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ВЪВЕДЕНИЕ
Нека времето отново влезе 

в друго измерение
Разликата между миналото, настоящето и бъдеще-

то е само инатливо неотстъпчива илюзия.
Алберт Айнщайн

В колежа се специализирах главно психология и в 
известна степен Лед Цепелин. Или май беше обратно-
то. 

Беше през седемдесетте на миналия век и учех в 
Университета на Илинойс в Шампейн-Ербана. Когато 
не работех в изследователската лаборатория на депар-
тамента по психология, прекарвах времето си в сту-
дентското радио, където бях водещ на нощния блок. Да 
пускате музика в радио не означава просто да владе-
ете техниката и в епохата преди цифровите техноло-
гии, във времената на винила, този факт важеше с още 
по-голяма сила. Говорим за изкуство, което изисква 
едновременно интуиция и опит, затова направих доста 



8 

поразии в ефир преди да се почувствам уверен в своето 
звукоизолирано и с прегради от стъкло студио в радио-
то. Да пуснете в ефир както трябва една песен означа-
ва да напаснете началото ѝ и тоналността ѝ с песента, 
която заглъхва. Все едно са двама души, които се заси-
чат на входа на ресторант, единият си тръгва, а другият 
пристига, двете песни се застъпват за няколко секунди 
и преходът създават приятно чувство. Едно от нещата, 
които най-много обичам в Лед Цепелин са странни-
те и отвлечени финали на песните им, които ме при-
нуждаваха да проявявам находчивост при подбора на 
песните за преходите, които замислях и осъществявах. 
Докато Да бродя заглъхваше с припяванията на Робърт 
План „моята любима, моята любима, моята любима“ 
все по-тихо и тихо, наслагвах отгоре гръмотевицата и 
плющенето на дъжда, с които започваше „Ездачи на бу-
рята“ на Дорс. 

Бях израсло в Средния запад хлапе, тъкмо започ-
нало да проумява какво иска да прави с живота си и 
психологията ме привличаше с обещанието за бъдеще 
с изпълнено с обяснения: защо постъпките на хората 
са такива, каквито са, добри и лоши; какви са състав-
ните части на умовете, които определят нашите ми-
сли и чувства; и най-интересното от всичко беше как 
можем да използваме увеличаващото се познание, за 
да преобразим себе си и своя свят. Изборът ми на про-
фесия беше свързан с обясненията, но музиката ме об-
себваше, защото не зачиташе(1) обясненията. Защо 
харесвах групите, които харесвах? Защо някои песни 
ме караха цял да настръхвам или неволно да подска-
чам, докато към други се отнасях с пълно безразличие? 
Защо музиката имаше такава сила върху емоциите ми? 
Тя стигаше до скрито кътче в мен, което не разбирах, 
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но несъмнено съществуваше и беше важно. През 1978 
се преместих в Ан Арбър, Мичиган, за да работя по 
докторската си дисертация и моят наставник, Робърт 
Зайънтс, няколко пъти ме повика в кабинета си, за да 
ми покаже две музейни картички с експонати, на които 
имаше произведения на модерното изкуство и ми зада-
ваше въпроса коя от двете ми харесва повече. Направи 
го с четири-пет чифта картички с картини. Всеки път 
веднага разбирах коя от картините ми харесва пове-
че, но никога не бях напълно сигурен за причините да 
предпочитам едната картина пред другата. 

Боб се усмихваше и с кимане ми показваше, че раз-
бира смущението ми. 

- Именно – казваше той. 
По онова време психолозите започваха да си дават 

сметка, че съществуват скрити, фундаментални ме-
ханизми, които напътстват, дори създават мислите и 
действията ни, но ние едва започвахме да разбираме 
природата им и начина, по който работят. С други думи 
все още не можехме да обясним важна част от онова, 
което ни правеше такива, каквито бяхме, въпреки че то 
беше източникът на ключова част от опита ни. 

Приблизително по същото време в края на седем-
десетте, човек на име Майкъл Гадзанига обхожда Ню 
Ингланд със своя „дом на колела“. Гадзанига е един от 
бащите на съвременната невронаука и не е тръгнал на 
път за едното удоволствие. Целта на пътешествията му 
е да посети пациенти с „разделен мозък“, ще рече хора, 
претърпели операция на мазолестото тяло – участъка от 
невровлакна, свързващи дясната с лявата полусфера на 
мозъка. Операцията води до разделяне на полукълбата 
и цели да се постигне облекчаване на епилептичните 
пристъпи. Гадзанига се надявал да научи нови факти 
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за начина, по който си взаимодействат различните об-
ласти на мозъка. Спирал подвижния си дом и настаня-
вал пациента пред екран, на който се показвали някакви 
стимули за дясното полукълбо или друга информация 
за лявото полукълбо. Обикновено пациентът оставал 
в неведение какво се представя на дясната страна на 
мозъка му, знаел само за онова, което се представя на 
лявата страна. При някои проучвания изследователите 
показвали визуални команди като „върви“ на дясното 
полукълбо, пациентът веднага блъскал назад стола от 
масата с компютъра и тръгвал да излиза от помещение-
то, в което се извършвали изследванията. Запитан къде 
отива, пациентът давал отговор от типа: „До вкъщи да 
си взема сода.“ Обясненията звучали разумно, но изоб-
що не съответствали на случващото се. Гадзанига бил 
удивен от бързината и лекотата, с която пациентите му 
успявали да осъзнаят, че от тях се иска отговор и да 
дадат смислени обяснения за поведението си, което не 
било резултат от съзнателно решение, нито произтича-
ло от тяхната воля.(2) 

Пробивът, който Гадзанига осъществил благодаре-
ние на своите експерименти е изводът, че импулсите, 
които ни водят във всекидневните ни, обикновени по-
стъпки произтичат от процеси в мозъка, които не са в 
обхвата на нашето съзнание, дори и ако иначе сме в 
състояние бързо да ги разберем. Всички субективно 
преживяваме волята, но това не е достоверно доказа-
телство, че ние по своя воля се държим по определен 
начин. Под въздействието на определени стимули е 
възможно да бъдем подтикнати да извършим движе-
ния, които не произтичат от нашата воля, както пока-
за доктор Уилдър Пенфийлд с пациенти с операция на 
мозъка в Университетската болница Макгил в Монреал 



 11

през петдесетте години на миналия век. Той стимули-
ра определена зона от двигателната част на мозъчната 
кора и ръката на пациента се повдига. След това док-
торът предупреждава пациента си, че това ще се случи 
и пациентът дори полага усилия да не вдига лявата си 
ръка, но независимо от това го прави. Съзнанието със 
сигурност не било необходимо за движението на ръка-
та; съзнанието дори не било в състояние да го предо-
тврати. Гадзанига твърди, че съзнанието тълкува поро-
дените от нашето подсъзнание постъпки и поведение 
след като вече са факт и създава положителен, досто-
верен наратив какво и поради какви причини правим. 
Явно нищо не гарантира точността на тези постфактум 
обяснения. Изводът на Гадзанига поставя думите на 
Делфийския оракул „Познай себе си“ в стряскащо нова 
светлина и повдига нови въпроси относно понятието 
„свободна воля“. 

Каква част от онова, което изговаряме, чувстваме и 
правим всеки ден е под съзнателния ни контрол? Още 
по-важното е каква част от него не е? А решаващият 
въпрос е: дали ако разберем как работи подсъзнание-
то ни – ако разберем основанията за постъпките си – 
най-накрая напълно ще познаем себе си? Дали прозре-
нията за скритите ни подбуди ще отключат нов начин, 
по който да мислим, чувстваме и действаме? Какво ще 
означава това за нашия живот? 

 Преди да помислим изследва тези въпроси, както 
и много други, които са също толкова сложни и чакат 
спешен отговор. Като начало обаче, трябва да разгле-
даме причините(3), поради които човешкият опит ра-
боти по този начин. Щом получим правилната рамка 
за разбиране на взаимовръзката и взаимодействието 
между съзнателните и подсъзнателните действия на 
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нашия ум, пред нас ще се открият нови възможности. 
Можем да се научим да изцеляваме травми, да изоста-
вяме вредни навици, да преодоляваме предразсъдъци, 
да съграждаме отново връзки и да изваждаме наяве 
дремещи способности. Така става – ще цитирам други 
две песни на Лед Цепелин – когато преобразяващите 
възможности престанат да са „За планини и гори“ и се 
появят „На светло“. 

Знаем онова, което не знаем

Моят зет Пит е ракетен специалист. Буквално. Два-
мата израснахме заедно в Шампейн, което е малко град-
че, след това аз, той и сестра ми учихме в Университета 
на Илинойс. Когато отидох в университета в Мичиган, 
за да продължа образованието си в следващата степен, 
той се записа във военноморските сили и стана експерт 
по системите за насочване на ракети. Пит е изключи-
телно умен. 

Няколко години през осемдесетте преподавах в Ню-
йоркския университет, веднъж прекарах две седмици 
със семейството си в малката ни къща в Лиланау Каун-
ти, Мичиган, място което хората наричат „Пръстчето“ 
на щата. Зимно време тази част от страната предста-
влява студена, крайно негостоприемна шир от покрити 
със сняг поля под сиви небеса, а през лятото е пълна с 
искрящи езера от изумрудени води и пясъчни дюни, по 
които тичат щастливи деца, по залез димят скари и се 
готви риба под дървета с пищни зелени корони. Татко 
купи малката ни неотоплявана хижа, когато бяхме деца 
и в продължение на много незабравими години прекар-
вахме там по цели лета. 
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Един ден повърхността на езерото беше съвсем 
спокойна, безшумните, едва доловими повеи предиз-
викваха само по някоя и друга вълничка. Мястото беше 
идеално за почивка от шумния Ню Йорк Сити, където 
прекарвах другите петдесет седмици от годината. Два-
мата със зет ми бяхме ранни птици, затова седяхме в 
остъклената веранда, пиехме кафе и се наслаждавахме 
на утринната светлина. 

- Разкажи ми за последните и най-големи открития 
в твоята лаборатория – каза зет ми. 

И аз му описах нашето откритие как съзнанието и 
намерението невинаги са източник на нашите реакции 
към заобикалящия и свят. 

- Например – казах – има едно нещо, което се нари-
ча „Ефектът на коктейлното парти“. Да речем, че си на 
тържество и изведнъж чуваш някаква жена да произна-
ся името ти в другия край на стаята. Не си чул нищо от 
онова, което тя е казала преди(4) да произнесе името ти 
и вероятно дори не си знаел, че тази жена е на събира-
нето. Сред цялата шумотевица, всичко друго без онова, 
което човекът, с когото разговаряш, казва, минава по-
край ушите ти и въпреки това името ти успява да пре-
мине през филтъра, с който изолираш шумотевицата. 
Защо го постига именно твоето име, а не друго? Това 
беше първото изследване, което направихме и с който 
показахме, че без дори да го знаем автоматично разпоз-
наваме името си и други важни неща, свързани с нас.

Зет ми ме изгледа объркано. Реших, че не съм бил 
достатъчно ясен, затова продължих. Обясних как мне-
нието ни за другите хора – например, първото ни впе-
чатление – може да бъде повлияно несъзнателно, дори 
манипулирано, от преживяванията ни непосредствено 
преди срещата. Наблюдавал съм го лично при провеж-
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даните в лабораторията експерименти и беше доста 
стряскащо. 

- В основни линии – казах – онова, което непрекъс-
нато научаваме е колко много от механизмите, по които 
работи мозъкът остават скрити за нас и че тази скрита 
част оформя преживяванията и поведението ни по на-
чини, за които нямаме никакво понятие. И вълнуващо-
то е, че именно чрез нашите експерименти, започваме 
да разпознаваме подсъзнателните механизми, чрез кои-
то да видим тези невидими алгоритми на нашия разум. 

Пит запоклаща главата и ме прекъсна. 
- Джон, това е невъзможно – бързо изрече той. – Не 

си спомням нито веднъж подсъзнанието ми да ми е по-
влияло!

Именно, помислих си аз. Там е цялата работа, нали? 
Човек не си спомня нищичко. Ние не осъзнаваме кога 
подсъзнанието ни влияе и това е причината да не си 
спомняме. 

Моят зет – ракетен специалист, беше непоклатимо 
убеден – въз основа на своя житейски опит – че всич-
ко, което прави е продукт на неговия съзнателен избор. 
Съвсем разбираемо беше да е толкова убеден. Опитът 
ни по дефиниция е ограничен в онова, което осъзнава-
ме. На всичко отгоре, е странно, страшно донякъде, да 
приемем възможността, че нямаме толкова здрав кон-
трол над мислите и действията си както нашето съзна-
ние ни кара да вярваме. Трудно е да приемем, че има 
сили, които направляват корабът на нашето „аз“ без ка-
питан Съзнание да е на руля. 

С цел да разберем напълно начина, по който подсъз-
нанието работи в нас във всеки момент от всеки ден, 
трябва да признаем, че има огромна разлика между 
онова, което осъзнаваме във всеки един момент и оно-
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ва, което се случва в ума ни в същото време. Случват се 
далеч повече неща от това, което осъзнаваме. Все едно 
говорим за онези графики на дължините на електромаг-
нитните вълни във физиката, наричани видим спектър. 
Фактът, че не виждаме вълните извън видимия спектър 
не означава, че другите вълни не са там – те просто са 
невидими за нас: инфрачервените, ултравиолетовите, 
рентгеновите лъчи и много други. И макар да не можем 
да видим с просто око тези невидими вълни от енергия, 
вече разполагаме с устройства и технологии, които ги 
засичат и измерват тяхното действие. Същото е и с на-
шите неосъзнати процеси в умовете ни: може да ни си 
даваме сметка, че ги има, но науката вече е в състояние 
да ги отчете; ние също можем да се научим да ги от-
читаме – и когато се научим да виждаме онова, което е 
скрито, придобиваме нови очи. Или може би само нов 
чифт предписани очила, които не сме осъзнавали, че 
ни трябват. („Я колко работи не съм виждал!“) И ва-
жното е, че не се изисква да сте ракетен специалист, за 
да ги използвате. 

Трите времеви зони

Доскоро беше невъзможно систематично и щател-
но да се провери как подсъзнанието влияе на нашите 
мисли и действия. Учените разполагаха само с тео-
рии, клинични случаи на пациенти и откъслечни екс-
периментални доказателства, които подклаждаха и без 
това постоянния спор. Представата за подсъзнателните 
части от ума, умствените процеси, които действат без 
да ги осъзнаваме, съществува далеч преди Фройд(5). 
Дарвин, например, я е използвал многократно в своя 
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магнум опус от 1859 година, За произхода на видове-
те, за да опише как земеделците и скотовъдците от не-
говото време несъзнателно използват принципите на 
естествения подбор, за да отглеждат царевица с по-го-
леми класове, по тлъсти крави и овце с повече вълна. 
Той има предвид, че земеделците и скотовъдците не 
осъзнават причината, поради която онова, което пра-
вят дава резултат или за основния механизъм, скрит 
зад действията им – и най-вече не осъзнават по-все-
обхватните преплитания на механизма за естествения 
подбор с религиозните убеждения за свръхестествено-
то създаване на света, включително на всички животни 
и растения. По-късно през деветнайсти век Едуард фон 
Хартман публикува книга със заглавието Философия 
на неосъзнатото, която се свежда до силно разпрос-
транени предположения за ума и вътрешните му меха-
низми. Трудът не разполага с никакви данни и е почти 
напълно лишен от логика и здравомислие. Книгата пе-
чели огромна популярност и до 1884 година има девет 
преиздавания. Уилям Джеймс, един от бащите на съ-
временната психология, храни особена неприязън към 
фон Хартман и неговата пълна липса на научна инфор-
мация за подсъзнателните аспекти от ума. До такава 
степен не го понася, че по повод книгата му и нейния 
автор произнася прочутите си пренебрежителни думи 
за подсъзнанието като за „нестабилен терен за приу-
мици.“(6) Само че изминават двайсет години, Джеймс 
се запознава със Зигмунд Фройд, и след като го чува 
да говори за сънищата и техния смисъл, Джеймс оста-
ва с положително впечатление от медицинския подход 
към подсъзнанието и казва на Фройд, че работата му е 
бъдещето на психологията(7). Уилям Джеймс оценил 
усилията на Фройд да надскочи създадените на бюро 
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предположения и да се приближи до клиничните на-
блюдения и намеси, за да облекчи страданията и симп-
томите на пациентите си. 

Само няколко години след първата и единствена 
среща между тези двама титани в психологията, Джей-
мс и Фройд, се случва сеизмичен трус и научните среди 
от онова време се надигат срещу изучаването на съзна-
нието. Сведенията, дадени съзнателно от участниците 
в психологическите изследвания относно техните въ-
трешни преживявания и наречени интроспекция, биват 
определени като несигурен източник на доказателства, 
защото един и същи човек при едни и същи обстоятел-
ства съобщавал за едно и също веднъж едно, друг път 
– друго. (Всъщност една от темите на тази книга е на-
шата човешка липса на точен интроспективен достъп и 
познание за начина, по който работи съзнанието ни(8) 
– въпреки това учените от онова време разчитали на 
участниците в своите изследвания, за да могат да оп-
ределят точно начините, по които работят умовете им.) 
През 1913 година Джон Б. Уотсън се произнася авто-
ритетно, че научната психология вече изобщо не бива 
да се занимава с изучаването на мисълта и съзнание-
то. Последствията от тази позиция са опустошителни. 
Както през 1967 година Артър Кеслър пише в своята 
унищожителна критика на бихевиоризма, Призракът 
в машината, Уотсън и бихевиористите допускат коло-
сална логическа грешка, довела до там, че изучаването 
на ума – бил той съзнание или подсъзнание – да бъде 
изключено от научната психология в продължение на 
петдесет години. Както пише Кеслър, това е времето, 
когато другите науки – в ярък контраст с психологията 
– отбелязват огромен напредък(9). Господстващата, ос-
нована от Уотсън „биохейвиористична“ школа защита-
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вала разгорещено позицията, че сме продукт изцяло и 
единствена на нашата среда. Онова, което виждаме, чу-
ваме и докосваме – и още едно-друго – определя това, 
което сме. Преминавали сме били през живота като 
някакви мишки, които могат да се научат да натискат 
лостчето, за да получат храна. Съзнанието било илю-
зия, епифеномен, който може да ни се струва истински, 
но не играе дейна роля в живота ни. Тази екстремна 
позиция, разбира се, била погрешна. През шейсетте 
години на миналия век на мода идва нова парадигма – 
когнитивната психология. Когнитивните психолози се 
мъчат да развенчаят разбирането, че сме едни сложни 
лабораторни мишки и нищо повече, и застъпват иде-
ята, че съзнателните ни избори наистина имат своето 
значение. Възгледите им ни връщат свободната воля, 
но в ожесточената битка срещу мощната, пуснала дъл-
боки корени биохейвиористична институция, когни-
тивните психолози залитат в другата крайност. Те за-
стъпват идеята, че поведението ни почти винаги е под 
съзнателния и целеви контрол на съзнанието и рядко – 
ако изобщо – е отключвано от стимули от средата. Тази 
нова крайна позиция също е погрешна. Истината е ня-
къде по средата между двата полюса и може да бъде 
разбрана само след като вземем под внимание най-ос-
новното условие за съществуването на целия живот на 
планетата – времето. 

Основната идея в тази книга е, че – и тя съвпада 
с теорията на Айнщайн, която важи за цялата вселе-
на – съзнанието съществува едновременно в миналото, 
настоящето и бъдещето. Съзнателният ни опит е сума-
та от тези три дяла, взаимодействащи си в нашия мо-
зък. Съставните едновременно съществуващи времеви 
зони в съзнанието, обаче, далеч не са така ясно отличи-
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ми, както може да изглежда на пръв поглед. Всъщност, 
не е никак трудно да се определи единият слой, само че 
с другите въпросът стои съвсем иначе. 

Откритото минало, настоящето и бъдещето са във 
всекидневните ни преживявания. Във всеки един мо-
мент ние можем свободно да извадим спомени от ог-
ромния склад с архиви в ума си, някои от тях са запа-
зени с изключителна яснота и отчетливост. Спомените 
могат да ни споходят и ако бъдат отключени от някоя 
асоциация, която да направи така, че миналото ни да се 
разгърне като на киноекран пред вътрешното ни око. 
И ако отделим време да помислим – имаме партньор, 
който задава въпроси или ходим на терапия – ние сме 
в състояние да разкрием начините, по които миналото 
оформя мислите и действията ни в настоящето. Между-
временно осъзнаваме постоянно присъстващото насто-
яще. Всяка секунда в будно състояние, ние възприема-
ме живота чрез нашите пет сетива – зрение, обоняние, 
вкус, слух, допир. Човешкият мозък е еволюирал така, 
че да можем да отговорим адекватно на онова, което се 
случва около нас, сякаш се случва в настоящето. Зато-
ва отделяме огромно количество нервни ресурси, за да 
вземем умни поведенчески решения в променящия се 
свят, който не можем да контролираме. В продължение 
на цели ери еволюцията е оформяла сивото вещество 
между ушите ни докато се превърне във впечатляващо 
сложен команден център. Помислете само: човешкият 
мозък представлява около два процента от общото те-
гло на човека, а изразходва двайсет процента от енер-
гията, докато сме в будно състояние(10). (Сега като се 
сетихте, май ще ви се прище да си похапнете нещо.)

Ние обаче можем да контролираме вариантите на 
въображаемото си бъдеще. Дейно преследваме амби-
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ции, стремежи и цели – желаното повишение, мечтана-
та ваканция, дом за семейството. Тези мисли, които се 
разиграват в ума ни вече не са по-скрити от миналото и 
настоящето. И как биха могли да бъдат? Ние сами сме 
ги създали.

Безспорно нашето съзнание ни гощава с важен, 
изпълнен със смисъл опит. Но в мозъка ни се случва 
много, много повече, отколкото онова, което е видимо в 
трите времеви зони. Имаме още скрито минало, скрито 
настояще и скрито бъдеще и тяхното влияние върху нас 
е налице още преди да го осъзнаем. 

Човешкият организъм е еволюирал в тази посока, 
която да му позволи да остане жив и да се възпроизве-
де. Всичко друго – религия, цивилизация, прогресив-
ният рок от седемдесетте – идва след това. Трудно ус-
воените уроци от оцеляването на нашия вид се състоят 
от нашето скрито минало, завещавайки ни автоматич-
ни „алгоритми“, които съществуват и днес, въпреки 
че ние естествено нямаме лична памет за предългата 
история на прадедите, които са създали тези характе-
ристики. Например, ако към вас идва автобус, знаете, 
че трябва да се махнете веднага от пътя му, а вашата 
нервна системи ви помага да направим това без да се 
налага да ѝ казвате ударно да започне да отделя адре-
налин. По същия начин, ако някой, който ви привлича 
се приближи, за да ви целуне, вие знаете, че ще отвър-
нете на целувката. Преди половин век професорът от 
Принстън Джордж Милър посочва, че ако трябва да 
правим всичко съзнателно, изобщо няма да станем от 
леглото сутрин(11). (Често и така е трудно.) Ако ви се 
налагаше да взимате мъчителното решение кой мус-
кул да задвижите и да го направите в подходящия ред, 
хич никакви сили нямаше да ви останат. В хаотична-
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та суматоха на всекидневието, не разполагаме с лукса 
да размислим внимателно за най-добрия отговор във 
всеки един момент, затова нашето подсъзнателно ра-
ботещо изградено в хода на еволюцията минало, ни 
осигурява линия на поведение, която ни спестява вре-
ме и енергия. Скоро ще изследваме, обаче, как то така 
напътства поведението ни и по други важни, не така 
явни начини – например в дейности като романтични-
те срещи и имиграционната политика. 

Настоящето такова, каквото съществува в умо-
вете ни също съдържа много повече от онова, което 
съзнателно възприемаме, докато пътуваме за работа, 
прекарваме време със семейството си или се взираме 
в смартфоните си (а понякога сякаш правим и трите 
едновременно, макар да не ви съветвам да го прави-
те). Изследванията ми през годините, както и тези на 
моите колеги, показаха, че има скрито настояще, чи-
ето влияние се простира върху почти всичко: проду-
ктите, които купуваме (и броя им), докато пазаруваме 
в бакалията, изражението на лицето ни и жестовете, 
когато се запознаваме с нови хора, какво мислим и 
правим в подобни ситуации не е напълно в съзнател-
ния ни контрол. В зависимост от скритите сили, които 
действат в ума ни във всеки момент от настоящето, 
ние купуваме различни продукти (и различни коли-
чества), общуваме с другите по различни начини и се 
представяме различно. Имаме и реакции, основани на 
инстинкти, прояви на шесто чувство и предчувствия, 
за които пише Малкълм Гладуел в книгата си Пробля-
сък. Отстъпчивостта на нашите умове в настоящето 
означава, че реакциите от типа „проблясък“ са всъщ-
ност далеч по-податливи на грешка, отколкото мнози-
на измежду нас си мислят. Когато обаче разберем как 
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този тип реакции работят в ума ни, можем да усъвър-
шенстваме способността си да разпознаваме добрите 
от лошите предчувствия. 

Съществува и скрито бъдеще. Имаме надежди, 
мечти и цели, към които насочваме умовете си и жи-
вота си, а също така страхове, тревоги и притеснения 
за бъдещето, които понякога не можем да изхвър-
лим от мислите си. Тези представи, които кръстосват 
нервните ни пътища осъществяват важно и невидимо 
влияние върху нас. Онова, което искаме и от което се 
нуждаем строго определя онова, което харесваме и не 
харесваме. Например един известен експеримент по-
казва, че когато жените са насърчавани да мислят да 
намерят партньор, с когото да се задомят, неодобре-
нието им към солариумите и хапчетата за отслабване 
(явно начини за подсилване на привлекателността) 
намалява(12). Защо е така ли? Защото подсъзнателно 
възприемаме света през призмата на нашите цели. Со-
лариумите и хапчетата за отслабване изведнъж стават 
полезни, щом умът ни подсъзнателно се е съсредото-
чил върху увеличаването на нашата привлекателност, 
за да си намерим партньор. Това невидимо бъдеще 
също влияе и върху това кого харесваме и кого не ха-
ресваме. Ако сте съсредоточени върху кариерата си, 
изпитвате по-голяма емоционална връзка с хората, с 
които ви свързват професионалните цели. Обратното, 
ако ви интересува повече забавлението, ще ви привле-
че съвсем различен тип човек. С други думи, прия-
телите – както и други аспекти от живота – често са 
функция на подсъзнателните ни цели, нашето скрито 
бъдеще. Изследването на начина, по който желания-
та ни могат да окажат неусетно влияние върху нашия 
живот ни позволява по-добре да подредим приорите-
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тите и ценностите си. 
Минало. Настояще. Бъдеще. Умът съществува във 

всички времеви зони едновременно, както в скритите 
си дейности, така и в явните. Това е своего рода на-
влизане на времето в пространство с множество из-
мерения, независимо, че ни оставя с впечатлението, 
че тече в гладка, линейна последователност. Никой 
от нас, дори най-големите майстори на медитацията, 
не могат да битуват в друго измерение, освен само 
и единствено в настоящето. Нито бихме искали да е 
другояче. 

Начинът на работа на ума всъщност е много схо-
ден с начина, по който работеше стерео техниката, 
която използвах, за да пускам музика в радиото през 
седемдесетте, само дето покритието им отгоре е далеч 
по-дебели и звуковите смесители имат много повече 
входове. Все едно три песни звучат едновременно. 
Основната (настоящето) се чува най-силно – напри-
мер „Разбивачката на сърца“, защото в нея Цепелин 
са най-добри – докато другите две (миналото и бъде-
щето) постепенно заглъхват или тепърва навлизат и 
потайно променят цялостното звучене. Изплъзващият 
се нюанс е следният: в скритите дълбини на нашия 
ум, има важни думи, мелодии и ритми, които ние не 
осъзнаваме. Дори когато те много силно променят ха-
рактера на песента, която слушаме, ние рядко съумя-
ваме да ги чуем. 

Целта на книгата е да ви въведе в студиото на ди-
джея на вашия ум, за да чувате по-добре онова, което 
наистина се случва и да започнете сами да контроли-
рате музиката. 
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