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Пътешествието, в което просто си ти, е пълно с криволици и обрати, въз-
ходи и спадове, удоволствие от осъщественото и много приключения. То е 
движение напред, на което се надявам да се насладиш!

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КНИГАТА

Настоящата книга задава много въпроси. Тя ще:

● те подтикне да помислиш 
какъв си и какво те прави необикновен

● ти помогне да размишляваш по въпроса 
какъв човек желаеш да бъдеш

● ти покаже как да си поставяш цели за това,
 което искаш да постигнеш

● те насочи да служиш с гордост на себе си 
и на хората, които обичаш

Не се притеснявай, ако не съумееш да отговориш на някои от въпросите – 
сега или по-късно. Важно е да не забравяш, че твоите отговори на посочени-
те въпроси ще се променят през целия ти живот. Това е естествено и нор-
мално.

Предназначението на книгата е да ти помогне просто да бъдеш.
Помни: ние сме човешки същества, а не машини за правене на нещо.
Ако се ръководиш от мисълта какъв искаш да бъдеш, ще предпочетеш да 

постъпваш така, че да осъществиш целите си. Ще правиш избор въз основа 
на онова, което те кара да се чувстваш щастлив, а когато предприемаш 
действия, ще осъзнаваш, че стореното от тeб има значение. Надявам се, че 
чрез книгата ще се научиш винаги да задаваш въпроси и ще усвоиш умението 
да живееш според отговорите. 

Да живееш с въпросите, е интересно, представлява предизвикателство и 
удовлетворява!

Бъдете търпеливи към всичко, което няма отговор в сърцето ви, и се 
опитайте да обичате самите въпроси сякаш са заключени стаи и книги, 
написани на съвсем чужд език. Сега живейте с въпросите. Може би 
постепенно, без да забележите, в един далечен ден ще заживеете чрез 
отговора.

Р А Й Н Е Р  М А Р И Я  Р И Л К Е 
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У П Р А Ж Н Е Н И Е

ДА БЪДЕШ

Необходимо време: ЕДНА МИНУТА
Място: КЪДЕТО И ДА СИ ТЪКМО СЕГА

Преди да започнеш, прочети или изслушай някого, който ще ти прочете указания-
та; после остави книгата, докато изпълняваш следващото упражнение. Ако че-
теш заедно с възрастен или със съучениците си от класа, може да изпълните уп-
ражнението заедно.

Сложи настрана книгата, както и всичко друго, което ще те разсейва. 
Изключи телевизора, видео игрите и монитора на компютъра, спри музиката, 
която слушаш, и остави телефона, след като го превключиш на тих режим.

Седейки точно където си, с отворени очи погледни право напред и поеми 
дълбоко въздух – вдишай и издишай.

Само дишай. Вдишай и издишай.

Обърни внимание какво става в тялото ти, докато вдишваш и издишваш.

Сега виж какво се случва около теб, когато не правиш нищо.

Отново вдишай и издишай.

Какво е усещането просто да бъдеш, какъвто си? Само да бъдеш.

Пак поеми въздух, вдишай и издишай.

Сега се върни към предишното си занимание – „правенето“. 

Предназначението на упражнението е да ти напомни, че независимо какво вър-
шиш, ти си този, който го върши. 

Докато четеш или слушаш моите думи, поеми дълбоко въздух и осъзнай, че имен-
но ти преживяваш това.

Ти си човекът в твоето тяло.

Ти си мислещият.

И винаги си там, когато поемаш дълбоко въздух – вдишваш и издишваш.

Просто бъди

Ако започваш да четеш книгата, отдели един миг просто да бъдеш. 
Поеми дълбоко въздух – вдишай и издишай. Оцени момента. Огледай се наоколо. 
Почувствай тялото си. Вдишай и издишай отново.



62 63

Как да се чувствам умиротворен?

В света е доста шумно. Понякога от силния шум ти си объркан и напрегнат. И 
често се чувстваш:

● като че ли другите те бомбардират с мнения, 
очаквания, молби и изисквания

● изолиран, защото не те канят в групи на приятели или в отбори, 
от които искаш да бъдеш част (не е изключено да видиш в социалните медии 

събирания и общи разговори и да ти се стори, че си отхвърлен)

● потиснат от политиката или от факта, 
че родителите ти се борят да свържат двата края

● притеснен за сигурността в училището или в общността

● претоварен с прекалено много домашни и задължения, а просто ти се иска 
да гледаш YouTube или да играеш видео игри

И само копнееш да усетиш вътрешен покой. Ако почувстваш духовно уми-
ротворение, ще си в състояние по-лесно да се справиш с целия хаос и шумоте-
вицата наоколо.

Един начин за постигане на вътрешен мир е да привикнеш към спокойствие-
то, като станеш по-тих. Запазиш ли тишината, докато си буден (не заспал!), 
осъзнаваш по-ясно мислите, емоциите и възприятията на тялото си. После 
ще вземаш решения въз основа на собствената си интуиция и на това, което 
смяташ за правилно.

Много хора не умеят да бъдат спокойни и тихи. Всъщност е възможно да се 
изнервяш от необходимостта да стоиш тихо и мирно, защото е обичайно да 
си подвластен на шум. Ето някои неща, които да пробваш в стремежа си да 
приемеш тишината:

Медитирай.

● Започни със сядане в някое уединено място. 
Вдишай дълбоко въздух и издишай. 

Опитай се да повториш дълбокото вдишване и издишване 10 пъти 
и виж как ще се почувстваш.

Отиди на спокойна разходка или избягай навън.

● Вероятно ще чуваш все пак много шумове от минаващи коли, 
говорещи хора или от строежи. Ала отиди на разходка или потичай 

без слушалки и силна музика. Ако си с някого другиго, решете, че и двамата 
ще мълчите и няма да разговаряте. Вдишвай чистия въздух.
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У П Р А Ж Н Е Н И Е

МОЕТО КОЛЕЛО НА БЛАГОПОЛУЧИЕТО

Необходимо време: ПЕТНАДЕСЕТ МИНУТИ
Място: КЪДЕТО И ДА Е

Погледни следния списък:

● Спане

● Добро хранене

● Спортуване

● Семейство

● Приятели

● Училищни и извънкласни занимания

● Забавления

● Време на спокойствие

На стр. 78 има 10 въпроса. Преди да се насочиш към тях, вдишай дълбоко въздух 
и издишай.

След като прочетеш даден въпрос, обърни внимание как се чувстваш, 
докато отговаряш.

Използвай скала от 1 до 10 и дай отговор на въпроса, избирайки число, 
което е вярна оценка според теб.

● 1–3 Аз се боря!

● 4–6 Аз оцелявам!

● 7–10 Аз преуспявам!
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