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Да се осмелиш – значи за момент да загубиш опора. Не 
се ли осмелиш – значи завинаги губиш себе си. [...] Да се 
осмелиш в най-висшия смисъл на думата означава да 

осъзнаеш себе си.
Киркегор

Един отива при ближния, защото търси себе си, а друг — 
защото би желал да загуби себе си. Вашата лоша обич към 

самите вас прави от самотата ви затвор.1
Ницше

 1 Фридрих Ницше, „Тъй рече Заратустра“, издателство „Христо Ботев“, 
1990. Превод Жана Николова-Гълъбова. – Б.пр.



 
Предговор

Едно от малкото предимства на участта да живееш в епоха 
на тревожност е принудата да осъзнаеш себе си. Когато 

обществото – в момент на кардинални промени на критери-
ите и ценностите – не може да ни даде ясна представа за това 
„кои сме ние и какви трябва да бъдем“, по думите на Матю Ар-
нолд, ние отново се впускаме в търсене на себе си. Болезнена-
та несигурност, която ни обкръжава отвсякъде, ни подтиква 
да се питаме: „Дали пък от погледа ни не е убягнала някаква 
важна пътеводна светлинка, която би могла да ни даде сили?“

Осъзнавам, разбира се, че по принцип подобно състоя-
ние не се определя като предимство. Хората по-скоро си за-
дават въпроса: „Как би могъл човек да съхрани вътрешната 
си цялостност в един такъв разпадащ се свят?“ Или: „Как 
може някой да се посвети на дългото израстване към себере-
ализация във време, когато на практика нищо не е сигурно, 
нито в настоящето, нито в бъдещето?“

По-задълбочените личности доста са размишлявали 
върху тези въпроси. Психотерапевтът не разполага с магиче-
ски отговори. Разбира се, новата светлина, която дълбинната 
психология хвърля върху неосъзнатите мотиви – тласкащи 
ни към това да мислим, да чувстваме или да постъпваме по 
определен начин, – би трябвало да окаже значителна помощ 
в процеса на търсене на себе си. Но освен обучението в пси-
хологически техники и разбирането на собствената същност 
има и още нещо, което ме накара да се осмеля да пристъпя 
там, където и ангелите не смеят, и да предложа своите идеи и 
опита си по отношение на мъчителните въпроси, с които ще 
се сблъскаме в тази книга.
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Това нещо е мъдростта, която психотерапевтът придоби-
ва при работата си с хора, стремящи се да преодолеят свои-
те проблеми. Той разполага с необикновената и често пъти 
изнурителна привилегия да придружава личността в нейната 
интимна, дълбинна битка за придобиване на нова цялост-
ност. И наистина, неразумен би бил терапевтът, който не е в 
състояние да зърне поне част от това, което заслепява съвре-
менните хора, отклонявайки ги от самите тях, и това, което 
им пречи да намират ценности и цели, които да утвърждават.

Веднъж, когато говори за училището, което основава във 
Виена, Алфред Адлер заявява: „Учениците са тези, които учат 
учителите.“ В психотерапията винаги е така. И не разбирам 
как е възможно терапевтът да не изпитва дълбока признател-
ност за това, което всекидневно научава за житейските про-
блеми и достойнството на хората от тези, които се наричат 
негови пациенти.

Благодарен съм и на колегите си, от които съм научил 
много неща по тези въпроси; както и на студентите от Фа-
култeта на „Милс Колидж“ в Калифорния за оживената им и 
стимулираща реакция, когато обсъждах с тях някои от тези 
идеи в лекциите си по случай стогодишнината върху пробле-
мите на „Личностната цялостност в епохата на тревожност“.

Тази книга не е заместител на психотерапията. Тя не е 
книга по самопомощ в смисъл, че не предлага някакви евти-
ни и лесни лекарства, от които ще получите изцеление само 
за двайсет и четири часа. Но, погледната в друг стойностен 
и по-задълбочен смисъл, всяка хубава книга е книга по само-
помощ – тя помага на читателя да погледне в нова светлина 
собствените си проблеми по отношение на личностната ця-
лостност, като открие в книгата отражение както на своите 
преживявания, така и на самия себе си. Надявам се тази кни-
га да е именно такава.

В следващите глави ще разгледаме не само новите откри-
тия на психологията по отношение най-съкровените пласто-
ве на личността, но ще се запознаем и с мъдростта на хората, 
които векове наред чрез работата си в сферата на литерату-
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рата, философията и етиката са се опитвали да разберат как 
човек може най-успешно да се справи със собствената си не-
сигурност и с кризите на личността и как да ги превърне в 
градивна енергия. Нашата цел е да открием начин да се опъл-
чим срещу несигурността на нашето време, да намерим един 
център на сила вътре в самите нас и, доколкото е възможно, 
да посочим пътя към намирането на стойности и постигане-
то на цели, на които да можем да разчитаме тогава, когато 
сигурността е оскъдна.

Роло Мей 
Ню Йорк


