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Едно пътЕшЕствиЕ, коЕто започва…

И най-дългото пътуване започва с една малка стъпка.
Лао Дзъ

Самолетите, влаковете и въобще средствата за транспорт са прек-
расни места, където да ти се случат изненадващи неща. Само трябва 
да се оставиш на течението, да наблюдаваш и да се намесиш, ако се 
появи благоприятна възможност. Най-добрите истории от живота ми 
са се случили в подобни ситуации. 

Преди няколко години, по време на полет от Ню Йорк за Лондон, 
пътувах седнала до илюминатора. Винаги избирам това място, защото 
обичам да наблюдавам небето, облаците и морето и най-вече защото 
обичам да си припомням колко незначителен е човекът на фона на не-
обятната природа, преосмисляйки по този начин какво ни се случва 
на земята. Винаги обръщам внимание на пътника, който сяда до мен. 
След толкова часове полет човек установява някаква връзка със съсе-
да. Анализира това, което чете; това, което гледа на екрана, дали яде, 
дали спи; човек незъзнателно няма как да не направи догадки относно 
положението му и причините за това пътуване. Дали има семейство? 
Дали пътува по работа? Не липсват моменти, в които някой става и от 
учтивост се разменят прости думи. Обикновено в края на полета човек 
се сбогува сърдечно. 
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Винаги съм мислела, че „е достатъчно да се вгледаш в някого вни-
мателно, за да се превърне в интересен човек“. Нормално е в някой 
момент от полета да се завърже разговор. Благодарение на тези вза-
имодействия съм се запознала с наистина пленителни хора и са ми се 
случили неща, променили живота ми в различни аспекти.

Конкретно по време на този полет, излитащ от Ню Йорк, седнах 
до един възрастен господин. Четеше вестник, а аз извадих от чантата 
си записки по специалността ми. Бяха по анатомия, но рисунките ми, 
направени в час, не бяха много добри – рисуването никога не ми се е 
отдавало – и докато се опитвах да запаметя стотиците имена, усетих 
погледа му над листовете ми. Усмихнах му се.

– I study Medicine1. 
Той отговори:
– My father is a doctor2. 
Бързо го анализирах – от малка обичам да го правя, но въпреки 

сърдечността той излъчваше студенина и недостъпност. Любопит-
ството ми се покачи и добавих:

– Наследихте ли професията на баща си?
– Не. Винаги ми е харесвало повече изследването.
– Какъв тип?
– Изследвам тероризма.
Затворих записките си. Предстоеше ми разговор, който се очерта-

ваше много интересен. Колекцията ми от мускули и странни костички 
щеше да е там и когато кацна в Мадрид. Моят събеседник ми разкри, че 
току-що се е пенсионирал след повече от трийсет години работа в ЦРУ. 
От известно време му бе разрешено да говори „по-свободно“ за работата 
си и през останалата част от полета ми обясни войната в Ирак и геополи-
тическите напрежения в района, споровете за петрола и газопроводите, 
интересите на различните западни страни... Всичко това върху импрови-
зирана карта на Средния изток със стрелки във всевъзможни посоки. 

1 Уча медицина (англ.). – Бел. прев..
2 Баща ми е лекар (англ.). – Бел. прев.
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Любителка съм на историята и международните отношения и приз-
навам, че не спирах да си водя записки. В един момент от разговора 
споделих с него, че уча за психиатър. Огледа ме внимателно и запази 
мълчание за миг, преди да ми зададе най-странните въпроси за пред-
почитанията и характера ми. Не съм свикнала да ме разпитват толко-
ва задълбочено, тъй като обикновено аз задавам тези въпроси, но се 
опитвах да отговарям възможно най-искрено. 

След кратка пауза той ми предложи да изкарам стаж в ЦРУ, кога-
то завърша специалността си, и да се занимавам със съдебна психиат-
рия или изследователска дейност. В този момент очите ми светнаха. 
Този свят ми се струваше толкова увлекателен. Усмихнах се и казах:

– Стига да не се налага да работя на терен, тъй като съм малко 
страхлива. 

Остави ми телефона си и се сбогувахме. През следващите някол-
ко години поддържахме имейл кореспонденция. 

За жалост на читателя, никога не стигнах до работа в ЦРУ. Жи-
вотът ме поведе по други пътища, но пазя в портмонето си визитката 
на моя „приятел анализатор“, която ми напомня, че възможностите са 
наблизо, но трябва да излезеш и да ги потърсиш.

По мое мнение малко изрази са навредили повече от този, че „ще 
се появи, когато най-малко го очакваш“. Никой няма да дойде да ни 
търси у дома, за да ни предложи работата на живота ни. Самите ние 
трябва да я потърсим. 

Едно от нещата, които предизвикват най-много безпокойство, е 
неспособността да узнаем на какво да се посветим или кой път да из-
берем. Решението прилича на невъзможно предизвикателство. Живе-
ем в свят, пълен с възможности; никога не сме разполагали с толкова 
много, без да полагаме почти никакви усилия. Намираме се в най-
пренаситения момент от историята; в днешно време всяко седемго-
дишно дете е получило повече информация и стимули – музика, звук, 
храна, вкусове, образи, видеа – от всяко друго човешко същество, 
обитавало по-рано Земята. 
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Тази свръхстимулация затруднява вземането на решения. Днеш-
ните младежи – известните millennials3, където съм стъпила с единия 
крак – се чувстват объркани, не знаят как да постъпят и накъде да 
се отправят. В професионален аспект трябва да избират между без-
бройните места за учене, а когато обучението приключи – между без-
бройните възможности за работа; и двата избора са много трудни. 
Неочаквано изникват множество възможности и човек не знае накъде 
да насочи живота си. Това е общество на неяснотата и трудното обвър-
зване. Виждам все повече „блокирани“ младежи, които не го осъзна-
ват, защото, за да вземеш решение, е нужно да чувстваш. 

Милениалите живеят, пропити от емоции и чувства, които ги ка-
рат да се нуждаят от постоянна удовлетвореност, за да се движат нап-
ред. Ще говорим по-нататък за това, за да разберем по-добре какво 
се случва в главата на много млади хора. Съществува ясна пропаст 
между две съжителстващи поколения: родените преди 1980 г. и роде-
ните след 1990 г. Тези от нас, които сме родени между 1980 и 1990 г., 
сме изживели важен период на преход. 

Родените преди 1980 г. като цяло са се борили доста: много от 
тях са деца на хора, преживели войни, грижили са се за роднини и 
най-важното – дигиталният свят (интернет и социалните мрежи) ги е 
сварил след юношеството. Това е жизненоважно. Личните им взаи-
моотношения, начинът им на работа и на справяне с живота, както и 
вярванията им, са базирани на други идеи – нямам предвид конкретни 
идеологии, а начина, по който са формирани. 

След 1990 г. се случва нещо определящо – ражда се интернет. В 
тази книга ще разберем влиянието на бомбардировката от стимули, на 
която са подложени най-малките членове на нашето общество от раж-
дането си, както и ефекта на социалните мрежи върху системата на 
удовлетвореност на мозъка – причината, поради която сме изправени 
пред едно крайно незадоволено поколение. За да бъдат мотивирани 

3 Поколението Y, известни и като милениали, са родените между 1980–1995 г. – Бел. 
прев.
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– в образователен, емоционален, душевен, професионален и иконо-
мически аспект, – често са необходими все по-силни и по-интензивни 
стимули. 

„Как да ни се случват хубави неща“ проучва няколко елемента. 
Животът се състои от много трудни моменти, когато е важно да оце-
лееш и да откриеш някаква опора, на която да се крепиш. През оста-
налото време трябва да се бориш, за да извадиш ТНДВ – Твоята Най-
Добра Версия4. Ще говорим за поведението и оптимизма; начинът, по 
който посрещаме живота, оказва голям ефект върху случващото ни 
се. Предразположението, предварителната позиция, която сме заели, 
определя как ще отвърнем на всяка ситуация. 

Години на експерименти показват, че начинът, по който човек ре-
шава да отговори на проблемите, и въпросите, пред които всеки ден се 
изправя, повлияват на резултата. Мозъкът, физиологичните маркери, 
гените, клетките, чувствата, емоциите и мислите функционират като 
едно цяло. В много случаи физическите болести имат пряка връзка 
с емоциите и винаги можем да се опитаме да канализираме ефекта, 
който една физическа болест предизвиква върху настроението ни. За 
да опознаем мозъка, ще се опитам да опростя сложното. Опознавайки 
нашия мозък, управлявайки емоциите си, подобряваме своя живот. В 
днешно време невронауката, и по-конкретно новробиологията, и това, 
което наричаме несъзнателно – от емоциите до дебрите на нашата 
душа, – обясняват голяма част от поведението ни. 

В тази книга се говори за щастието, защото всички копнеем да го 
открием, както и за успеха. Но успехът е големият измамник. В моя 
кабинет често имам възможност да се възхищавам на хора, които, из-
правени пред истории на страдание, болка и провал, са били способни 
да ги надмогнат. Провалът показва това, което успехът крие, казва 
моят голям учител в живота – баща ми. 

В тази книга искам да се опитам да обясня не само проблемите на 
ума, сърцето и тялото, а най-вече добрите и здравословните аспекти 

4 Ще видим това уравнение, ТНДВ, в Глава 9. – Б. а. 
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на нашия живот; онова, което би могло да помогне на читателя да се 
радва на по-добро здраве на душата и тялото и така може би да се доб-
лижи до желаното щастие. 

Тук започва увлекателният път към нашето опознаване и преот-
криване. Винаги съществува втори шанс отново да се изпълним с на-
дежда и да начертаем по-добър път за всеки един от нас. 


