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На Джоли, моята партньорка в световното господство
и в живота
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ПРОЛОГ
Сигурно ви се е случвало, когато като дете сте искали да
направите нещо, което родителите или учителите ви не одобряват, да ви попитат: „Ако всички останали скочат от моста,
и ти ли ще скочиш?” Идеята е, че не е хубаво да се постъпва глупаво, даже и всички други да го правят. Иначе казано,
мисли самостоятелно, вместо да следваш тълпата.
Никак не лош съвет, макар по-често да се използва за налагане на контрол, отколкото в подкрепа на независимото мислене. Един ден обаче пораствате и изведнъж нещата се преобръщат. Хората започват да очакват да се държите, в общи
линии, като тях. Ако не сте съгласни и не отговаряте на очакванията им, някои се объркват или дразнят. Сякаш искат да ви
попитат: „Ей, всички скачат от моста. Ти защо стоиш горе?”
Написах тази книга, за да ви помогна да видите как можете да приложите мъдрия съвет от детството ви в света си на
възрастни. Зарежете онези, които скачат от моста. Взимайте
сами решенията си. Живейте така, както искате.
Полезно е постоянно да си задавате въпроса „Защо?”,
също като тригодишните деца, за да сте сигурни, че няма да
скочите от моста, без поне да обмислите алтернативите. Винаги, когато се сблъскате с молба, задължение или очакване,
което не ви харесва, е добре внимателно да се вгледате в мотивите и обосновката зад това, което чувате.
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Когато попитате „Защо?” и получите отговор „Защото
така трябва”, знайте, че вече сте се надвесили над моста.
Човек попада в такива ситуации по много пъти на ден – на
работа, в личните си отношения, в безбройните решения и
избори, които прави. Мостът и очакванията на другите са в
определен смисъл неизбежни. Дали ще скочите обаче, зависи изцяло от вас.
Дори хората, които са ви казвали тези думи някога, да
не са следвали собствения си съвет, той е бил много добър.
Защо да скачате от моста, само защото всички останали го
правят? Можете да направите крачка назад, да се обърнете
и да се впуснете в нови приключения, които преди това са
били само мимолетни идеи. Освен това можете да помогнете
и на другите да се отдалечат от моста или да пренапишете
правилата, които изобщо са ви завели до моста. Възможностите са неограничени, но всичко започва от съзнателния избор да мислите различно.

