
ПРИТЧАТА ЗАД БРАНДА “IN YOUR HANDS” 

 

Скъпи приятели,  

Историята, която ще Ви разкажем, се случила преди много, много време в едно малко 
високопланинско селце. От онези селца, при които зъберите на планината буквално надвисват 
над последните къщи на селото. Там, където свършват асфалтираните пътища, за да започнат 
малките кози планински пътеки. Да, същите, които спират дъха не със своята стръмност, а с 
красотата, спокойствието и свободоносещия въздух, изпълващ мислите с чистота. 

Историята ще Ви отведе в края на една от същите омайни пътечки. В края й имало пещера, в 
която живеел мъдрец. Говорило се, че той знаел отговорите на всички въпроси и хората от 
селището в долината често го посещавали, когато били угрижени от неволите си. Без да иска 
нищо в замяна, мъдрецът им давал отговора, до който не можели да достигнат сами и хората 
се връщали щастливи у дома.  

Всяко лято, когато децата отивали при баба и дядо, малкото селце се изпълвало с детски глъч 
и смях.  

Мушмороците играели задружно в дружинки и дните на село били истинско веселие. Имало 
само едно нещо, което не разбирали и то било защо възрастните толкова обичали стареца в 
планината, който твърдял, че има отговор на всички въпроси. Как било възможно това, та 
дори и мама и татко не знаели всичко! 

Един ден научили, че жителите на селцето щели да организират празник в чест на мъдреца и 
да му поднесат дарове. Ядосани на голямото внимание към него и за това, че той ще получи 
подаръци, а те не, децата решили да докажат на всички, че мъдрецът не е чак толкова умен, 
за колкото го мислят. 

Събрали се на боен съвет и водачът на тайфата (защото като всяка една тайфа, така и тази си 
имала главатарче), казал: 

- Дружина! Хайде да измислим въпрос, на който никой не може да отговори. Така всички ще 
видят, че мъдрецът е лъжец! 

Речено – сторено. Оказало се обаче, че никак не е лесно да измислят въпрос, на който никой 
да не знае отговора. След дълго главоблъскане децата започнали да се отчайват. Точно тогава 
на главатарчето на групата му дошла идея. Без никой да го види то хванало една от 
пеперудите, които летели в полето, скрил я в юмручето си и заставайки пред другите деца, 
попитало: 

- Какво държа в ръка ? 

- Камък… пръст… листо… -  започнали да му отговарят децата, но никой не познал правилния 
отговор. 

Тогава малкото момче им показало пеперудата в юмрука си и обяснило, че ако зададат на 
стареца този въпрос, той никога нямало да познае отговора. 

Всички деца започнали да скачат от радост, с изключение на едно малко момченце с очила, 
което се съмнявало, че мъдрецът може все пак да познае. 

За да докаже на скептичния си приятел, че няма причина да се съмнява в плана му, 
главатарчето вдигнало юмрука си и попитало: 

- Какво държа в ръка? 

- Пеперуда!  – веднага отговорило пълничкото момченце. 

- А тя жива ли е или е мъртва? – попитало за втори път главатарчето. 



Тогава децата разбрали, че всъщност крехката пеперуда в юмручето на детето била 
неразрешима загадка. Ако мъдрецът кажел, че е мъртва, момчето щяло да отвори юмручето си 
и пеперудата да полети. Ако кажел обаче, че е жива, то само с едно леко и незабележимо 
трепване на ръката крехката пеперуда щяла да е мъртва. Нямало отговор на този въпрос. 

Дошъл денят на празника и малките деца изчакали възрастните да тръгнат по 
високопланинската пътека. Хванали една пеперуда без никой да ги види и се отправили и те 
нагоре към пещерата на мъдреца. Малчуганите за пръв път се качвали толкова високо в 
планината и били удивени от красотата на това място. Когато видели и самия мъдрец, се 
оказало, че не е онзи грозен и зъл човек, за когото го мислели, а вместо това бил благ човек, 
в чиито очи наистина се четяла мъдрост. 

- Хайде да не го правим, приятели –  разколебали се някои от децата. 

Главатарчето, виждайки, че може да загуби влиянието си над своята дружина, се провряло 
между възрастните, които били тръгнали да поднасят даровете си на мъдреца, застанало пред 
него и му казало: 

- Мъдрецо, ако наистина знаеш отговора на всички въпроси, то тогава знаеш ли какво държа в 
ръка? 

Изведнъж настанала тишина. Всички гледали малкото момче, което било вдигнало смело 
юмручето си пред стария мъдрец. Мъдрецът погледнал добродушно малкото момче и му 
отговорил: 

- Пеперуда, дете. Държиш пеперуда. 

- Той позна!… Той позна! – възклицавали малките деца. 

Не трепнал единствено малкият водач на дружинката, който се усмихнал победоносно и 
добавил: 

- Прав си, но тя жива ли е или мъртва? 

Отново настанала тишина.  

Тогава старият мъдрец погледнал малкото момче, опрял колене на земята пред него, погалил 
го по главата и дал своят отговор: 

- Мило дете, отговорът на този въпрос е изцяло в твоите ръце! 

*** 

Скъпи приятели,  

Вдъхновени от тази притча, ние решихме да кръстим компанията ни In Your Hands (В твоите 
ръце), слагайки и пеперудата от историята в логото. 

 

 

Ние истински вярваме, че всички отговори, от които се нуждаете, за да сте по-добри лидери, 
по-успешни търговци и по-ефективни членове на екипите си, са изцяло във Вашите ръце.  

Нашата роля е само да отключим този Ваш потенциал, давайки Ви нужните знания, умения, 
инструменти и доза вдъхновение, които се превръщат в истинска бизнес сила, само ако Вие 
решите да ги използвате и те станат част от Вас. 

ВЗЕМЕТЕ ПРОМЯНАТА В РЪЦЕТЕ СИ И ИЗЖИВЕЙТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, КОЕТО МОДЕРНО 
СЪЗДАДЕНОТО, ОТЛИЧНО ПРОВЕДЕНОТО И ПЪЛНОЦЕННО НАДГРАДЕНОТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ 

ДА ВИ ДАДЕ! 


