (пред-
последния  ръководител  на бостънското проучване)  – 
какво може да се счита за главен резултат от такава 
сериозна научна работа? – Джордж отговорил буквално 
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следното: „Единственото, което наистина има значе-
ние в живота, са отношенията с другите хора.“

Е, да си кажем правичката, доста посредствен извод 
за седемдесет години изследвания...

Впрочем,аз  бих предложил да го вземем на въоръже-
ние.

Това не означава, че трябва да държите на всеки чо-
век в живота си. Хората влизат в живота ни и го на-
пускат. Важното е как прекарвате времето си, когато 
те са в него.

Преди не съм казвал на никого за това, но този мой 
личен опит потвърждава думите на Джордж Уейлент.

Третият ден от болестта ми – същият онзи Гилен-
Баре от типа на Ландри – беше може би най-тежкият. 
Намирах се в реанимацията, краката ми напълно отка-
заха, ръцете не ме слушаха, дишането беше затрудне-
но.

Но бях в съзнание. Както се пошегува един от лекари-
те по тази тема, „периферна парализа, значи уникал-
ността на  твоето  заболяване  се  състои  в  това,  че 
болните умират в пълно съзнание!“

Таблата на леглото ми опираше в стената, откъде-
то медицинският персонал наблюдаваше пациентите 
през стъклото. Късно вечерта дойде редовната смяна 
– един реаниматор прехвърляше случаите на друг.

Те обсъдиха някакви глупости, включително състоя-
нието на пациентите.

– Нищо особено, – каза тръгващият си лекар на прие-
мащия,  –  само  курсантът с  Гилен-Баре  най-вероятно 
няма да доживее до сутринта. Не ти завиждам.

Пациентите в реанимацията на неврологична клини-
ка рядко са в съзнание – това са основно болни с тежък 
инсулт. И лекарите тук нямат навика да се притесня-
ват, че болните ще ги чуят.

Като цяло нямаше нищо изненадващо във факта, че 
разбрах по този начин за моите перспективи за тази 
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нощ. Колегите-реаниматори не съобразиха и ги обявиха 
почти в лицето ми. По-точно в тила ми.

Изненадващо, но не се уплаших. Може би си каза дума-
та общото ми  състояние,  наподобяващо  по-скоро  на 
левитация.  Това е  много  странно –  да  чувстваш,  че 
почти нямаш тяло, а точно така се чувстваше. Плюс, 
разбира се, обща слабост, от действието на лекарст-
вата.

Дявол го знае – като цяло нямаше страх. Може би ко-
гато  научиш  за  неизбежността на  смъртта  така  – 
толкова внезапно и така тривиално, от обикновен раз-
говор, е трудно да я осъзнаеш? Не знам.

Но аз много добре помня тази нощ. Мислите не ми се 
подчиняваха и течаха от само себе си.

Спомних си всички, които обичах, с които бяхме прия-
тели и които ценях. Беше много светло чувство. Свет-
ло и радостно.

Така че може би Джордж Вейлент е прав? Може би на-
истина единственото,  което в действителност има 
значение в живота, са отношенията с другите хора? 
Откъде да знаем?

Точно със същия успех може да се запита: било ли е 
моето „предназначение“ да не умра тогава, за да разка-
жа всичко това сега? Силно се съмнявам. Но е добре, че 
стана така с мен.

Благодаря!
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