
Моята почтеност

Събота сутрин

Малко по-късно същата сутрин младежът срещ-
на Анджела Куверо – млада и красива бразилка,

включила се в екскурзията заедно с баща си Санто
Куверо – един от известните индустриалци в
страната си. Бяха спрели за почивка на брега на мал-
ко поточе.

Той поздрави и се обърна към момичето:

– Анджела, направи ми впечатление, че по време
на изкачването неколцина от участниците започна-
ха да ти задават въпроси. Може ли да те попитам
защо?

– Защото миналата година се включих за пръв
път и имах известни проблеми – засмя се момиче-
то. – Всички искаха да разберат дали тази година
съм използвала Картата, за да взема по-добро реше-
ние и дали се е получило нещо.

– И? – погледна я с любопитство младежът.

– Ами да – отвърна Анджела. – Наистина използ-
вах Картата и имах определена полза от нея.



– А какви бяха проблемите ти?

– Е, наистина имах проблеми, но в момента не
ми се говори за това – направи гримаса Анджела. Бе-
ше ясно, че сега е далеч по-заинтересована от отк-
риването на определени отговори. 

– Знам какво е да имаш неприятности – въздъхна
младежът. – Имам си ги достатъчно – както в
службата, така и у дома, но не съм ги споделял с ни-
кого… За съжаление не мога да направя кой знае как-
во, за да ги отстраня…

– Ама ти май се опитваш да ме будалкаш! – ряз-
ко каза момичето.

Внезапно онемял, младежът стреснато я поглед-
на.

– Спокойно – засмя се Анджела. – Вече цяла годи-
на търся повод да тръсна тоя лаф в нечие лице… За-
щото миналата година го тръснаха в моето...

– Аз никого не се опитвам да будалкам – отвърна
младежът. 

– Наистина ли? – втренчи се момичето в него. –
Не се опитваш да будалкаш когото и да било?

Младежът усети какво иска да му се внуши – че
будалка самия себе си. Тази мисъл определено не му
хареса. 

– А ти откъде знаеш? – попита той. 
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– Изпитвала съм го на собствения си гръб. От-
давна знам, че повечето от нас имат проблеми, за-
щото стават жертва на самозаблудата... 

– Какво се е случи миналата година?

– Те разговаряха с мен за „истината“, „реалност-
та“, „почтеността“ и „честността“. Но това са-
мо ме обърка. В крайна сметка все пак ми помогнаха
да изясня нещата за себе си. 

– И аз не бих имал нищо против, ако някой ми ра-
зясни тези неща – призна младежът.

– Аз използвам наученото по един наистина
прост начин и той действа – продължи Анджела. –
Реалността е онова, което наистина се случва. Ис-
тината е описание на реалността – моята, или на
някой друг.

Почтеност означава да не си спестяваш истина-
та. А честност е да казваш истината на другите.
Сега мога да ги събера всичките в едно, като наблю-
давам действията и мислите си. И тогава виждам
какво в действителност се случва с мен. Виждам из-
борите си и реалните последствия от тях. Това
ми помага да не се самозаблуждавам и да не лъжа хо-
рата около мен. И не след дълго нещата ми потръг-
наха…

Анджела се засмя и размаха ръце:

– Изненада! Изненада! Невероятно е как изведнъж
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всичко стана по-лесно. Това сигурно е някакво съвпа-
дение! 

Младежът също се разсмя, след което попита:

– Но как се научи винаги да казваш истината
пред себе си?

– Колегите в експедицията ме насърчаваха да
продължавам да използвам личния въпрос върху Кар-
тата, звучащ така: Показва ли решението ми, че съм
честна към себе си, че се доверявам на интуицията си и
заслужавам нещо по-добро? Много държаха да наблегна
на първата част, а именно: „Честна ли съм към себе
си?“ Настояваха да продължавам да си задавам тази
част от въпроса, дори когато бях убедена, че това
не помага. Повтарях го като папагал.

Младежът се замисли върху тези думи, а Анджела
продължи:

– После, за да ми докажат, че хората обикновено
избягват да бъдат честни пред себе си, неколцина
от възрастните признаха, че самите те са си приз-
нали прекалено късно за всички самозаблуди в живо-
та си. 

– Това изненада ли те?

– Ами, да. Когато имах проблеми, възрастните
постоянно ми повтаряха да престана да се самозаб-
луждавам. По тази причина бях убедена, че те вина-
ги гледат истината в очите. 
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– Вероятно са искали да се поучиш от техните
грешки.

– Предполагам. Изглежда, много от нас се страху-
ват от истината. Мислим, че ако се крием от нея,
ще бъдем в безопасност. Или поне така ни е по-
удобно.

– Но не се чувстваме в безопасност, нали?

– Не. Обикновено сме още по-уплашени. Поради
някаква странна причина ми се струва, че и ти се
страхуваш от истината.

– Откъде знаеш?

Анджела се засмя.

– Аз се връщам оттам, накъдето ти си тръгнал.
Ядосвах се, когато някой се опитваше да ми каже ис-
тината. Не исках да я чуя, особено от устата на
моите родители. Чувствах се заплашена и ги
отблъсквах. Сега вече знам, че гневът ми просто по-
казва колко ме е страх. Не мислех, че за мен е полез-
но да бъда честна със себе си. Смятах, че това е още
едно нещо, което трябва да правя. 

– А ние не искаме да правим онова, което тряб-
ва, нали? 

– Точно така – отвърна тийнейджърката. – Пос-
ле започнах да се вглеждам в онова, което тайно ми
се искаше да направя. И си зададох въпроса: „Искам
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ли приятелите и родителите ми да прочетат за
това във вестниците?“.

Дочули думите на момичето, Водачът и остана-
лите пожелаха да се присъединят към техния разго-
вор. Анджела и младежът с готовност се съгласиха. 

– Мисля, че невинаги съм бил честен с хората, с
които работя – призна младежът. – А дори и с чле-
новете на семейството си...

Ингрид добави:

– А аз разбрах, че кажа ли истината пред себе си,
ще ми бъде по-лесно да бъда честна с другите.

– Но как откриваш истината?

– За мен най-бързият начин да намеря истината
е да се обърна към фикциите, в които вярвам – към
неистината, която искам да бъде истина – защото
е по-удобно да повярвам в някоя илюзия. Понякога
ни е по-лесно да забележим нея, отколкото истина-
та. Щом открия илюзията, търся обратното на
нея и намирам истината. 

– И аз правя така – обади се Анджела. – Този под-
ход ми напомня на онази реклама за моторно масло
по телевизията, на която механикът държи кутия
масло и казва: „Сега ще ми платите малко пари“. На
следващия кадър човекът сваля мотора на колата, а
текстът звучи така: „А сега – доста повече“… 
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– Илюзията в примера ти се съдържа във факта,
че без да отделяме време и средства да наливаме
масло в двигателя, той пак ще си работи нормално
– каза младежът. – Но реалността е по-друга – без
масло моторът просто ще блокира.

Значи илюзията е противоположна на истина-
та. Ако искам двигателят ми да работи добре, аз
трябва да му сипя масло, независимо дали това ми
харесва, или не. 

– Точно така – вметна Франк. – Няма никакво
значение дали вярваш в добавката на масло, или не.
Реалността си е реалност, независимо доколко вяр-
ваме в своите илюзии. 

– Едно време хората вярвали, че земята е плоска
– обади се Хиро. – Но независимо от това, тя си ос-
тавала кръгла. Всеобщото убеждение в противно-
то не я направило плоска… 

– Значи нашата вяра не превръща илюзията в ре-
алност – каза младежът. – Тя само ни подвежда и
прави нещата по-лоши. В такъв случай, основата на
моите по-добри решения е осъзнаването на истина-
та и честността спрямо себе си. 

По лицата на хората се появиха усмивки, някой
изръкопляска.

Младежът свенливо се размърда, после тръсна
глава и също се засмя:
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– В един момент Водачът спомена, че лошите ни
решения се базират на нашите илюзии. Обърна ли
поглед назад към собствените си резултати, аз
трябва да призная, че това е вярно и в много случаи
съм се самозаблуждавал. Но как навреме да разпозная
илюзията?

– Попитай хората, които те обичат – отвърна
Ингрид. – Те положително ще успеят да разграни-
чат истината от илюзията. 

– Другите виждат грешките ни по-добре от нас
– съгласи се младият мъж. 

– Както и ние техните – добави Ингрид. – И
тъй, кой ще ти помогне, ако си сляп по отношение
на собствените си илюзии?

– Хората, които ме обичат?

– Именно – кимна Анджела. – Миналата година се
прибрах у дома и попитах приятелите си какво
виждат. – По лицето ґ пробяга усмивка: – О, Боже!
Всички ми казаха едни и същи неща, но с различни ду-
ми! И когато видях това, което виждаха те, аз ве-
че бях в състояние да направя някои промени.

Младежът понечи да я разпита по-подробно, но
Франк го притисна с един прям въпрос.

– Коя част от теб държи на илюзиите, в които
вярваш? – попита той. 
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– Може би моето его? – предположи младежът. 

Другите мълчаха.

Тогава той избухна в смях, тъй като започна да
вниква в стила им – те мълчаха винаги, когато иска-
ха да му дадат шанс за размисъл. 

– Моите илюзии се подкрепят от моето его –
кимна той.

– Хубаво – каза Франк. – След като осъзнаваш то-
зи факт, как можеш да вземеш по-добри – тоест, по-
реалистичните решения?

– За момент ще се абстрахирам от егото си и ще
попитам околните какво виждат – отвърна мла-
дежът.

– А как ще разбереш дали това, което виждат
те, е валидно за теб?

– Първо, ще ги изслушам много внимателно. Пос-
ле ще проверя дали казаното от тях отговаря на
личния ми опит. А на по-късен етап ще видя как
техните възгледи могат да ми помогнат сам да ви-
дя истината. 

– Ако постъпиш така, положително ще се спра-
виш много добре – похвали го Франк. 

– А някой ще ми предложи ли практически при-
мер, с чиято помощ да приложа това в пряката си
работа? – пожела да узнае младежът.
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– Какъв го искаш – американски, или европейски?
– попита Ингрид. 

– Нека бъде американски.

– Добре – кимна Ингрид. – В продължение на годи-
ни в една фирма-производител на копирни машини
господства убеждението, че те произвеждат най-
добрата техника, просто защото на времето са
били първите, които пускат подобна техника на
пазара. Но на практика пазарният им дял непрекъс-
нато се свивал. На даден етап президентът на ком-
панията проявил съобразителност и поискал от
инженерния отдел да проведе сравнителен тест с
копирните машини, произведени от други фирми.
Едва тогава стигнали до „откритието“, че конку-
ренцията произвежда по-качествени машини и ги
предлага на по-ниски цени. 

– И какво стана с тази американска компания? –
попита младият мъж.

– В момента, в който прозряха истината, специ-
алистите на компанията се заловиха с коренна ре-
организация на производството и скоро предложи-
ха на клиентите си продукт с изключително висо-
ко качество. 

– О, мисля, че се сещам за коя компания става въп-
рос – размаха ръце младежът. – Неотдавна нейният
колектив спечели наградата „Болдридж“ за организа-
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ция, предлагаща най-качествена продукция на пазара. 

– Точно така – кимна Ингрид. – Те реализираха
много продажби и намериха добри пазари за продук-
тите си. Компанията стана по-стабилна финансо-
во и служителите ґ имаха сигурна работа. За нас съ-
що е предизвикателство да открием истината.
Щом я забележим, нещата изведнъж се изясняват.
Всичко става очевидно. 

– Колкото по-ясно виждаме реалността, толко-
ва по-подготвени сме да взимаме добри решения –
каза Франк. 

– Ще ми дадете ли някакъв пример извън сферата
на бизнеса? – попита младежът.

– Нека ти го дам аз – обади се Санто Куверо, ба-
щата на Анджела. – Но като американец вероятно
няма да се почувстваш по-различно от хората,
предпочели да вярват в своите илюзии. През 80-те
много американци се чувстваха сигурни за страната
си, за икономиката и за самите себе си, при това в
момент, в който затъваха във все по-големи дълго-
ве и продаваха много ценни активи с единствената
цел да подхранват чувството си за благоденствие.
Това поведение беше безумно – все едно да запалиш
къщата си, за да се стоплиш…

И преди да осъзнаят какво всъщност правят,
тези хора разпродадоха голяма част от своя бизнес
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и недвижими имоти на чужденци. И съответно из-
губиха контрол над онова, което доскоро им при-
надлежеше. 

– Но как е възможно някой да се чувства добре, а
едновременно с това да взема лоши решения? – учу-
ди се младежът. 

– След тежката рецесия политическите лидери
предложиха на народа на САЩ едно изкуствено бла-
госъстояние – отвърна Санто. – Използваха добре
продаваемата идея за национален просперитет, в
която хората искаха да повярват и го направиха.

И като последица Америка престана да бъде най-
големия кредитор в световната икономика,
превръщайки се в най-големия длъжник. Учудващо е,
че всичко това се случи в рамките на някакви си де-
сет години. 

И други страни попаднаха в същия капан. Лидери-
те на бившия Съветски съюз вярваха, че могат да
харчат огромни средства за високи технологии,
вместо да осигуряват препитанието на собстве-
ния си народ. Тази скъпо струваща илюзия доведе до
срив на цялата им икономика, включително социал-
ните структури. 

Независимо дали ги виждаме или не, последиците
от вярата в илюзии винаги водят да усложнения.
Разбира се, народите на САЩ и бившия СССР биха
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могли да стъпят на краката си – точно както го
правят отделните индивиди при раздялата с илю-
зиите си. Но това ще стане на определена икономи-
ческа цена. 

Младежът пожела да каже няколко думи за криза-
та в американските финансови институции, раз-
вихрила се в края на 80-те и началото на 90-те го-
дини.

– Чел съм, че ако основните проблеми са били за-
белязани навреме, отстраняването им би струвало
десетки пъти по-малко – подхвърли той. – Доколко-
то знам, 10-годишното отлагане на този процес е
струвало на данъкоплатците десет пъти повече…
Защо са го отлагали толкова дълго време? 

– КОИ са го отлагали? – попита един от амери-
канските участници в експедицията. – Колкото да
ни е неприятно, ще трябва да признаем, че НИЕ сме
сторили това, защото НИЕ сме американската об-
щественост. НИЕ избрахме илюзията и се заехме да
разкрасяваме къщата на термитите. А нашите уп-
равници правеха това, което очаквахме от тях. 

НИЕ сме народът и сами си избрахме представи-
телите. Ако всички НИЕ не се научим час по-скоро
да вземаме по-добрите решения, рано или късно ще
платим скъпо за своето бездействие. Нямаме право
да се бавим повече, не можем да разчитаме един-
ствено на това, което ще предприемат нашите
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„лидери“. 

– Времето е от решаващо значение – обади се
Франк. – Кога вземаме своето решение е точно тол-
кова важно, колкото и какво решаваме.

– Тук си много прав – подкрепи го Хиро. – Да взе-
мем за пример ситуация, при която експедицията
ни се натъква на някакво ледено мостче. Водачът
незабавно ни подканя да побързаме и да го преминем,
тъй като добре знае, че ако се забавим прекалено
дълго, слънцето може да размекне леда и да направи
прекосяването опасно... Трябва да се действа бързо,
а не да се изчаква влошаване на ситуацията. 

Истината е, че слънцето ще разтопи леда, неза-
висимо дали го вярваме, или не. Нашите възприя-
тия не се отразяват на действителността. Тряб-
ва да търсим „топящия се лед“ в своите решения и
бързо да се разправим с него…

Част от слушателите му се засмяха. 

– Живеем ли в илюзия, неизбежно ще приличаме
на щраус, който е заровил главата си в пясъка – до-
бави той. – Въобразяваме си, че като затворим очи
пред истината, тя ще престане да съществува… А
докато се правим, че не виждаме слънцето в небе-
то, то ще разтопи леда под краката ни… 

– По време на миналогодишната екскурзия един
от участниците ми даде пример, благодарение на
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който разбрах всичко това – обади се Анджела Ку-
веро. – Записах си го, за да не го забравя.

Извади лист хартия от чантичката си и го по-
даде на младежа.

Колкото по-рано зърна истината, толкова по-
бързо ще взема по-добро решение.
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Младежът прочете написаното и върна листче-
то на Анджела, след което направи отметка в бе-
лежника си. Разбра, че главната цел на системата
„Да-Не“ е да му помогне да открие истината. 

– Трябва да сме наясно дали искаме да търсим ис-
тината, или да се крием от нея – обади се друг пла-
нинар. 

– Трябва да се примирим, че независимо дали ни е
удобна, или не, дали сме съгласни с нея, или не, исти-
ната е база за всичките ни добри решения – каза
натъртено Франк. – Всичко останало рано или къс-
но ще се сгромоляса върху собствените ни глави.

– Спомням си една важна мисъл на Бъкминстър
Фулър – промълви младежът. – Той казва: „Почтено-
стта лежи в основата на всички успехи.“

Разговорът постепенно замря и младежът се за-
пита какви други въпроси може да си зададе, за да
стигне по-лесно до истината. 

Остатъкът от предиобеда се катери нагоре ре-
дом с другите планинари, очите му се радваха на
прекрасната гледка, а съзнанието му се изпълваше с
мисли, които беше длъжен да запомни. По-късно нап-
рави преглед на наученото за собствения си интег-
ритет и го обобщи в дневника си:
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Моят интегритет: 
резюме

Лошите ми решения се базират на 
илюзиите, на които вярвам в отделния 

отрязък от време. По-добрите ми решения се
базират на осъзнатата във времето 

реалност.

Колкото по-скоро видя истината, толкова по-
бързо ще взема по-доброто решение. За да отк-

рия истината, трябва да я търся.

По-доброто решение се базира на прост 
отговор, който често е и очевиден.

За да открия истината, аз търся илюзията, в
чието съществуване искам да вярвам, но на ко-

ято не мога да разчитам. По-лесно виждаме
грешките у другия, затова аз често пренебрег-
вам егото си, питам околните какво виждат,

а след това преценявам 
каква е истината.
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Но дали съм разгледал предишните си 
решения достатъчно отблизо, за да се поуча
от тях? Дали съм извършил проверка чрез

наблюдение на това, което става около мен и
вътре в мен? Забелязал ли съм очевидното?

Виждам ли истината? 
Казвам ли си истината?

Консултирам се със сърцето си, задавайки му
един личен въпрос:

„Показва ли решението ми, че съм честен пред
себе си, че се доверявам на интуицията си и че

заслужавам нещо по-добро?“

„ДА“ или „НЕ“?
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