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Никой не е постигал нищо велико, освен 
само тези, които са се осмелявали да 

повярват, 
че нещо вътре в тях е по-висше от 

обстоятелствата.
Брус Бартън



Благодарности
Първо, бих искал да благодаря на моята парт-

ньорка Елизабет Капрони за нейната непрекъсната 
любов и подкрепа. Благодарение на Елизабет повяр-
вах в себе си и успях да пиша и говоря на такова ниво.

Както си спомням от най-ранно детство, мама и 
татко винаги са ме окуражавали да правя това, което 
искам и да вярвам, че мога. На тях искам да кажа: 
Ето, правя го! Благодаря ви.

Искам да изкажа големи благодарности на всич-
ки хора, които споделиха своите лични истории в 
тази книга и на тези, които споделиха истории, които 
все още нямат финал. Вярвам, че споделянето на на-
шите истории ще вдъхнови и други хора. Тези от вас, 
които имахте куража да споделите своите истории, 
независимо дали са завършени или все още не, вдъх-
новихте много други хора да осъзнаят, че те също ще 
имат възможността да се излекуват. Думите не могат 
да опишат, колко ценен подарък е това.

Бих желал да благодаря на Кевин Дохърти за ог-
ромния му принос по редактирането на тази книга 
и на Лизи Хътчинс за експертното ръководство. И 
тъй като това е моята трета книга, издавана от Hay 
House, бих искал да благодаря на целия, бивш и на-
стоящ, персонал на Hay House Великобритания, за 
тяхната топлина и за това, че ми помогнаха да се по-
чувствам като част от семейството на Hay House.

Също така бих искал да благодаря и на моя при-
ятел Кевин Уайт за прочитането (два пъти) на пър-
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вата чернова на тази книга, за това, че направи ня-
кои важни предложения и създаде някои наистина 
велики визуализации, които помогнаха тази книга 
да получи своя завършен вид.

Искам да благодаря и на моя приятел Брайс Ред-
форд за подкрепата, вдъхновението и мотивацията.

Потърсих помощ от експерти за някои важни точ-
ки в книгата. В тази връзка искам да благодаря спе-
циално на Барбара Андерсън, Фабрицио Бенедети, 
Лин Фриймън и Стефани Уей-Шан Луи за разясне-
нията, важната информация и професионалните на-
соки.

Голяма част от времето си за писане прекарах в 
кафенета и дори посочвам като мои офиси най-посе-
щаваните от мен кафенета. Така че най-накрая по 
ред, но не и по важност, искам да благодаря на пер-
сонала от Starbucks и Caffé Nero в Уиндзор, Вели-
кобритания, за създаването на перфектната за мен 
атмосфера за писане.



Въведение
Тази книга ни показва как да използваме съзнани-

ето си, за да излекуваме тялото си. След като написах 
първата си книга, Важен е начинът на мислене, ко-
ято описва връзката съзнание – тяло (и връзката съз-
нание – свят), хората започнаха да ме питат, как да я 
използват, за да се излекуват. По време на разговори-
те, аз обяснявах методиката за осъществяване на тази 
връзка, а по време на семинарите, преподавайки я, я 
преоткривах. На един от моите семинари една жена ме 
попита, дали имам планове да пиша за тазци връзка. 
Започнах да пиша тази книга на следващия ден.

Тази книга дава практически способи, които може-
те да използвате, за да излекувате редица медицински 
състояния. Преди около десет години, щеше да е вярно, 
да кажа, че съществуват малко медицински доказател-
ства, че съзнанието може да излекува тялото, въпреки 
че имаше изобилие от доказателства за това. Но сега 
изследванията, които се публикуват всяка втора сед-
мица, привеждат доста силни факти, доказващи че 
нашите предишни възприятия и вярвания – че съзна-
нието не може да излекува тялото – просто са грешни.

От 2006 година, визуализацията показва положи-
телни резултати при възстановяване от удар и реха-
билитация при гръбначно нараняване, както и по-
добряване на движението при пациенти с болест на 
Паркинсон. Пациентите просто използват своето съз-
нание, за да си представят, че се движат нормално. 
В момента, в който правят това, ръката или кракът, 



10 

за който си представят, че се движи, се стимулира на 
микроскопично ниво като участъкът в мозъка, който 
управлява ръката или крака, също се стимулира. Ре-
зултатът е, че техните движения се подобряват. При 
случаи на удар, някои нарушени участъци от мозъка 
дори започват да се възстановяват.

Ефектът на подобрение на здравето на пациента 
в резултат на внушение (плацебо ефект) още преди 
години показа, че силата на вярата може да повлияе 
хода на цяла гама от медицински състояния, вклю-
чително астма, сенна треска, инфекции, болка, бо-
лест на Паркинсон, депресия, конгестивна сърдечна 
недостатъчност, ангина, нива на холестерол, кръвно 
налягане, артрит, синдром на хронична умора, от-
слабване, стомашни язви и безсъние и дори може 
да промени нивата на имунитет и на хормоните на 
растеж. Последните проучвания показват, че когато 
човек приема плацебо и вярва, т.е. убеден е, че това 
е истински медикамент, в мозъка настъпват химич-
ни промени. Сега със сигурност знаем, че мислите, 
емоциите и вярванията не са просто субективни идеи 
в съзнанието, а причиняват истински химически и 
физически промени в мозъка и тялото.

Отбелязах няколко значителни прогреса в тази 
книга, предполагайки, че почти всяко заболяване 
може да бъде излекувано с помощта на съзнанието, 
или най-малкото, да се постигне подобрение. Осъз-
навам, че това е сериозно твърдение, но чувствам, че 
когато здравето, или по-точно животът на хората е 
заложен на карта, не можем да си позволим да чака-
ме науката да улови и да публикува някакво откри-
тие. Може би след десет години, вярата на хората, че 
съзнанието може да излекува тялото ще почива на 
достатъчно убедителни доказателства. 

За мен ще бъде повече от грешка да напиша, че 
съзнанието не може да лекува тялото, защото един ден 
науката ще открие, че то всъщност може. Ние просто 
разравяме повърхността в нашето разбиране за реал-
ния човешки потенциал. Айнщайн е казал: „Ние все 
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още не знаем каква хилядна част от един процент и 
от какъв характер се е разкрила пред нас.” Вярвам, 
че трябва да приемем факта, че много от това, което 
все още не сме изпитали, включва възможността на 
съзнанието да излекува тялото от почти всичко.

Някои може би ще кажат, че давам на хората 
фалшива надежда, но мисля, че това по-скоро е не-
гативна гледна точка. Поетът Джон Лидгейт пише: 
„Бихте могли да доставите на някои хора всичкото 
време и на всички хора част от времето, но не можете 
да доставите на всички хора всичкото време.” По-ско-
ро аз давам на хората надежда и ги виждам, че те я 
превръщат в „уелнес” и избягват да се вдъхновяват 
от възможности, поради риска, че някои от тях може 
да не дадат резултат.

Спомням си, че когато бях учен във фармацевтич-
ната индустрия обичах да гледам растенията в офи-
са, който споделях с още 20 други колеги. Може би 
бяха около 30 различни растения, които създаваха 
приятна атмосфера. Много от тях бяха малки и бяха 
поставени върху перваза на прозореца, т.е. те бяха 
първото нещо, което човек вижда, влизайки сутрин в 
офиса. Това беше една приятна гледка.

Работех в този офис повече от година, когато един 
ден някой небрежно събори едно от растенията от 
перваза на прозореца, което за малко щеше да падне 
върху минувачите. Въпреки че не стана, случаят беше 
определен като „потенциална опасност”. На следва-
щият ден бе обявено, че в целия департамент вече не 
е позволено да се поставят цветя по первазите на про-
зорците, за да се избегне нараняване. Така и стана.

Не беше необходимо да се забраняват малките 
растения по первазите. Щеше да е достатъчно да се 
постави бележка, която да напомня на всеки да вни-
мава. Мисля, че понякога се фокусираме твърде мно-
го върху негативите, особено на финала. Често не се 
целим високо, опасявайки се, че резултатът няма да 
е добър за нас.

С тази книга аз се целя високо. Вярвам, че в нея 
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повечето хора ще открият нещо полезно за себе си. 
Но също така знам, че не мога да угодя на всички. 
Ако не постигнете резултати, моля разберете, че 
моята чистосърдечна мотивация е да помогна и че 
наистина вярвам, че всички ние, вътре в нас, имаме 
резерви от неразработен потенциал.

Винаги съм бил мотивационен тип човек. Винаги 
съм помагал на хората да следват мечтите си и да вяр-
ват в себе си. Когато бях на двадесет, станах съдия по 
атлетика. В повечето случаи имаше добри, често чу-
десни резултати. Но понякога хората (зрителите) смя-
таха, че със съдийството си давам фалшива надежда, 
че е било по-добре просто да им кажа, да се целят по-
ниско или, че трябва да бъдат „реалисти”. Но кое е ре-
алистично? Това е нечие мнение. Не е факт.

Винаги съм разбирал откъде идват критиките, 
дори и да не съм бил съгласен с тях. Почувствах бол-
ка, когато видях колко тъжен беше един млад спор-
тист на троен скок, за когото на финала на нацио-
налната лига за атлети младежи бях отсъдил, че не 
е скочил достатъчно добре, още повече че му бях вну-
шил убеждението, че той би могъл да спечели злат-
ния медал. Но мисля, че без тази вяра, шансовете му 
за златен медал биха били почти нулеви. С вярата, 
той наистина беше способен да го спечели.

Всъщност, с един негов грешен скок, при който 
върхът на палеца му премина с един милиметър 
върху пластелина, той би спечелил златния медал. 
Почувствах се много тъжен заради него, тъй като ви-
дях колко горчиво беше разочарован, че не се е спра-
вил, така както искаше. Сигурен съм, че без вярата 
никога не би стигнал до финала, да не говорим, че не 
би бил толкова добър скачач. 

Същото е и със съзнанието, което лекува нашите 
тела. Вярвам, че когато се целим високо, с надеждата, 
че можем да се излекуваме напълно, тогава всичко е 
възможно. Но ако не опитаме, тогава никога няма да 
узнаем, какво е възможно.

Марк Твен пише: „Танцувай така, все едно никой 
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не те гледа. Обичай, все едно никога не си бил нара-
няван. Пей, все едно никой не те слуша. Живей, все 
едно раят е на земята.”

Да използваш съзнанието, за да се излекуваш, не 
е нещо ново. Хората са го правели още преди хиляди 
години. Например ведическите учения, които са на 
над 3000 години, са използвали съзнанието за лече-
ние чрез медитация.

Поради моето убеждение, че съзнанието може да 
повлияе почти всяко състояние, в края на тази книга 
съм направил списък от А до Я на медицински със-
тояния, заболявания и болести като предлагам една 
или повече визуализации, които биха могли да изле-
куват или повлияят положително всяко едно от тези 
състояния.

Моите проучвания за силата на съзнанието през 
последните 26 години (прочетох първата книга по те-
мата, Магическата сила на съзнанието от Уолтър М. 
Джърмейн, когато бях на 12) показват, че хората ин-
туитивно знаят как да се излекуват. Ние знаем, че за 
да се отърсим от стреса трябва да се успокоим. Ние 
знаем също, че трябва да развием положителен начин 
на мислене. Но ние трябва също да знаем и принци-
пите на правилната практическа визуализация.

Като потвърждение на казаното съм събрал ня-
колко истории на хора от цял свят, излекували се от 
сериозни заболявания като рак и диабет, както и от 
не толкова сериозни заболявания като сенна треска 
и болка. Когато ги прочетох забелязах, че те учуд-
ващо си приличат. Хората използват едни и същи 
принципи, които изглежда интуитивно знаят, а това 
са принципите, които и аз преподавах и които из-
глежда аз също интуитивно знаех. Първата част на 
книгата разкрива тези принципи, а във втората част 
можете да ги видите в действие.

Книгата се състои от три части. Първата част оч-
ертава изследванията в бързо развиващото се поле 
на науката  съзнание – тяло. Включил съм данни за 
силата на положителното мислене и плацебо ефекта, 
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най-съвременната информация за изследванията на 
това как нашите мисли и емоции причиняват микро 
промени в мозъка и най-новите изследвания за из-
ползването на съзнанието за лекуване на тялото.

Част ІІ на книгата съдържа историите за оздра-
вяване на различни хора. Тези хора са споделили 
как са използвали своето съзнание, за да се излеку-
ват от различни заболявания. Те са описали какво 
са си представяли и колко често са го правили. Те се 
надяват, че техният собствен опит може да вдъхнови 
други хора да повярват, че те също могат да бъдат из-
лекувани, както и да им предоставят известна прак-
тическа информация за това как да го направят.

Част ІІІ на книгата е най-краткият раздел, но по 
много причини това е най-повлияващата част. Тя е 
посветена на силата на любовта. Винаги съм вярвал, 
че любовта лекува.

Книгата има също и три приложения. Първото 
е една оздравителна техника, която съм нарекъл 
„квантово поле на лечение”, второто е списък на ме-
дицински състояния и визуализации за тяхното из-
лекуване, а третото приложение са две ДНК визу-
ализации.

В книгата препоръчвам да не прекъсвате започ-
натото от вас лечение, ако решите да използвате 
визуализациите. Подчертавам, че визуализациите 
трябва да се използват като допълнение към лече-
нието. Предпоставката за това е, че когато приемаме 
някакъв медикамент, ние трябва да мислим. Така че 
ние имаме мисли. Тази книга дава насоката на тези 
мисли и ви предлага това, което бихте могли да по-
мислите, за да помогнете за вашето оздравяване.

Надявам се да се насладите на книгата и да из-
влечете нещо положително за себе си.

С най-добри пожелания.
Дейвид Хамилтън
Ноември 2008



ЧАСТ І
СЪЗНАНИЕТО

МОЖЕ ДА ИЗЛЕКУВА
ТЯЛОТО



1.
Силата на 

позитивното мислене
Песимистът вижда трудност във всяка една 
възможност. Оптимистът вижда възможност 

във всяка трудност.
Уинстън Чърчил

Оптимистите живеят по-дълго от песимистите! 
Това е заключението на 30-годишно изследване, 
включващо 447 души, ръководено от учените в кли-
ника Майо. Те установили, че за оптимистите рискът 
от ранна смърт е с около 50% по-нисък, отколкото за 
песимистите и написали, че „... съзнанието и тялото 
са свързани и че начинът на мислене оказва влияние 
върху крайния резултат – смъртта”. Потресаваща 
статистика! Оптимистите имали по-малко физиче-
ски и емоционални здравословни проблеми, по-мал-
ко болка и повече енергия и те като цяло се чувст-
вали по-спокойни, по-щастливи и по-хладнокръвни, 
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отколкото песимистите.
Изследване от 2004 г., публикувано в журнала 

Архиви на общата психиатрия също открива нещо 
подобно. Изследването заключава, че съществува „... 
защитна връзка между ... оптимизъм и смъртност от 
всякакъв характер в напреднала възраст”. Оптими-
змът ви предпазва от заболявания.

Учените изследвали отговорите, дадени от 999 
датски мъже и жени, на възраст между 65 и 85 годи-
ни, на редица твърдения, включително:

„Често чувствам, че животът е пълен с надежди”,
„Все още имам положителни очаквания за моето 

бъдеще”,
„Има много щастливи моменти в моя живот”,
„Не си правя повече планове за бъдещето”,
„Често се смея от щастие”,
„Все още имам цели, които да преследвам”,
и:
„В повечето време съм в добро настроение”.

Резултатите били изумителни. Тези, които пока-
зали високо ниво на оптимизъм и отговорили поло-
жително на първото твърдение, имали 45% по-нисък 
риск от смърт поради каквато и да е причина и 77% 
по-нисък риск от смърт, причинена от сърдечна бо-
лест, отколкото тези, които показали високи нива на 
песимизъм.

Друго изследване разглежда внимателно автоби-
ографиите на 180 католически монахини, написани 
при постъпването им в манастира. Учените проучили 
автобиографиите им 60 години по-късно и установи-
ли, че монахините, чиито автобиографии съдържали 
повече позитивизъм, когато за пръв път прекрачили 
манастира, живели много по-дълго, отколкото техни-
те колежки, чиито съчинения били по-негативни.

Една от причините този положителен начин на 
мислене да е толкова важен, е че той подпомага на-
шата имунна система и така повишава и способнос-
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тта ни да се преборим със заболяванията. По време 
на едно изследване, проведено през 2006 г. от Уни-
верситета Карнеги Мелон, учените проучвали ефек-
тите на типичните вируси на настинка и грип върху 
хора с различен манталитет. Сто деветдесет и трима 
здрави доброволци били интервюирани, за да се оп-
редели нивото на положителните и отрицателните 
чувства, които те изпитват в живота си. След това те 
били изложени на един от двата вируса чрез капки 
за нос. Оказа се, че положително настроените хора 
били много по-устойчиви на вирусите, отколкото не-
гативно настроените.

Вървейки по нашия житейски път, манталитетът 
ни повлиява реакциите ни спрямо вирусите, бакте-
риите и други патогени. Положителният, оптимисти-
чен възглед за живота е най-добрият за цялостното 
ни здраве и дълголетие.

Също така, ние се справяме със ситуациите на 
живота по различен начин, в зависимост от това, с 
какво отношение ги посрещаме. Положителното от-
ношение ни помага да се справим с предизвикател-
ствата и дори да видим в тях удобна възможност, ко-
ето неминуемо е в полза на нашето здраве.

Изследване на Университета в Чикаго проучвало 
начина на мислене и здравето на 200 души, заемащи 
ръководни постове в телекомуникациите, които са 
били засегнати от корпоративно намаляване на пер-
сонала. Изследването показало, че тези служители, 
които виждали в съкращаването на персонала въз-
можност да се издигнат, били по-здрави, отколкото 
тези, които гледали на него като на заплаха. От тези 
с положителния начин на мислене, по-малко от една 
трета развили някакво заболяване по време на или 
малко след съкращенията. Но от тези с отрицател-
ния начин на мислене, над 90% се разболели. С дру-
ги думи, начинът по който гледаме на едно и също 
събитие, положително или отрицателно, има напъл-
но различен ефект върху здравето ни.
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Някои от най-добре проучваните ефекти от на-
чина на мислене показват, че той силно повлиява 
сърцето. Едно такова изследване, включващо 586 
души и проведено от учените от Университета Джон 
Хопкинс, открива, че положителната нагласа е най-
добрата превенция срещу сърдечна болест.

През 2003 г. учени от Медицинския Център към 
Университета Дюк, при изследване на 866 сърдеч-
но болни пациенти, откриват, че пациентите, които 
рутинно преживяват повече положителни емоции 
(например щастие, забавление и оптимизъм) имат 
с около 20% по-висок шанс за живот или 11 години 
повече, отколкото тези, които изживяват повече не-
гативни емоции.

При друго проучване през 2007 г., учени от Уни-
верситета Харвард изследват ефектите на „емоцио-
нална жизненост”, която била определена като „усе-
щане за положителна енергия, способност да регу-
лираме емоциите и поведението и усещане за анга-
жираност в живота”. Изследването включвало 6265 
доброволци и установило, че при тези, които имали 
по-високи нива на емоционална жизненост, същест-
вувала с 19% по-малка вероятност да развият коро-
нарна сърдечна болест, отколкото при тези с по-ни-
ски нива.

Здрав брак, здраво сърце
Заглавието по-горе е заимствано от научна ста-

тия, която разглежда проучване от 2006 г. на учени 
от Университета в Юта, което открило, че начинът 
на мислене на женените двойки силно влияе върху 
състоянието на техните сърца.

Учените записали на видео 150 семейни двойки, 
докато обсъждат семейни теми и ги категоризирали 
според това, как се отнасят един към друг. Те откри-
ли, че двойките, които се подкрепяли повече, имали 
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по-здрави сърца. А двойките, които били по-враждеб-
ни един към друг имали повече втвърдявания на ар-
териите. Здрав брак, здраво сърце!

Да подкрепяш другия до теб е много по-добре за 
здравето, отколкото да таиш гняв и горчивина и по-
стоянно да критикуваш.

В същото проучване, враждебността се посочва 
като заобикаляне на въпрос или като раздразнение 
и директно и индиректно предизвикателство към за-
даващия въпрос човек. Друго проучване определя 
враждебността като нагласа за цинични убеждения 
и липса на доверие към другите хора. Други я опре-
делят като състояние на агресивност и предизвиква-
не. В едно 25-годишно проучване, използващо тези 
типове на дефиниция като критерий за определя-
не нивата на враждебност, хората, които били най-
враждебни, имали пет пъти повече случаи на коро-
нарна сърдечна болест, отколкото тези, които били 
най-малко враждебни и имали повече доверие  в хо-
рата и които били благоразположени и внимателни.

Връзката между нагласата и сърцето е толкова 
сигурна, че едно 30-годишно проучване, публикува-
но през 2003 г. в Журнал на Американската Меди-
цинска Асоциация, заключава, че „... враждебността 
е един от най-надеждните индикатори за риск от ко-
ронарна сърдечна болест.”

Учените могат доста точно да изчислят риска на 
даден човек от сърдечна болест като изследват него-
вата диета и начин на живот – каква храна яде, кол-
ко упражнения прави, дали пуши или пие много ал-
кохол. Хората с диети с високо съдържание на мазни-
ни и холестерол, които не правят много упражнения 
и които пушат и пият много алкохол, обикновено са 
изложени на по-голям риск. Но учените могат също 
толкова точно да изчислят и риска, базиран на на-
гласата – дали човек има положителна или отрица-
телна нагласа или колко враждебен е спрямо остана-
лите. Добрите новини са, че както можете да проме-
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ните диетата си и начина си на живот, така можете 
да промените и начина си на мислене. Зависи от вас.

Разбира се, обстоятелствата в живота могат да 
бъдат такива, че да е неизбежно да не станем „по-
твърди” до известна степен, но все още имаме избор, 
независимо какъв. Аз съм силно развълнуван от ис-
торията на Виктор Франкъл, оцелял от нацистки 
концентрационен лагер в Аушвиц. В своята книга 
Смисълът в живота, бестселър с над 9 милиона ек-
земпляра, той пише:

Ние, които живеехме в концентрационни лаге-
ри, можем да си спомним мъжете, минаващи през 
бараките и даващи на другите последния си залък 
хляб. Те може да са били малко на брой, но предста-
вляват доказателство, че на човек може да му се 
отнеме всичко, освен едно нещо: последното от пра-
вата на човека – да избира собствената си нагласа 
при каквито и да е обстоятелства, т.е. да избира 
своя собствен път.

Думите на Франкъл дават надежда, че независи-
мо каква е, нашата нагласа е наш избор. Ако разро-
вим дълбоко в дъното на душата ни, винаги можем 
да направим по-висш избор. Такъв, който помага на 
другите хора да намерят комфорт и щастие и, пра-
вейки това да ни направи по-здрави.

Удовлетворение
Изследване, проведено сред 22461 души от учени 

от Университета в Куопио, Финландия, открива, че 
хората, които са най-доволни от живота си, живеят 
по-дълго. Те определят удовлетворението от живота 
като „интерес към живота, щастие и охолен живот”. 
Както е оповестено в Американския Журнал по Епи-
демиология от 2000 г., те открили, че за хората, които 
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са най-неудовлетворени от своя живот, вероятността 
да починат от някаква болест е с три пъти по-голяма, 
отколкото за хората, които са най-удовлетворени.

Не е толкова много това, което се случва в живота 
ни и определя нашето здраве и щастие. Това, което 
има най-голямо значение, е какво правим и какво се 
случва. Ако живеете в хубава къща, но видите някой 
с по-хубава от вашата, ще се почувствате ли неудо-
влетворен, че вашата къща не е достатъчно добра 
или ще помислите повече за това, какво ви харесва 
във вашия собствен дом и хората, с които го споде-
ляте?

Казва се, че тревата става все по-зелена, но ако за-
бележите вашата собствена трева и не обръщате тол-
кова голямо внимание на тревите на вашите съседи, 
тогава ще изпитате повече щастие и здравето ви ще 
бъде по-добро. Най-важното е над какво се фокусира-
те вие. Това, което има значение, е вашата нагласа.

Да се оплакваме или не
Колко често се оплаквате? В своята вдъхновява-

ща книга Свят на свободно оплакване, Уил Боуен 
ни насърчава да приемем предизвикателството, в 
продължение на 21 дни да не се оплакваме от нищо. 
Това означава да се въздържаме от оплакване, кри-
тикуване или несправедливо отсъждане. Той пред-
лага да носим тъмно червен маншет и да го слагаме 
на другата китка, всеки път, когато искаме да се оп-
лачем от нещо. 

Истинска изненада. Повечето хора първоначално 
го сменяли от едната китка на другата повече от 20 
пъти на ден. Чудесно е да можеш да обърнеш внима-
ние на поведението си. Но след известно време, на 
хората им станало по-лесно да минат четири или пет 
дни, без да се оплачат нито веднъж. Това е огромна 
разлика и голям плюс за тяхното здраве.



 23

Оплакването от различни неща и критикуване-
то на хората се е превърнало в начин на живот за 
нас, като дори не забелязваме, колко често го пра-
вим. Това в навик. Рядко се оплакваме от същността 
на нещата, а само от начина, по който ни изглеждат. 
Същото нещо за някой друг може да означава нещо 
съвсем различно. Например, да кажем, че пратка, 
която очаквате, не пристига. Оплаквате се, че това 
е провалило деня ви, забавило е целия ви график. 
Стресирате се, създавате безчет отрицателни ефекти 
за тялото си. Някой друг, който също има закъсняла 
доставка, може да реши, че така би могъл да съчетае 
няколко неща и (от личен опит) да реши, че така се 
е получило най-добре. Всъщност закъснението добро 
ли е или лошо? Зависи от вас. Но това, което ще ре-
шите, ще повлияе на здравето ви.

Оплакването засяга дори хората около нас. Рядко 
забелязваме това, но ние сме като камертони. Кога-
то ударим камертона, останалите неща наоколо ре-
зонират. Същото се получава и когато постоянно се 
оплакваме пред хората около нас – ние ги предиз-
викваме и те да се оплакват. Изведнъж те също се 
вдъхновяват да откриват грешките в живота си и в 
света. Оплакването се превръща в бактерия, която 
пренасяме със себе си, заразявайки повечето хора, 
които ни обкръжават.

Нашите мисли и нагласи вдъхновяват нашите 
действия, а нашите действия създават нашия свят. 
Така нашите мисли и нагласи създават нашия свят. 
Какъв свят ще изберете? Това е идеята в книга на 
Уил Боуен. Ако престанем да се оплакваме, тогава 
можем да започнем да работим върху създаването на 
един по-добър свят. Така ние правим и нещо положи-
телно за здравето на нашите тела.

Вместо да се оплаквате, опитайте да се фокусирате 
върху това, за което сте благодарни. Благодарността 
ражда благодарност. Върху колкото повече неща, за 
които сте благодарни се фокусирате, толкова повече 
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неща, които ви доставят радост ще забележите и ще 
изживеете. А това е добро и за сърцето ви.

Парите могат да купят
щастие, когато са похарчени 
за някой друг
Това беше заглавието на една статия, публику-

вана на 20 март 2008 г. от Университета в Британ-
ска Колумбия, Канада. То описва проучване, което 
показва, че хората, които раздават парите си са по-
щастливи, отколкото тези които ги похарчват само за 
себе си.

Проучването е ръководено от учени от Универси-
тета на Британска Колумбия и е публикувано през 
2008 г. в журнала Наука. Резултатите показват, че 
хората, които харчат част от парите си „просоциал-
но”, т.е., харчат ги за подаръци за други хора или за 
благотворителни дарения, вместо за себе си, са по-
щастливи.

Изследването включва 632 души, които трябва 
да степенуват своето щастие и да направят разбор 
на своите месечни приходи и разходи (включително 
сметки, подаръци за други хора, подаръци за себе си 
и дарения за благотворителност). Авторите съобща-
ват, че „Независимо от това, какъв доход имат хора-
та, тези, които похарчват пари за други хора, се оп-
ределят като по-щастливи, докато тези, които харчат 
повече за себе си – не.”

Най-щастливите хора са тези, които раздават 
парите си. Това е в противоречие на мисленето на 
повечето хора – че ние трябва да пазим всичките си 
пари за себе си „за всеки случай” и че колкото повече 
натрупваме, толкова по-щастливи ще бъдем. Но не е 
необходимо сумите, които раздаваме, да са големи.

За да тестват теорията, учените дали на 46 добро-
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волци по 5 и по 20 долара и ги накарали да ги по-
харчат до 5 часа следобед на същия ден. Половината 
трябвало да похарчат парите за себе си, а другата 
половина трябвало да ги похарчат за други хора. Хо-
рата, които похарчили парите, за да купят нещо на 
друг, казали, че се чувстват по-щастливи в края на 
деня, отколкото тези, които ги похарчили за себе си. 
Учените казват, че: „Тези открития предполагат, че 
много малки промени в разпределянето на разходи-
те – толкова малки, колкото 5 долара – могат да са 
достатъчни, за да направят човека  щастлив в 
този ден.”

Защо да не дадеш нещо днес, на когото ти решиш 
и каквото ти решиш?

Много други изследвания откриват, че въпреки, 
че нашите средства и разполагаеми доходи са по-ви-
соки в сравнение с тези на нашите баби и дядовци 
от преди 50 години, ние изобщо не сме по-щастли-
ви. Всъщност, някои проучвания на общественото 
мнение откриват, че хората в наши дни са по-малко 
щастливи, отколкото хората преди 50 години.

Изследването на Британска Колумбия показва, 
че нивото на дохода не е толкова важно, а по-скоро, 
какво можем да направим с този доход. Получава-
нето на малка заплата, но показването на щедрост с 
нея, води до по-голямо щастие, отколкото спечелва-
нето на милиони и похарчването им само за себе си. 
Парите не са основата. Може да сте богат и щастлив, 
но може да сте и беден и щастлив. Щастието е в това, 
какво правиш с това, което имаш. Зависи от теб!

В действителност, в един аспект на изследването, 
учените измерват нивата на щастие на 16 служителя 
в Бостънска компания, след като те са получили сво-
ите бонус възнаграждения между 3000 и 8000 дола-
ра. Изследователите откриват, че щастието не зависи 
от размера на бонуса, а е продукт от това, какво пра-
вят с него получателите му. Служителите, които по-
харчили по-голяма част от него за подаръци за други 
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хора и за благотворителност, били по-щастливи от 
тези, които похарчили всичко за себе си.

Да бъдем положителни 
към обстоятелството, че 
ще остареем
Начинът на мислене влияе върху скоростта на 

остаряването. Всъщност, позитивните хора живеят 
по-дълго! Това е заключението на някои проучва-
ния, проведени от учени от Университета Йейл, кои-
то изследвали отговорите на 660 души спрямо серия 
от въпроси за начина им на мислене като: „Остаря-
вайки, ставаш по-малко полезен. Съгласен ли си с 
това твърдение или не?” Тези, които били напълно 
несъгласни с това твърдение, и следователно имали 
най-положителна нагласа за остаряването, живели с 
около седем години и половина по-дълго, отколкото 
тези, които се съгласили с твърдението и следовател-
но гледали негативно на остаряването.

И точно както начинът на мислене повлиява вър-
ху състоянието на сърцето, учените от Йейл заклю-
чили, че начинът на мислене дори оказва по-голямо 
влияние от кръвното налягане, нивата на холесте-
рол, тютюнопушенето, телесното тегло и нивата на 
упражнения върху това, колко дълго ще живеем.

През 2006 г. изследване на Университета в Тексас, 
проведено сред 2564 мексикански американци на 
възраст над 65, показва, че положителните емоции 
намаляват кръвното налягане.

През 2004 г. учени от Университета в Тексас от-
криват дори, че слабият характер е свързан с начи-
на на мислене. Те изследвали 1558 възрастни хора 
от мексикано-американската общност и за да опре-
делят нивата на слабохарактерност, те измерили 
отслабването, изтощението, скоростта на вървене и 
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силата на стискане. С течение на времето, открили, 
че при хората с най-положителен начин на мислене, 
съществува най-малка вероятност да проявят слабо-
характерност.

Подобен резултат при проучване за задоволе-
ността, изследване от 2006 г. показва, че хората над 
80-годишна възраст, живеят по-дълго, ако са довол-
ни от живота си. В Журнал по геронтология, учени 
от Университета в Юваскюла, Финландия, публику-
ват резултати от изследвания сред 320 доброволци, 
които попълват въпросник за „Удовлетвореността от 
живота”. Учените откриват, че тези, които са най-до-
волни, са застрашени само наполовина от смърт през 
следващите десет години, в сравнение с тези, които 
са най-малко удовлетворени.

По същество, ако сте положително настроени и 
задържите тялото и съзнанието си активни, вие ще 
останете по-здрави за по-дълго време, а когато се 
разболеете, ще се възстановите по-бързо. Вашите 
умствени и физически способности също ще се запа-
зят за по-дълго време. Това е заключението на мно-
го от изследванията в последно време що се отнася 
до връзката между начина на мислене и процеса на 
остаряване. Не е необходимо да остаряваме толкова 
бързо, колкото си мислим.

Много хора се придържат към идеята, че мозъкът 
и тялото отслабват с възрастта и използват това като 
обяснения, защо забравят някои неща, защо поняко-
га не могат да мислят ясно и защо се чувстват схва-
нати, когато станат от сън. Добре, мозъкът и тялото 
търпят промени. Но колко бързо ще настъпят тези 
промени е нещо, на което можем да повлияем. 


