Историята
Решителността особено ярко се проявява в сложни ситуации, когато
постъпките ни са свързани с известен риск и трябва да се избира между няколко
възможности. Тогава човек трябва да може смело да поеме отговорност за
взетото решение и своевременно да го реализира - да прояви умение бързо да
действа или да изчака с определена цел, като запази самообладание.
“Да пресечеш Рубикон” е израз, който ни съпътства в моменти на съдбовни
решения. Свързан е с името на Юлий Цезар. По негово време Рим е република и се
управлява от триумвират, съставен от Помпей, за да се грижи за работите на
държавата. В него, освен Помпей, влизат Юлий Цезар, вече известен пълководец,
и Крас, избран поради невероятно голямото му богатство, което е спечелил
като доставчик на войската. Цезар, като най-способен от тримата, решава да
увеличи славата на Рим. Преминава Алпите, завладява днешна Франция, после
нахлува в земята на дивите германци, покорява частично Англия, но се оказва, че
трябва да се върне в Италия. До него стигат слуховете, че Помпей е решил да
стане доживотен диктатор, докато той - Цезар, печели територии за Рим. Ето
защо трябва да вземе решение дали да се върне в Рим с войската и така да сложи
край на една бъдеща диктатура, рискувайки гражданска война. Той преминава
Рубикон (малка река, която дели римската провинция Цизалпийска Галия от
Италия, и така поема обратния път към дома, за да вземе властта и да сложи
началото на своето еднолично управление.
Римският Сенат го прави доживотен диктатор. Той преустройва държавата и
трасира пътя на първия император – Август. Започва възходът на Римската
империя. И всичко тръгва от едно решение – дали да пресече Рубикон.

Всеки има своя Рубикон
Трябва ли да се рискува? Този въпрос е традиционен при вземането на важно
решение, засягащо бъдещето ни. Тъй като всяка дейност на човека е свързана с
известна неопределеност (поради комбинацията от много фактори, които й влияят),
ясно е, че тя е свързана и с известен риск. Рискът съпровожда всяко предприето
действие, затова ние се интересуваме от това, до каква степен трябва да рискуваме.
И как да намалим риска при вземането на решение?
”Три пъти мери, един път режи”, не е случайна поговорка. Някои хора се съветват
с астролози, ходят на врачки, питат и разпитват важни за тях авторитети. Това е
древна практика. Катерина Медичи е управлявала с желязна ръка чрез съпруга си и
синовете си – крале на Франция, като редовно се е съветвала със своя астролог,
особено когато е замисляла поредното политическо убийство. Тя е може би найизвестната жена отровителка в историята на Европа, властвала в продължение на
десетилетия. Да не забравяме, че по нейно внушение се провежда и прочутата
Вартоломеева нощ - избиването на хугенотите (протестанти) във Франция.

