
Подготвяне на читателя
Това, което ще прочетете в тази книга, по всяка ве-

роятност ще се насочи директно срещу онова, на което са
ви учили вашите родители и учители, което ви е казвано от
църквите, медиите и Властта, и в което много от вас, ваши-
те  семейства  и  приятели  винаги  са  вярвали.  Въпреки
всичко, това е истина, както ще видите, ако си позволите да
разгледате  въпроса  обективно.  И не  само  че  е  истина,  а
това може да се окаже най-важната истина, която изобщо
сте чували. 

Все повече и повече хора откриват тази истина, но
за да направят това, е необходимо да игнорират някои вече
изградени  представи  и  дълбоко  вкоренени  суеверия,  да
отхвърлят идеи, втълпявани цял живот, и безпристрастно и
честно да проучат някои нови идеи. Ако и вие направите
това,  ще  почувствате  поразителна  промяна  в  своя  све-
тоглед.  Почти  сигурно е,  че  отначало ще  изпитвате  неу-
добство, но в дългосрочен план това ще си струва усилия-
та. И ако достатъчно хора изберат да научат тази истина и
да я приемат, тя не само че драстично ще промени начина,
по който хората приемат света, а драстично ще промени са-
мия свят, към добро. 

Но ако такава проста истина би могла да промени
света, нямаше ли да знаем за нея преди и нямаше ли да я
приложим на практика още отдавна? Ако хората бяха раса
само от мислещи, обективни същества,  да.  Но историята
показва,  че  повечето  човешки  същества  буквално  биха
предпочели да умрат, отколкото обективно да преосмислят
системите си от вярвания, в които са възпитани. Обикновен
човек, който прочете във вестника за война, потисничество
и несправедливост, ще се учуди защо съществуват такива
мъки и страдания и ще пожелае те да бъдат прекратени.
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Обаче  ако  му  се  изкаже  предположение,  че  неговите
собствени вярвания  допринасят  за  тези  нещастия,  той
почти със сигурност ще отхвърли такова предположение,
без да се замисли, и дори може да нападне човека, напра-
вил това предположение.

И така, читателю, ако твоите вярвания и суеверия –
много от които не си избрал сам, а са просто унаследени
като неподлежащи на съмнение „конфекционни“ вярвания
– значат за теб повече от истината и справедливостта, то,
моля те, спри да четеш и дай тази книга на някой друг. Ако
обаче си склонен да поставиш под съмнение своите дълго
поддържани схващания и ако смяташ, че като правиш това
може да намалиш страданието на други хора, то прочети
тази книга. И след това я дай на някой друг.
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