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В културата ни негласно съществува убеждението, че интелектът се изразява в обема 

информация, с която съзнанието ни разполага във всеки един момент. Тези внушения 

започват още от училищна възраст, когато, особено при предмети като история, география, 

литература, от нас се изисква да заучаваме множество фактологични данни – събития, дати, 

имена...  

Разбира се, да имаме добра памет и обогатена с множество факти мисъл е повече от 

хубаво! Но защо тогава в тестовете за интелигентност са заложени големи секции с чисто 

визуални и логически задачи? И откъде идва максимата, че децата, които, видимо, знаят по-

малко, са по-интелигентни от възрастните? 

 В нашите мозъци ще открием комплексни мрежи от милиарди невронни връзки. 

Представете си, че убежденията и представите ни за живота, за това какво е възможно и 

какво не е, имат свое отражение под формата на невронни структури в мозъка. Колкото по-

плътни и разнородни са тези структури, колкото по-цялостно взаимообвързани са двете ни 

полукълба, отговарящи за рационалното и абстрактното мислене, толкова по-интелигентен е 

човек. 

 Тоест, интелектът съвсем не се изчерпва с обемите запаметена информация. Също 

толкова значимо е умението ни да осмисляме и логически да боравим с тази информация 

така, че тя да се превърне в основа за нови идеи и изводи, до които достигаме напълно 

самостоятелно. Освен това, способността ни да формираме разнообразни асоциации 

между различните типове информация, обитаващи съзнанието ни, е от изключително 

значение. Остротата на ума и проницателността зависят именно от тези два процеса. Казано 

простичко, интелектът не се изразява в знанията сами по себе си, а в начина, по който 

оперираме с тези знания.  

 Как тогава се развива интелектът? При какви условия се повишава умението да 

манипулираме информацията логически и асоциативно? Как да създадем нови невронни 

мрежи или да обогатим вече съществуващите?  

 Отговорът се крие в разнообразните мисли и преживявания! Когато съблюдаваме или 

се вслушваме в непознати по-рано образи и звуци, провокирали дълбоки сетивни 

впечатления, когато до нас достигат вълнуващи идеи, способни да променят представите ни 

по дадена тема, в съзнанието ни се генерират мощни импулси, подтикващи невроните в 

мозъка да поемат по непознати пътеки. Така те достигат до други групи неврони, с които 

никога преди не са общували и постепенно изграждат все по-разнообразни мрежи помежду 

си. 

Ако подобни преживявания са спорадични, ефектът е минимален. Но когато тези 

състояния на естествено изумление са регулярни, ние буквално обогатяваме съществото си и 

повишаваме нашия интелект. И най-хубавото е, че няма значение какво точно ни е изумило! 

Може да е изключителен филм с напълно неочаквана развръзка, чудновата театрална 

постановка, мелодия, от която сме настръхнали, потресаващ роман, остроумен анекдот, 



неподозиран научен факт, мащабен проект... Стига да сме почувствали или осмислили 

преживяването и да сме искрено докоснати от него, интелектът ни вече се развива! Именно 

защото сме изпитали нещо ново и интензивно! 

 И тъй като всичко живо е взаимообвързано, тези наши преживявания облагородяват 

целия ни живот! Креативният потенциал, който се насъбира при съзнателното общуване с 

култура, изкуство, наука, съвсем не остава капсулиран в някакво незначително ъгълче на 

съществото ни – напротив. Този потенциал се проявява в нашите професионални търсения, 

независимо дали са пряко свързани със събитието, което ни е вдъхновило, проявява се в 

общуването ни с хората, в самочувствието и себеусещането ни, в нравите и характера ни, в 

ежедневното ни настроението и целеустременост.   

Съвременното изкуство също е сред добрите медиатори на здравословно изумление и 

почуда. При него художниците са напълно свободни да реализират каквито проекти 

пожелаят, с каквито материали поискат, в каквато форма намерят за добре. Така логиката и 

посланията, закодирани в живопис, скулптура, инсталации, пърформанс, дигитално изкуство 

и прочее често ни оставят безмълвни – в най-добрия смисъл на думата! :) Просто липсата на 

правила и норми превръщат съвременното изкуство в пространство с безкраен асоциативен 

потенциал. 

 И най-хубавото е, че човек може да инвестира напълно приемлив ресурс, като време и 

средства, за да си създава малки удоволствия, които, освен всичко, оцветяват живота в така 

приятни вибрации. Когато нещо ви харесва, позволявайте си да му се наслаждавате в пълнота 

– а когато дадено нещо не ви откликва, смело поглеждайте към следващото!  

Най-важно е регулярно да подаряваме на ума и сетивата си нови изживявания, които 

искрено да ни впечатляват. Затова нека слушаме хубава музика, нека от сърце се смеем на 

забавните анекдоти, нека дадем свобода на вдъхновението си, породено от всички сфери на 

науката и изкуството и нека тези моменти са наши другари в стремежа ни да живеем 

щастливо и пълноценно! 
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