
Трудно е да скъсаш с Миналото, 
ако не си извлякъл поуки от него.

В момента, в който извлечеш
поуки от Миналото, 

ще подобриш и Настоящето.
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− Харесва ми − кимнал младият мъж. − Звучи ми
много по-смислено. А сега ще ми позволиш ли да сме-
ня темата и да те попитам откъде знаеш толкова
много?

− Как да ти кажа − усмихнал се старецът. − Дъл-
ги години работих в една интересна организация и
слушах внимателно това, което хората около мен
споделяха за работата и за живота си. Част от
тях преживяваха трудности, други се справяха доб-
ре. Постепенно започнах да откривам някои общи
неща между тях.

− Какво беше общото между хората, преживява-
щи трудности? − попитал младежът.

Старецът моментално усетил онова, което въл-
нува душата му.

− Струва ми се странно, че не попита първо за
онези, които се справяха добре − подхвърлил той.

− Уф − махнал с ръка младежът.

− Точно така − усмихнал се старецът. − Знам, че
имаш трудности, затова нека започнем от тях...

Много от хората с проблеми си мислят за греш-
ките, които са допуснали, или за онези, които им
предстои да допуснат... Почти всички се ядосват
на нещо, което им се е случило по време на работа,
в Миналото...

− Познавам това чувство − кимнал младият мъж.

− Онези, които се справяха добре, се фокусираха
върху работата си в настоящия момент. И те до-
пускаха грешки, като всички останали, но умееха да
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извличат поуки от тях, да ги преодоляват и да вър-
вят напред. И най-главното − не говореха за това,
което се е объркало, а гледаха към бъдещето.

Струва ми се, че ти не гледаш към Миналото и не
търсиш поуките от него − промърморил старецът.
− Вместо това предпочиташ да не му обръщаш вни-
мание.

Много хора избягват да се обръщат към Минало-
то, тъй като не искат да бъдат тревожени от не-
го. Обикновено казват неща от сорта на „Опитът
ме е направил това, което съм“, без да си задават
въпроса докъде биха стигнали, ако бяха анализирали
опита от миналото си, извличайки поука от това, с
което не са се справяли много добре.

И в крайна сметка, не са научили нищо.

− Значи и те като мен продължават да допускат
едни и същи грешки − кимнал младежът. − В това
отношение тяхното Настояще не се различава от
Миналото им.

− Добре казано − съгласил се старецът. − Когато
не използваш чувствата си по отношение на Мина-
лото и не извличаш поука от опита си, ти губиш ра-
достта от Настоящето. Но ако наистина съумееш
да извлечеш поуки от Миналото, ще ти бъде много
по-лесно да се наслаждаваш на Настоящето.

Вярно е, че човек не бива да живее в Миналото −
тъй като това му пречи да живее в Настоящето,
но е много важно Миналото да се използва за извли-
чане на поука от допуснатите грешки. Или, в случай
че Миналото ти е носило успехи, трябва да анализи-
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раш онези неща, които са ти ги осигурявали, и да се
възползваш от тях.

Младият мъж го погледнал с недоумение и попи-
тал:

− Но кога да бъда в Настоящето и кога да извли-
чам поуки от Миналото?

− Добър въпрос − кимнал старецът. − Чуй това,
може би ще ти се стори полезно...
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Всеки път, когато се чувстваш
нещастен в Настоящето и

живееш с мисълта, че си се провалил,

Идва времето да извлечеш поуки
от Миналото

или пък да планираш Бъдещето.

ПОДАРЪКЪТ     51



− Само две неща могат да ти отнемат радостта
от Настоящето − негативните ти мисли относно
Миналото или негативните ти мисли за Бъдещето.

− Предлагам да започнеш с Миналото − подхвър-
лил старецът. − А по-късно ще стигнем и до Бъдеще-
то.

− Значи трябва да се обръщам към Миналото ви-
наги, когато усетя, че нещо ми пречи да се наслаж-
давам на Настоящето, така ли? − попитал мла-
дежът.

− Точно така. Трябва да търсиш поуките винаги,
но най-вече когато искаш да си представиш Насто-
ящето по-хубаво от Миналото.

Когато се чувстваш разстроен или изпитваш не-
гативни чувства към Миналото и те ти пречат да
се насладиш на Настоящето, тогава ти трябва
малко време, за да се върнеш в Миналото и да извле-
чеш поуки от него.

− Защо считаш, че най-доброто време за поуки е
моментът, в който изпитвам негативни чувства?
− попитал младежът.

− Защото само тогава можеш да използваш чувс-
твата си като средство за поука − отвърнал ста-
рецът.

− Как точно?

− Според мен най-добрият начин е да си зададеш
три въпроса, на които да отговориш максимално
честно и реалистично:
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Какво се случи в миналото?

Какви поуки извлякох от него аз?

Какво правя по-различно днес?

− Казано иначе, ти си мислиш за грешката, която
си допуснал − кимна с глава младежът. − А след то-
ва се питаш как да направиш нещата по различен
начин.

− Да. Но в никакъв случай не бива да си прекалено
строг към себе си. Помни, че в онзи момент си нап-
равил всичко, на което си бил способен. А днес ще бъ-
деш по-добър, просто защото знаеш повече...

− Разбирам − кимнал младежът. − Държиш ли се
по същия начин, ще получиш същите резултати. Но
държиш ли се различно, и резултатите ще бъдат
различни.

Така е. В случая добрата новина е, че колкото по-
вече поуки си извлечеш от Миналото, толкова по-
малко ще съжаляваш. И толкова повече време ще ти
остане за присъствие в Настоящето.

Преди да си тръгне, младежът си отбелязал ня-
колко неща:
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Обърни се към Миналото,
за да видиш какво се е случило там.

Извлечи от него всичко полезно,
за което се сетиш.

Използвай наученото,
за да подобриш Настоящето.
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