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ВОВЕД

ВРВНАТА МОЌ
Секој ја држи сопствената судбина во свои раце, како скулп-
тор што го држи материјалот од кој изработува фигура. Исто е 
со сите видови уметност: таа способност не ни е само вроде-
на. Вештината да го обликуваме материјалот како што сакаме 
мора да биде научена и внимателно култивирана.

ЈОХАН ВОЛФГАНГ ФОН ГЕТЕ

Постои една форма на моќ и на интелигенција која го претставу-
ва највисокото скалило на човечкиот потенцијал. Таа претставува 
извор на најголемите достигнувања и откритија во историјата. Тоа 
е онаа форма на интелигенција која професорите ниту ја предаваат 
ниту ја проучуваат, но речиси сите, барем еднаш и барем за миг, 
сме ја почувствувале. Често ни доаѓа во моменти кога сме под при-
тисок, пред некој краен рок, кога мораме да најдеме решение за 
некаков проблем или да излеземе од некаква криза. Но може да ни 
дојде и како резултат на постојаната работа на некој проект. Како и 
да е, кога сме притеснети од некакви околности, чувствуваме нео-
бична енергија и концентрација. Нашиот ум е целосно предаден на 
задачата пред нас. Оваа напната сосредоточеност искри со секакви 
идеи – идеи кои ни доаѓаат кога спиеме, како од никаде, како да из-
вираат од нашето несвесно. Токму тогаш се чини дека другите луѓе 
се понеотпорни на нашето влијание; можеби тогаш сме повнима-
телни кон нив, или изгледа како да имаме некоја посебна моќ што 
ја поттикнува нивната почит кон нас. Можеби обично пасивно го 
искусуваме животот, постојано реагирајќи на овој или оној настан, 
но во текот на ваквите денови или недели, чувствуваме како да мо-
жеме да ги одредиме настаните и да ги поттикнеме случувањата.
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Оваа моќ можеме да ја опишеме на следниов начин: 
Поголемиот дел од времето, ние живееме во еден внатрешен 

свет од соништа, желби и опсесивни мисли. Но во овој период на 
исклучителна креативност, ние сме поттикнати од потребата да на-
правиме нешто што ќе постигне конкретен ефект. Се присилуваме 
себеси да излеземе од внатрешната одаја со секојдневни мисли и 
да се поврземе со светот, со другите луѓе, со реалноста. Наместо 
постојано деконцентрирани да скитаме наваму-натаму, нашиот ум 
се сосредоточува и проникнува во срцевината на нешто реално. 
Тогаш нашите умови – свртени кон надворешноста – се препла-
вени од светлината на светот околу нас и, одеднаш, се изложени 
на нови детали и идеи, па ние стануваме вдахновени и креативни.

Кога ќе заврши крајниот рок и кога ќе помине кризата, ова чув-
ство на моќ и зголемена креативност полека се губи. Ние се враќа-
ме во нашата првобитна дезориентирана состојба и чувството за 
контрола е загубено. Кога само би можеле одново да го произведе-
ме тоа чувство или некако да го одржиме подолго... но тоа се чини 
многу таинствено и несфатливо.

Проблемот со кој се соочуваме е тоа дека ваквиот вид на моќ 
и на интелигенција е или игнориран како предмет на проучување 
или, пак, е обвиен со секакви митови и погрешни претстави, кои 
само ја поткрепуваат таинственоста. Ние замислуваме дека кре-
ативноста и генијалноста се појавуваат од никаде, како плод на 
некој природен талент, на доброто расположение или на поставе-
носта на ѕвездите. Ќе биде од огромна помош разгатнувањето на 
мистеријата – да се именува ова чувство на моќ, да се испитаат 
неговите корени, да се одреди кој вид интелигенција води до него 
и да се разбере како тоа може да биде произведено и одржано.

Ајде да го наречеме мајсторство чувството на поголема власт 
над реалноста, над другите луѓе и над себеси. Иако тоа можеби е 
нешто што го искусуваме само кратко време, за некои – мајстори 
во својата област – станува начин на живот, посебен поглед на све-
тот. (Такви мајстори, меѓу многуте други, се Леонардо да Винчи, 
Наполеон Бонапарта, Чарлс Дарвин, Томас Едисон и Марта Гре-
ам.) И во коренот на оваа моќ стои еден обичен процес кој води до 
мајсторството – процес кој ни е достапен на сите.

Тој процес може да се опише на следниов начин: 
Да кажеме дека учиме да свириме на пијано или дека почнуваме 

да се занимаваме со некоја нова работа, за која треба да стекнеме 
определени вештини. На почетокот сме лаици. Нашите почетни 
впечатоци за пијаното или за работната средина се базираат на пре-
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рано расудување и често содржат доза страв. Кога за првпат учиме 
да свириме на пијано, клавијатурата изгледа застрашувачки – не ја 
разбираме поврзаноста на клавишите, акордите, педалите и на сето 
она што влегува во процесот на создавање музика. Во ситуацијата 
со новата работа, ние не сме свесни за поврзаноста меѓу луѓето, за 
психологијата на нашиот шеф, за правилата и процедурите кои се 
сметаат за клуч за успехот. Збунети сме – знаењето што ни треба во 
двата случаи ни е надвор од умот.

Иако на овие ситуации може да им пристапиме со возбуда за она 
што можеме да го научиме или да го направиме со нашите новос-
текнати вештини, ние веднаш сфаќаме колку макотрпна работа ни 
претстои. Најголемата опасност е тоа да им се предадеме на здоде-
вноста, нетрпеливоста, стравот и збунетоста. Така само ќе преста-
неме да набљудуваме и да учиме, па процесот ќе запре.

Од друга страна, пак, ако почнеме да ги контролираме овие 
емоции, дозволувајќи времето да си го направи своето, тогаш ќе 
почне да се создава нешто извонредно. Како што продолжуваме 
да го набљудуваме и да го следиме туѓото водство, ни станува 
сѐ појасно, па ги учиме правилата и согледуваме како работите 
функционираат и се вклопуваат. Ако продолжиме да вежбаме, ја 
стекнуваме потребната подвижност, па основните вештини се веќе 
совладани и можеме да целиме кон нови и повозбудливи предиз-
вици. Почнуваме да ги согледуваме поврзаностите кои претходно 
биле невидливи за нас. Полека стекнуваме доверба во нашата спо-
собност да решаваме проблеми и ја надминуваме слабоста преку 
насочената упорност. 

На определено ниво, ние преминуваме од ученици во практи-
чари. Испробуваме нови идеи, здобивајќи се со драгоцени поврат-
ни информации низ процесот. Го користиме нашето проширено 
знаење на многу покреативен начин. Наместо само да учиме како 
прават другите, ние ги внесуваме во игра нашиот сопствен стил и 
индивидуалноста.

Како што минуваат годините, му остануваме верни на овој про-
цес, но сепак доаѓа уште еден значаен скок – кон мајсторството. 
Клавијатурата веќе не претставува нешто што е надвор од нас; ја 
усвојуваме и таа станува дел од нашиот нервен систем, како врво-
вите на прстите. Во рамки на нашата кариера, сега имаме осет за 
групната динамика, за тековната состојба на бизнисот. Овој осет 
може да го примениме врз многу социјални ситуации, продирајќи 
подлабоко во другите луѓе и предвидувајќи ги нивните реакции. 
Може да донесуваме брзи и висококреативни одлуки. Идеите ед-
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ноставно ни доаѓаат. Толку добро сме ги научиле правилата, што 
сега ние можеме да бидеме оние што ги прекршуваат или препи-
шуваат.

Во процесот што води до оваа врвна форма на моќ, може да оз-
начиме три карактеристични фази или нивоа. Првото ниво е чира-
кувањето, второто е креативно-активното ниво, а третото е ниво-
то на мајсторство. Во првата фаза стоиме од надворешната страна 
на нашата област, учејќи ги колку што можеме повеќе основните 
елементи и правила. Тогаш имаме само делумна слика за областа, 
па така и нашите можности се ограничени. Во втората фаза, низ 
многу практика и сосредоточеност, ние гледаме во внатрешноста 
на машинеријата, како работите се поврзуваат меѓу себе, па на овој 
начин се здобиваме со поопсежно разбирање на предметот. Со ова 
доаѓа и нова моќ – способноста за експериментирање и креативна 
игра со вклучените елементи. Во третата фаза, нашиот степен на 
знаење, искуството и фокусот се толку длабоки што сега можеме 
сосем јасно да ја согледаме целата слика. Имаме пристап до срце-
то на животот – до човековата природа и природните феномени. 
Токму затоа и уметноста на мајсторите допира до нашата срцеви-
на; уметникот заробил нешто од есенцијата на реалноста. Затоа 
брилијантните научници може да откријат нов закон на физиката и 
пронаоѓачите или иноваторите може да изнајдат нешто што никој 
не го замислил.

Оваа моќ може да ја наречеме и интуиција, но интуицијата не е 
ништо повеќе од едно ненадејно и моментно согледување на реал-
носта, без потребата од зборови и формули. Зборовите и формули-
те може да дојдат подоцна, но овој блесок на интуицијата е она што 
нѐ доближува до реалноста, кога нашиот мозок одненадеж станува 
просветлен од некое делче вистина, кое било скриено за нас и за 
другите.

Животното има капацитет за учење, но во голема мера се потпи-
ра на инстинктите и преку нив се адаптира на околината и се чува 
од опасности. Инстинктот му дозволува да реагира брзо и ефикас-
но. Човекот се потпира на својата мисловна моќ и на рационалнос-
та, за да се адаптира на околината. Но ваквиот начин на адаптација 
знае да биде бавен и поради тоа да стане неефикасен. Доколку е 
применет во толкава мера, опсесивниот, внатрешен мисловен про-
цес, се стреми кон тоа да нѐ исклучи од светот. Интуитивната моќ 
на нивото на мајсторство е комбинација од инстинкт и рационал-
ност, од свесно и несвесно, од човек и животно. Така човек може, 
на брз и моќен начин, да се адаптира на околината, да развие осет и 
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да ја разбира суштината на нештата. Како деца сите, делумно, сме 
поседувале ваква интуитивна моќ и спонтаност, но се одучуваме 
од нејзината употреба со секоја нова информација што ја впива-
ме со текот на времето. Мајсторите се навраќаат на оваа, навидум, 
детска фаза и нивните дела јасно покажуваат одреден степен на 
спонтаност и на достапност на несвесното, но на многу повисоко 
ниво отколку кај едно дете.

Ако, одејќи низ овој процес, стигнеме до крајниот степен, ќе ја 
активираме интуитивната моќ што се крие во секој човечки мозок, 
онаа што можеби за момент сме ја почувствувале кога сме работе-
ле многу напорно на некаков проблем или проект. Всушност, жи-
вотот често ни открива делчиња од оваа моќ, на пример кога имаме 
некакво претчувство што ќе се случи во определена ситуација или 
кога совршеното решение на некој проблем ќе долета од никаде. 
Но овие моменти се премногу ретки и краткотрајни, а често не-
маме доволно искуство за да ги направиме повторливи. Кога ќе 
го достигнеме степенот на мајсторство, моќта на оваа интуиција, 
плодот кој се добива по долготрајниот процес, е во наши раце. И 
бидејќи креативноста и оваа вештина за откривање нови аспекти 
од реалноста се многу ценети во светот, со нив стекнуваме и огро-
мна практична моќ. 

Сфатете го мајсторството вака: 
Низ историјата, мажите и жените се чувствувале заробени од 

ограничувањата на нивната совест, од недостигот на допир со ре-
алноста и моќ да влијаат на светот околу себе. Барале секакви кра-
тенки за да стигнат до оваа поширока свест и до чувството за кон-
трола, со помош на волшебни ритуали, екстази, вражби и дроги. Ги 
посветиле своите животи на алхемијата, на потрагата по каменот 
на мудроста – неуловливата супстанција што сѐ претвора во злато.

Гладот за волшебното пократко патче живее до ден-денес, во 
форма на прости формули за успех, древни тајни кои конечно се 
откриваат пред светот, кои кажуваат дека треба само да го проме-
ниме начинот на гледање на работите, за да ја привлечеме вистин-
ската енергија. Има трошка вистина речиси во сите вакви тврдења 
– на пример, приоритетот кој магијата ѝ го дава на длабоката кон-
центрација. Но, на крајот, целата потрага се врти околу нешто што 
не постои – патот до практична моќ, кој не бара никаков напор, 
брзото и лесно решение – Eлдорадо за мозокот.

Луѓето, во истото време кога се губат во вакви бескрајни фанта-
зии, ја занемаруваат единствената вистинска моќ што ја поседува-
ат, a за разлика од магијата и од едноставните формули, материјал-



6 МАЈСТОРСТВО 7

ните ефекти од оваа моќ се гледаат низ историјата: неверојатните 
откритија и пронајдоци, величествените градби и уметнички дела, 
технолошките вештини кои ги поседуваме и сите други дела на 
мајсторскиот мозок. Оваа моќ, на сите оние кои ја поседуваат им 
ги открива врските со реалноста и вештините да го променат све-
тот, за кои мистиците и волшебниците во минатото можеле само 
да сонуваат. Луѓето низ вековите изградиле ѕид околу неа. Ја на-
рекувале генијалност и ја сметале за недостапна. Ја гледале како 
привилегија, вроден талент или како нешто добиено од ѕвездите. 
Направиле тоа да изгледа исто толку недофатно како магијата. Но 
тој ѕид е само замислен. Ова е вистинската тајна: нашите мозоци 
се производ на развој долг 6 милиони години и, повеќе од сѐ друго, 
оваа еволуција на мозокот има цел да нѐ доведе до мајсторство-
то, нашата скриена моќ. 

ЕВОЛУЦИЈА НА МАЈСТОРСТВОТО
Цели три милиони години сме живееле како ловци-собирачи1 
и само преку еволуционите притисоци од таквиот начин на 
живот се развил еден толку прилагодлив и креативен мозок. 
Денес живееме со мозоците на ловците-собирачи во нашите 
глави.

РИЧАРД ЛЕЈКИ

Денес ни е тешко да си замислиме, но нашите најрани предци, 
оние кои се осмелиле да зачекорат на преријата во Источна Афри-
ка, пред околу 6 милиони години, биле ужасно слаби и ранливи 
суштества. Биле пониски од метар и половина. Оделе исправено 
и можеле да трчаат на две нозе, но биле далеку побавни од брзите 
грабливци на четири нозе од кои бегале. Биле слаби и ситни, што 
значи дека рацете не им претставувале некоја голема одбрана. Не-
мале канџи и остри заби или отров – ништо на што да се потпрат 
ако нешто ги нападне. За да дојдат до овошје, јатки и инсекти, или 
за да се нахранат од некое мртво животно, морале да излезат на 
отворено, во саваните, каде што претставувале лесен плен за лео-
пардите или глутниците хиени. Толку слаби и малобројни, лесно 
можеле да изумрат.

1 Општество во кое храната доаѓа главно од собирање растенија и ловење животни, за 
разлика од земјоделското општество. (Оваа и сите други белешки во книгава се од преве-
дувачот.)  
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Сепак, во период од само неколку милиони години (значително 
краток период, ако се земе предвид целата еволуција), овие наши, 
прилично неимпресивни на физички план, предци се преобразиле 
во најдобрите ловци на земјата. На што се должел еден ваков чуде-
сен пресврт? Некои луѓе сметаат дека, стоејќи на две нозе, можеле 
да си дозволат да ги употребуваат рацете и да прават орудија, пот-
пирајќи се на долгите прсти и силниот зафат. Но таквите физич-
ки објаснувања ја промашуваат поентата. Нашата доминантност, 
нашето мајсторство не извира од рацете, туку од мозоците, од 
преобразувањето на умот во најсилниот инструмент на природата, 
далеку помоќен од која било канџа. И во коренот на оваа умствена 
преобразба се наоѓаат две едоставни биолошки црти – визуелното 
и општественото – кои претставувале потпора во подемот на при-
митивните луѓе. 

Нашите далечни предци потекнуваат од примати кои милиони 
години се развивале живеејќи на дрвјата и кои во процесот на раз-
вој се стекнале со најсовршениот систем за вид во природата. За да 
би се движеле брзо и ефикасно во еден таков свет, морале да имаат 
прилично развиена очна и мускулна координација. Очите пополека 
им еволуирале кон центарот на лицето, со што добиле двогледен, 
стетоскопски вид. Овој систем му дава на мозокот мошне прецизна 
тродимензионална перспектива, но е ограничен во поглед на ши-
рината. Животните кои имаат ваков вид, наспроти оние чии очи се 
наоѓаат од страните, се главно поефикасни грабливци, како на при-
мер мачките или бувовите. Ваквиот вид им овозможува оддалеку 
да го забележат пленот. Приматите, чија животна средина била др-
вото, го развиле ваквиот вид од друга причина – за да можат полес-
но да се качуваат од гранка на гранка и да забележуваат плодови 
и инсекти со поголема ефикасност. Кај нив, исто така, се развил и 
детален систем за разликување на бои. 

Кога нашите првобитни предци ги напуштиле дрвјата и се 
преселиле на отворено, во саваните, почнале да одат исправено. 
Веќе имале еден моќен систем за вид, па можеле да гледаат да-
леку (жирафите и слоновите можеби се повисоки, но очите им се 
од страните и имаат панорамски вид). Ова им овозможувало да ги 
здогледуваат грабливците оддалеку и да им ги забележуваат поте-
зите дури и ноќе. За само неколку секунди или минути би можеле 
да реагираат и да побегнат до најблиското прибежиште. Во исто 
време, кога би се сосредоточиле на она што им било на дофат, би 
можеле да идентификуваат секакви детали во околината, како ста-
палки или знаци од грабливци, или боите и формите на камењата 
кои би можеле да ги употребат како орудија. 
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На дрвјата, ваквиот систем за вид бил погоден за брзината, за 
да забележат нешто и брзо да реагираат, додека, пак, во саваните 
за спротивното, таму безбедноста и наоѓањето храна се заснова-
ле на бавни, трпеливи потези и на набљудување на околината, на 
можноста да забележат детали и да се сосредоточат на тоа што би 
можеле тие да значат. Опстанокот на нашите предци зависел од 
моќта на нивното внимание. Колку подолго и поупорно набљуду-
вале, толку повеќе можеле да разликуваат можност од опасност. 
Кога само набрзина би разгледувале наоколу, би можеле да видат 
многу повеќе работи, но така само би го преоптовариле мозокот 
со информации, со премногу детали, за суштества со толку остар 
вид. Човечкиот систем за вид не е создаден за разгледување, како 
системот за вид на кравите, туку за длабочина на фокусот.

Животните се заробени во вечна актуелност. Можат да учат од 
нови искуства, но вниманието лесно им се одвлекува кон она што 
им е пред очи. Полека, по долг временски период, нашите пред-
ци ја надминале оваа темелна животинска мана. Гледајќи доволно 
долго во некаков предмет и одбивајќи да дозволат да им биде од-
влечено вниманието, макар и за секунда, тие можеле да се одделат 
себеси од непосредната околина. Така можеле да забележат раз-
лични шари, да изведуваат општи заклучоци и да мислат однапред. 
Имале умствена предност, можејќи да мислат и соодветно да реа-
гираат, дури и во најмала мера. 

Овие рани човечки суштества ја развиле способноста да се од-
делуваат и да мислат, како нивна примарна предност во борбата 
да ги избегнат грабливците и да најдат храна. Така станале дел од 
онаа реалност до која другите животни не можеле да продрат. Овој 
начин на размислување е најголемата причина за ваквиот пресврт 
во еволуцијата – појавувањето на свесниот, разумен мозок. 

Втората биолошка предност е посуптилна, но од исто толку го-
лемо значење. Сите примати се, всушност, друштвени суштества, 
но со нивната ранливост на отворени површини, нашите најрани 
предци имаат многу поголема причина за групно единство. Мо-
рале да зависат од групата, ако сакале внимателно и будно да ги 
набљудуваат грабливците и собирањето на храната. Главно, овие 
рани хоминиди заемно си влијаеле многу повеќе од кои било други 
примати. Со текот на стотици и илјадници години, општествената 
интелигенција станувала сѐ пософистицирана, дозволувајќи им на 
нашите предци да соработуваат на многу повисоко ниво. И исто 
како и во природната средина, оваа форма на интелигенција за-
висела од длабочината на вниманието и од фокусот. Погрешното 
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разбирање на општествените знаци во една тесно поврзана група, 
би можело да ги доведе поединците во голема опасност. 

Усовршувајќи ги овие две – визуелното и општественото 
– нашите примитивни предци ја измислиле и развиле сложената 
вештина – ловењето, пред околу два до три милиони години. По-
лека станувале сѐ покреативни, усовршувајќи ја оваа вештина до 
степен на уметност. Станале сезонски ловци и се распространу-
вале низ целата површина на Европа и на Азија, успевајќи да се 
адаптираат на секакви поднебја. И со процесот на оваа забрзана 
еволуција, мозоците им ја добиле речиси истата големина како и 
денешниот мозок на модерниот човек, уште пред 200.000 години. 

Во 1990-тите години, група италијански невронаучници откри-
ле нешто што би можело да ни помогне да го објасниме брзиот 
развој на ловечките вештини на нашите примитивни предци, а со 
тоа да објасниме и нешто за мајсторството на денешницата. Про-
учувајќи ја работата на мозоците кај мајмуните, тие откриле дека 
одредени командни моторни неврони не се активирале само кога 
мајмуните требало да извршат некое специфично дејство, како тр-
гање на рачка за да дојдат до кикиритка или држење банана, туку 
се активирале и кога мајмуните набљудувале друг мајмун како ги 
врши истите дејства. Поради тоа овие неврони биле наречени ог-
ледални неврони. Активирањето на овие неврони значи дека при-
матите би искусиле слична сензација и кога извршуваат некакво 
дејство и кога набљудуваат друг како го прави истото, што значи 
дека тоа им овозможува да се стават себеси на местото на некој 
друг и да ги доживуваат неговите потези како свои. Тоа ја објасну-
ва способноста на приматите да имитираат и способноста на шим-
панзата да ги предвидуваат плановите и потезите на противникот. 
Се смета дека овие неврони еволуирале поради општествената 
природа на животот на приматите.

Неодамнешни испитувања сведочат за постоењето на вакви не-
врони во човечкото тело, но многу посложени. Еден мајмун или 
примат може да гледа едно дејство од гледна точка на неговиот 
вршител и да замисли кои би можеле да бидат неговите намери, но 
ние можеме повеќе. Без какви било видливи сугестии или нечии 
дејства, можеме да се ставиме себеси во нивните мозоци и да за-
мислиме за што би можеле да размислуваат.

На нашите предци, усовршувањето на овие огледални невро-
ни им дозволило да ги толкуваат желбите и намерите на другите 
во општеството, дури и од нивните најсуптилни знаци, па со тоа 
да ги надградат своите општествени вештини. Тоа играло важна 
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улога и во изработката на орудија – членовите на општеството мо-
желе да научат како да прават алати, имитирајќи ги потезите на 
еден стручњак за изработка на алати. Но веројатно најважно од сѐ 
било тоа што така се здобиле со способноста да размислуваат од 
гледна точка на сѐ околу нив. Проучувајќи одредени животни со 
години, тие можеле да се поистоветуваат со нив и да размислуваат 
како нив, предвидувајќи им ги постапките според нивното одне-
сување и така развивајќи ја својата вештина да трагаат и да ловат. 
Ова размислување од туѓа гледна точка можеле да го применат 
и на неживи нешта. Правејќи орудија од камења, стручњаците би 
се чувствувале како еден од алатите кои ги прават. Каменот или 
дрвата кои ги обработувале би станувале само продолжетоци на 
нивните раце. Можеле да ги чувствуваат предметите како да се дел 
од нивните тела, па така стекнувале поголема контрола над нив, не 
само кога ги правеле, туку и кога ги користеле.

Ваквата мисловна моќ може да се добие само по многу години 
искуство. Откако би усовршеле некаква вештина, ловење плен или 
правење алати, моќта би ја добиле автоматски и кога би ја упо-
требувале вештината, мозокот не би морал да се фокусира на спе-
цифични дејства, туку би можел да се сосредоточи на повисоки 
цели – како би размислувал пленот, како алатот полесно би се по-
чувствувал како дел од раката... Ова размислување од туѓа гледна 
точка би било највисокиот степен на интелигенција во ерата во 
која сѐ уште не постоел јазик – примитивни еквиваленти на Ле-
онардо да Винчи и неговата интуиција за анатомија и за пејзажи 
или, пак, интуицијата на Мајкл Фарадеј за електромагнетизмот. 
Мајсторството на ова ниво би значело дека нашите предци можеле 
да носат брзи и ефикасни одлуки дури откако целосно научиле да 
ја разбираат околината и пленот што го ловеле. Ако оваа моќ не се 
развиела, мозоците на нашите предци лесно би се пренатрупале со 
големо количество информации, кои би морале да ги преработат за 
ловот да биде успешен. Ја развиле оваа интуитивна моќ стотици 
илјади години пред да го измислат првиот јазик и затоа секогаш 
кога ќе ја почувствуваме оваа интелигенција ни изгледа како тоа 
да е нешто толку примитивно, но сложено, моќ која ја надминува 
нашата способност да ја искажеме со зборови.

Да разбереме: овој долг временски период играл критична, 
главна улога во нашиот умствен развој. Темелно го променил на-
шиот однос кон времето. За животните, времето е нивниот најго-
лем непријател. Ако се работи за потенцијален плен што долго вре-
ме лута на отворено, тоа може да значи моментална смрт за него. 
Ако се работи за грабливец што чека премногу долго, тоа значи 


