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Предговор
Благодарна съм на Дейвид Хамилтън за напис-

ването на тази вдъхновяваща книга. Като учен, 
прегърнал ново мислене, той създаде мост, който 
ще бъде от полза за много хора, които търсят да 
разберат връзката между нашето тяло, нашият 
разум и нашата духовна същност. Дейвид обедини с 
любов проучванията на учени, лечители и мисти-
ци, за да предостави на хората разумно и научно 
обяснение за истинската същност на нашата все-
лена. 
Сигурна съм, че прозренията на Дейвид ще помог-
нат да нарасне разбирането и убеждението на хо-
рата, че ние сме изградени от енергия. Интегрира-
нето на тази истина в живота ни ще даде възмож-
ност на хората да живеят всеки ден със съзнател-
ното разбиране, че всяка мисъл влияе и моделира 
нашия свят. 
С написването на тази книга, целта на Дейвид е да 
вдъхнови хората да живеят изпълнен с любов жи-
вот. Трудно ще е да се четат неговите идеи и човек 
да не стане по-съзнателно обичащо същество. 

Луиз Л. Хей
Август 2006



Благодарности
Смятам, че съм благословен да бъда обграден от 

толкова много любезни, търпеливи, разбиращи и 
щедри хора и тук бих желал да благодаря на някои 
от тях. 

Бих искал да благодаря на спътницата ми в живо-
та Елизабет Капрони. Нейната никога несвършваща 
любов и подкрепа бяха вдъхновение за мен и често 
ме издигаха и водеха по сегашния ми път. Без нея, 
тази книга никога нямаше да добие сегашния си вид. 

Бих искал също да благодаря на моите родите-
ли, Джанет и Робърт Хамилтън, които ме доведоха 
на този свят, обичаха ме и ме подкрепяха във всяко 
усилие през живота ми, и които от ранна възраст ме 
научиха, че „Мисълта е тази, която има значение“. 

Бих искал също да благодаря на Елма и Питър 
Капрони, които ме направиха част от своето семей-
ство, обичаха ме и ме подкрепяха при многобройните 
предизвикателства. 

Благодарен съм също на многото приятели, ми-
нали и настоящи, които ми помогнаха, насочвайки 
ме по моя духовен път. По-специално, аз винаги ще 
си спомням пътуването на Духовна Помощ и всички, 
които участваха в него. 

За свършената отлична работа по издаването на 
тази книга, бих искал да благодаря на Лизи Хътчинс. 
Много съм признателен също на Мишел Пили от Хей 
Хауз Обединено Кралство, за това, че ме накараха да 
се чувствам добре дошъл в семейството на Хей Хауз. 
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Огромно благодаря на всички, които търпели-
во прочетоха тази книга и ми предложиха обратна 
информация: Маргарет МакКати, Кени Мак Кати, 
Джун Моор, Сайобан Моор, Ан Брокълбанк, Стан 
Джайлз, Лиз Айвъри, Брайс Редфорд, Джойс Бън-
тън, Дейв Кларксън, Оливия Баръм, Кени Мак Ду-
гъл, Сет Гардинър и Андреа Ломас. Бих искал също 
да благодаря на Том Хартман, Гордън Смит и Луиз 
Хей за препоръчването на книгата. 

За полезните отговори на някои от моите въпроси 
относно Глава 3, бих искал да благодаря на Профе-
сор Ерик Кендъл, Нобелов лауреат за медицина през 
2000 година. Бих искал също да благодаря на Д-р 
Ърнест Роси за полезните отговори и за отнетото вре-
ме да ми изпрати някои важни научни публикации 
по психосоциална геномика, които спомогнаха Глава 
3 да се развие до настоящия си вид. Тази помощ беше 
оказана без да е виждал никога тази книга. 

Бих искал също да благодаря на Университета в 
Глазгоу, Хомеопатичната Болница в Глазгоу и на Пол 
Стивънс от отдела по парапсихология Коустлър на 
Единбургския Университет, за това, че ми помогнаха 
да получа ценна научна информация за книгата. 

На всички учени, които старателно извършваха 
изследванията и които съм описал в тази книга бла-
годаря, че вие помогнахте на много хора да оценят, 
че това което мислят, винаги може да бъде наистина 
реално. 



Въведение
Тази книга описва как нашите мисли и чувства, 

идеи и вярвания, надежди и мечти, променят състоя-
нието на телата ни, състоянието на нещата в живота 
ни и даже състоянието на света. 

Всяка мисъл е от значение!
Последните научни открития разкриват, че всяка 

мисъл и чувство, които някога имаме се изразяват 
през телата ни. Например, начинът по който преце-
няваме някого от живота си или мислим за някой, 
чиито действия ни стресират, причинява промени в 
телата ни. 

Молекули познати като невропептиди свързват 
мислите и емоциите ни към всяка част от телата ни. 
Ето защо според медицински проучвания плацебото 
лекува хората. Ако човек вярва, че получава истин-
ско лекарство, или даже ако просто вярва на доктора, 
който го предписва, обикновено ще се почувства по-
добре. 

Нашите мисли и чувства включват и изключват 
дори гените. Научни изследвания наскоро показаха, 
че те може да породят нови области на растеж в мо-
зъците ни, което рано или късно води до промени в 
телата ни. В един много реален смисъл, вие сте това, 
което мислите!
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Връзката дух-тяло даже отваря възможността да 
се самолекуваме от болести чрез силата на помислите 
си. Стресът, например, забавя скоростта на възстано-
вяване от болест. Но ако решите да се съсредоточите 
върху нещо, което ви доставя удоволствие или имате 
сърдечни мисли за някой, на когото държите, тялото 
ви ще произведе много по-малко стресови хормони и 
така ще се ускори възстановителния процес. 

Научни проучвания показаха, че дори поставя-
нето на ръцете ви над човек, може да въздейства на 
състоянието на тялото му. Изследвания при малки 
плъхове, например, са показали, че майчината ласка 
увеличава нивата на растежните хормони и намаля-
ва стресовите хормони. 

Дори визуализирането на човек в добро здраве 
помага. Няма нужда да бъдете близо до него, за да 
сработи това. Маса учени показаха, че всичко, което 
съществува е свързано. Мисълта за нещо, където и да 
е то, по някакъв начин го променя. 

Също така мисъл за човек, се регистрира на ня-
какво ниво в тялото му. Учени са проучвали това и са 
открили промени в нервната система на тестваните 
субекти като резултат на мислите, които други хора 
са имали за тях. 

Но мисъл за нещо определено има същия тип 
ефект, макар, че не винаги го забелязваме. Изследо-
ватели са проучили това и са отбелязали особено ши-
роки въздействия, когато много хора се съсредоточат 
върху едно и също нещо в едно и също време. Такива 
групово насочени мисли са били правени за намаля-
ване нивото на престъпността и даже за случаи на 
тероризъм. 

Нашата връзка със всичко е такава, че даже ни е 
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невъзможно да не повлияем на състоянието на сре-
дата, върху която решим да се фокусираме. Отноше-
нието на доброта и опрощение, както и отношение на 
самолюбие и отмъстителност например, ще доведе 
до различни състояния в тялото ви, в живота ви и в 
света. Звучи като обобщение, но тази книга обяснява 
как работи това и особено важно е, какво трябва да 
направите вие, за да промените нещата към по-до-
бро. 

Много от познанието в тази книга вече е било 
публикувано в рецензирани научни списания, т. е. 
в златният стандарт в науката. Аз просто извадих съ-
ответните части и направих няколко екстраполации 
от изводите на някои от изследванията, споявайки ги 
с мои собствени идеи, които съм извлякъл от широк 
поглед върху областите на науката за душата и тяло-
то, духовността и съзнанието. 

Част от представено тук познание, все още не е 
подплатено с такива рецензирани доказателства, 
въпреки че това не означава, че е невалидно. Нови-
те идеи и открития често изискват време преди да 
пробият в това, което се счита като мейнстрийм. Аз 
силно вярвам, че много от изследванията спомена-
ти в тази книга, насочват към истински феномен. Аз 
вярвам, че сме на ръба на голяма крачка напред в 
нашето разбиране за съзнанието и взаимодействието 
между дух и материя. 

Някои неща от представяното проучване, може да 
прозвучат „отвлечено“, особено за средностатисти-
ческия академичен учен. Не се извинявам за това. 
Както ни е показала историята, пътят на научното 
откритие първоначално често изглежда смешно и 
чак по-късно нашето разбиране за начина, по който 
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се случват нещата, ни позволява да приемем новите 
идеи. 

Втората половина от книгата вкарва в играта ду-
ховността. В тази част има по-малко наука и повече 
използване на интуиция, докато представям мисти-
чен поглед върху света, който вероятно е отвъд на-
учните доказателства и може да бъде схващан само 
като лично изживяване. Но това все още е наука, ко-
ято прави в своя живот всеки учен, само че различен 
вид наука, такава, която е странна за отделния чо-
век. 

Завършвам книгата по начин, по който обичам да 
завършвам всичките си разговори – помагайки на 
хората да оценят любовта, добротата и съчувствието, 
която е навсякъде около тях. Когато изберем да оби-
чаме, да бъдем добри и да изпитваме състрадание в 
собствения си живот, всичко се променя. Всичко. Хай-
де, опитайте! Нека да започнем нашето пътешествие 
на промяна. 

Дейвид Р. Хамилтън
Май 2006 година



1. 
Тяло и Дух

Тялото и духът са преплетени. Всяка мисъл, чув-
ство и намерение, които имате, изпраща вълнички 
през тялото ви. Резултатите зависят от естеството на 
тези мисли, чувства и намерения. Те могат да бъдат 
толкова мощни, че дори засягат гените ви. Опреде-
лен ген, който би могъл да предизвика заболяване 
или да ви предпази от заболяване, например, може 
да бъде включен или изключен в зависимост от това 
как преработвате ежедневните преживявания от 
живота си. Последиците от това са огромни. Всяка 
функция на човешкото тяло е податлива на мислите 
и чувствата. 

Всъщност цялото тяло е програмирано да усеща 
всяка емоция. И когато то го прави, нашите емоци-
онални предизвикателства често се проявяват като 
физически симптоми. Въпреки че има много различ-
ни причини за рака, например, един фактор, който 
изглежда има влияние, е потискането на негативна-
та емоция. Показано беше, че ракът обикновено прог-
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ресира по-бързо при хора, които задържат дълбоко в 
себе си емоционална болка, която често се натрупва 
през годините. Добрата новина е, че освобождаване-
то на тази болка може да спре и даже да обърне на-
зад развитието на рака. 

Използвайки ума си, ние редовно лекуваме болки, 
страдания, болести и заболявания, макар че повече-
то време не забелязваме това. Науката е доказала, 
че човек, който вярва, че получава лекарство, дори 
то да е реално неистинско т. е. е плацебо, обикновено 
ще бъде излекуван. В едно научно изследване, все-
ки ден е бил даван морфин на пациенти за сериозни 
болки в продължение на три дни, но на четвъртия 
ден морфинът бил тайно заменен с плацебо – воден 
разтвор на сол. Но пациентите усещали облекчение 
на болката, както в предишните дни и медицинските 
тестове даже отбелязали същите физиологични про-
мени, както когато те получавали морфин. Единстве-
но тяхната вяра неутрализирала болката. 

Плацебо ефекти като този разчитат на сляпата 
вяра, но всеки може да се научи да впрегне силата 
на мислите и чувствата си, за да допринесе за поло-
жителни лечебни ефекти върху собственото си тяло. 
Техниките на визуализиране, например, редовно се 
използват от хиляди хора, като често постигат нещо, 
което може да изглежда като нищо друго освен като 
чудо. 

Ние можем дори да се лекуваме един друг. Мно-
гобройни методи на лечение с докосване са използ-
вани от растящ брой хора навсякъде по света. Фак-
тически, едно изследване от 1998 г. изчислява, че 
над 40000 медицински сестри в САЩ практикуват 
такива терапии. Сега техният брой е много по-голям. 
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В Обединеното Кралство, през 2000 година е напра-
вена приблизителна оценка, че има около три пъти 
повече практикуващи Рейки, отколкото са лекарите 
и медицинските сестри. 

Съществува голям обем изследвания в подкрепа 
на тези терапии, много от които провеждани в усло-
вия на стриктен научен контрол. Някои от тези из-
следвания дори показват, че хората могат ментално 
да влияят на темпото на растеж на биологични орга-
низми в епруветки. Удивително, но истина!

Има изследвания, които са показали защо толко-
ва много хора усещат, когато някой се взира в тях. 
Изследователите са открили, че хора седящи в една 
стая откликват на мислите към тях на хора в друга 
стая, отдалечена на 25 метра. Когато те са свързани 
с научна апаратура, кожата им показва минимални 
промени в електрическото съпротивление зависещо 
от типа мислене, което други хора имат към тях. 

Всички тези изследвания, както и много други, ще 
бъдат обсъждани по-късно в книгата. Също така и 
фактът, че ние създаваме преживяванията в живота 
си съгласно нашите мисли, чувства и вярвания. До-
брата новина е, че можем да променяме аспекти от 
живота си просто като променяме гледищата си. 

Колективно ние също създаваме събития в света. 
Така както науката показа, че тялото и духът са свър-
зани, също така тя демонстрира, че ние сме тясно 
свързани един с друг по такъв начин, че всяка мисъл 
и чувство изпращат вълнички през цялата вселена. 

Както всеки човек притежава нещо, което може да 
се нарече „ментален и емоционален климат“, пред-
ставляващ неговото общо психологическо и емоци-
онално състояние, така всички ние споделяме ко-
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лективен ментален и емоционален климат. И точно 
както нашите персонални климати влияят на това, 
което ни се случва в личния живот, така нашия ко-
лективен климат влияе на това, което ни се случва в 
световен мащаб. Всичко ставащо навсякъде по света 
просто е проекция на това, как ние колективно, ми-
слим и усещаме. 

Но преди да продължим по-нататък към самите 
себе си, нека първо да проучим някои от очевидните 
начини, по които са свързани тялото и духът. 

Тяло-дух
Дали някога сте осъзнавали, че когато плачете, 

вашите мисли и чувства са тези, които карат тяло-
то ви да произвежда сълзи? Мислите и чувствата на 
щастие или тъга привеждат в действие серия от въ-
трешни събития в тялото ви, кулминацията на които 
е потоп от сълзи. Дух въздействащ върху биология-
та! По същия начин една притеснителна мисъл може 
да накара лицето ви да почервенее. Една приятна 
мисъл, от друга страна, може да промени ритъма на 
сърцето ви и даже да повиши силата на имунната ви 
система. 

Сексуалното пробуждане е също част от явлението 
дух-тяло. Самото въображение може да причини хор-
монални промени при жените и очевидни физически 
промени при мъжете. По такива съвсем обикновени 
начини, мислите и емоциите влияят на вашата био-
логия. 

Вероятно на здравния фронт вие сте добре запоз-
нати, че стресовото мислене може да причини цяла 
гама болести и това е добре документирано в научна-
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та литература. Представяли ли сте си някога ужас-
ните последици от това да не направите нещо навре-
ме или да стресирате сам себе си с мисълта, че ще 
закъснеете за среща? Такъв вид стрес може да доведе 
евентуално до вътрешни телесни промени, които во-
дят до сърдечно заболяване. Но в края на краищата, 
не събитията причиняват заболяването, а мисловни-
те процеси. Не че сте закъснели – вашите мисли са 
били, че ще закъснеете. 

Оздравителните ефекти от това как мислим и 
чувстваме са извънредно широкообхватни. Повечето 
медицински специалисти ще се съгласят, че на много 
пациенти приети в техните кабинети, душевното със-
тояние наистина е отговорно за тяхното заболяване. 

Това, което е по-малко известно, но също е вярно, 
е обратното: че вашата биология може да влияе на 
мислите и емоциите ви. Ако помислите, това е доста 
очевидно. Когато например една жена е в цикъл, ста-
ват хормонални промени в тялото Ѝ, като причиня-
ват емоционални върхове и спадове, които влияят на 
нейното мислене. Следователно, измененията в био-
логията Ѝ водят до промени в мислите и емоциите Ѝ. 

Освен това, физическите изменения в мозъка 
може да направят човек да се чувства високо или ни-
ско емоционално. Например, опиатните наркотици 
като хероин или морфин може да променят емоци-
ите. Ендорфините, които са естествени собствени те-
лесни опиати, правят същото. 

Така комуникацията дух-тяло върви двустранно – 
от духа към тялото и от тялото към духа – и е толкова 
плавна, че сега много учени се отнасят към тялото и 
духа като към единство – „тяло-дух“ – така както се 
отнасят към пространството и времето – „простран-
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ство-време“. Едното не може да бъде отделено от дру-
гото. 

Върху това са били направени много съвременни 
изследвания. Например, Институтът по Математика 
на сърцето публикува научно изследване през 1995 
г. в American Journal of Cardiology, което показва 
въздействията върху сърцето на някои форми на по-
зитивно и негативно мислене. Те разкриват, че ми-
сли на признателност и гняв произвеждат противо-
положни ефекти в тялото. 

В изследването, 12 души били помолени да мислят 
„признателност“ и други 12 били помолени да мислят 
„гняв“. Едновременно с това учените контролира-
ли сърцата им. След представянето на компютърен 
анализ върху сърдечния ритъм, учените открили, че 
сърцата на хората мислещи „признателност“ са би-
ели по-гладко и равномерно – наречено „вътрешна 
съгласуваност – от колкото сърцата на хората, кои-
то са мислели „гняв“. А този тип съгласуваност има 
страничен ефект върху останалата част от тялото ви. 

Добре се знае, че нещо като съгласувана вибрация 
може да „натовари“ съседни обекти със същия плавен 
ритъм. Например, ако в една стая трябва да залюле-
ете едно голямо махало и няколко по-малки махала 
с различна скорост, после излезете и се върнете по-
късно, по-малките махала ще се люлеят със същия 
ритъм като този на голямото. Голямото махало ще е 
натоварило или „вдъхновило“ по-малките махала. 

По подобен начин, ако ударите един камертон, той 
ще накара близкостоящи камертони да вибрират със 
същата скорост. 

Вътрешната съгласуваност в сърцето натоварва 
други органи с подобна съгласуваност и здравослов-



 19

но състояние. В известен смисъл, позитивното мисле-
не може да бъде причина всички органи да пеят една 
и съща мелодия, внасяйки равновесие и хармония в 
тялото. Може би сте забелязали в личния си живот, 
че когато се чувствате постоянно позитивно, хората 
свирят на същата струна като вас и целия ви живот 
се развива до степен на равновесие и хармония. Съ-
щото се случва и в тялото ви. 

В други проучвания на въздействието върху сър-
цето, учените от Университета в Юта публикуваха 
изследване през 2006 г., отразяващо как едно враж-
дебно отношение може да причини сърдечно заболя-
ване. Изследването включвало 150 женени двойки 
на възраст между 60 и 70 години и открило, че ко-
гато жените са били открито враждебни, правейки 
изявления като „понякога си толкова глупав“, тогава 
имали по-голямо количество втвърдени артерии и 
когато мъжете са били по-контролиращи, правейки 
изявления като „ще правя каквото искаш, за да си 
далеч от мен“, тогава имало повече втвърдявания в 
артериите им. 

В друго проучване Институтът по математика на 
сърцето също показа, че позитивно и негативно ми-
слене може да влияят на имунната система. Изсле-
дователите проследили количествата слюнчен иму-
ноглобулин А (s-IgA) когато всеки човек от изследва-
нето мисли „грижа и съчувствие“ или „гняв и неудо-
влетвореност“. Слюнченият имуноглобулин А открит 
в слюнката е част от имунната система, който може 
да неутрализира бактерии, които например влизат 
в устата ви чрез храната. Голямо количество от него 
показва здрава имунна система, докато малко коли-
чество показва отслабена система. 
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Учените по Математика на сърцето откриха, че 
„грижа и съчувствие“ правят по-здрава имунната 
система отколкото „гняв и неудовлетвореност“. Фак-
тически, те откриха, че точно пет минути на „грижа 
и съчувствие“ карат имунната система да бъде пови-
шена пет часа, докато пет минути на „гняв и неудо-
влетвореност“ я подтискат за пет часа. По този начин 
мислейки позитивно можем да създадем позитивен 
здравен статус. 

През 2005 г. научно изследване показа точно това. 
Когато са показвани картини, които обикновено биха 
донесли негативна емоция – например, снимка на 
горяща жертва – тестваните субекти са били нака-
рани да променят в мисълта си значението на сним-
ката. За този тип снимка те трябвало да я „преоце-
нят“, най-вероятно като снимка на гримиран актьор 
за снимане на сцена във филм. Когато направили 
това, нивото на негативната им емоция значително 
намаляло. Използвайки сканиране на мозъка с маг-
нитен резонанс, изследването даже показало реални 
промени в мозъка, когато те разтълкували отново 
снимката. И поради връзката между дух и тяло, тези 
картини били излъчени през тялото. 

В ежедневния живот ние често интерпретира-
ме нещата, които виждаме и изживяванията, които 
имаме, на базата на предположения. Но често тези 
предположения са точно само това – нищо повече. 
Ние не знаем действителната истина. Но когато са 
отрицателни, тези предположения наистина внасят 
реални негативни състояния в душата и тялото ни. 

Някои хора използват ежедневно утвърждаване, 
за да запазят мислите си позитивни. Например, до-
бре познато утвърждаване създадено от френския 
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психотерапевт Емил Куе гласи: „Всеки ден, по вся-
какъв начин, аз ставам все по-добър и по-добър“. Из-
следвания разкриха, че такива позитивни утвържда-
вания са достатъчни да заздравят имунната система. 

Друг начин за генериране на позитивно отноше-
ние е смехът, който също е комуникация дух-тяло. 
Когато чуете смешна шега или видите нещо смешно, 
вие правите умствени асоциации, които произвеждат 
смеха, причинявайки движения на „странично раз-
тягане“ на устата. Физическото треперене, съчетано 
с огромна усмивка на лицето ви, е последното нещо, 
което се случва. Много повече става под повърхност-
та, изцяло предизвикано от вашите мисловни карти-
ни. Например, смехът повишава нивата на кислород 
в кръвта. Той също произвежда ендорфини (хормони 
на щастието), което обяснява защо това ви кара да се 
чувствате така добре. Той също влияе на цялата хор-
монална (ендокринна) система. Научни изследвания 
дори показаха, че той заздравява имунната система 
и така подпомага тялото да отблъсква болестите. 

Ако си спомните някой път когато сте се смели 
сърдечно, тогава тялото ви вероятно ще изживее този 
тип промени в същия момент. Дори може да сте спо-
собни да ги почувствате. 

Медитация
И така ние знаем, че като се гледа на живота без-

грижно и позитивно, може да се създаде добро здраве, 
но не винаги е лесно тази позитивност да бъде посто-
янна. В заключение направено от Хоумър Симпсън 
и няколко учители по медитация, повечето човешки 
мисли са хаотични, скачат напред и назад между те-
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мите и предизвикват различни настроения. А тялото 
отразява духа – хаотичен дух създава хаотична био-
логия. 

Една от целите на медитацията е това да се проме-
ни. По време на медитация, когато духът се отпуска, 
функциите на тялото стават по-съгласувани и така 
тялото става по-здраво. Редовната медитация помага 
да се поддържа това състояние ежедневно цял живот. 

През 2006 г. един научен доклад описа изследва-
не, при което деца със Синдром на дефицит на вни-
мание и хиперактивност са обучавани на медитация 
(форма позната като Трансцедентална медитация). 
Учените открили, че с практикуване на седене със 
затворени очи и съсредоточаване върху специфична 
дума за десет минути, два пъти дневно, децата пости-
гат около 50 процента намаляване на стреса, безпо-
койството и депресията, като много от тях заявяват, 
че се чувстват значително по-спокойни. 

Медитацията стана обект на голям дял научни из-
следвания, особено след като през 1920 г. индийския 
йога Парамаханса Йогананда пристига в САЩ. Той 
описал духовни учители, наречени от него „светци“, 
които доживели голяма възраст, рядко боледували 
и можели да показват изключителни достижения. 
Между другите неща те практикували крийа йога, 
която е форма на медитация базирана на научни 
принципи. 

Оттогава са проведени няколкостотин научни из-
следвания върху медитацията и как тя влияе върху 
здравето. Някои от тях са насочени към причините, 
защо тези светци могат да не се поддават на нормал-
ния процес на стареене. 

Една от основните причини телата ни да се износ-



 23

ват с възрастта, е поради постепенното влошаване на 
ендокринната система, която е хормоналният мотор 
на тялото. Спадът в нивата на някои важни хормо-
ни съпътства това влошаване. Например, нивата 
на човешкия растежен хормон, който спомага да се 
поддържаме здрави и възстановява телата ни, и хор-
монът дехидроепиандростерон (ДХЕА), който пома-
га за минимизиране на стреса, подобрява паметта и 
предпазва мозъка от увреждане, обикновено спадат 
с възрастта. 

Един от основните фактори засягащ влошаването 
на ендокринната система е износването, причинено 
от умствен и емоционален стрес. Тоест, стресът уско-
рява остаряването. Вероятно сте чували истории за 
хора подложени на екстремален стрес, чиято коса е 
побеляла за една нощ. 

Медитацията често се използва като антидот на 
стреса и е открито, че повишава нивата на ДХЕА. 
Действително, в едно изследване на медитацията е 
установено, че група от 45 годишни мъже, които ре-
довно медитират, имат 23 процента повече ДХЕА, в 
сравнение с подобна група мъже, които не медити-
рат. При медитиращите жени повечето ДХЕА вече е 
47 процента. 

Друго научно изследване установило, че при все-
ки 20 процента увеличаване на ДХЕА по някаква 
причина има 48 процента спад на сърдечните забо-
лявания и 36 процента спад на смъртните случаи. 

Изследване на Трансцедентална медитация дори 
установило, че хората, които са я практикували по-
вече от пет години, физиологически са с 12 години 
по-млади от тяхната хронологическа възраст. Нима 
медитацията ще се окаже по-добра от Ботокса?
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Медитацията има дори директен ефект върху 
структурата на мозъка. Учени от Департамента по 
Психиатрия и Поведенчески науки при Универси-
тета Емори в Атланта, публикуваха през 2007 г. из-
следване в списание Neurobiology of Aging показва-
що, че Дзен медитацията засяга сивото вещество на 
мозъка. 

Обикновено, обемът на сивото вещество намалява 
с възрастта, но когато учените използвали скенери с 
ядрено магнитен резонанс за сравняване мозъците 
на 13 Дзен медитиращи с 13 немедитиращи, устано-
вили, че сивото вещество не е намаляло в мозъци-
те на Дзен медитиращите. Учените предположили, 
че Дзен медитацията има „неврозащитни“ ефекти, 
с които тя предпазва мозъка от отклонението, което 
нормално се получава с възрастта. Това, а и други 
изследвания предполагат, че с подходящият вид от-
ношение, не е задължително мозъкът да намалява 
активността си с възрастта. 

При отделно изследване, направено през 2005 г. 
в Масачузетската Многопрофилна Болница е било 
установено, че редовната медитация при използване 
на Будистка „Съзерцателна“ Медитация, причинява 
увеличаване на префронталната кора на мозъка, об-
ластта свързана с вниманието. 

Някои форми на медитация използват визуали-
зация, въпреки че отделно визуализацията може 
да има влияние върху здравето. В книгата Creating 
Miracles от Каролин Милър, ДМ, има история за 
мъж, който използвал техника на визуализация, ко-
ято научил от бестселъра на Шакти Гавайн Creative 
Visualization. Поначало здрав и активен, след за-
боляване този човек получил увреждане на черния 
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дроб. След много седмици в болница му казали, че 
дробът му е толкова сериозно увреден, че ще трябва 
да прекара остатъка от живота си с влизащи и изли-
защи от тялото му тръбички. 

След като прочел за креативната визуализация, 
той решил да си представя, че има здрав черен дроб. 
През следващите няколко месеца той прекарал мно-
го часове представяйки си как чисти с въображаема 
четка за зъби клетка по клетка черния си дроб. В 
началото той си го обрисувал картинно като черно 
петно, но използвайки своята въображаема четка за 
зъби, бавно започнал да го почиства и картината за-
почнала да добива здрав розов цвят. 

След няколко месеца той претърпял вкъщи зло-
полука, при която една от тръбичките се измъкнала 
от тялото му. Той побързал да отиде в болницата, къ-
дето лекарите го подготвили за операция. Но когато 
минал през рентгенов преглед хирургът бил учуден 
след като открил, че черният му дроб бил напълно 
възстановен и бил в отлично състояние. 

Има много подобни истории за силата на визуали-
зацията. 

Да създаваме и да лекуваме
Както знаем, мислите също могат да предизвикат 

болести. Но много хора, които се разболяват даже не 
са запознати с активната роля, която може да са изи-
грали в този процес. Ако всеки можеше да знае как 
мислите и емоциите му могат да предизвикват или 
да лекуват болест, тогава много хора биха сменили 
онова, върху което са се съсредоточили. 

Мисълта може да има активна роля в сътворява-
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нето даже на най-сериозните заболявания. Един от 
големите ускорители на рака, например, е потис-
кането на негативните емоции. Докато някои хора 
имат емоционална изпускателна клапа като когато 
е необходимо говорят на някого за своите проблеми 
и болки, блъскат възглавницата или даже крещят 
и ругаят, други натрупват всичко вътре в себе си. В 
продължение на няколко години те може да задър-
жат много емоционална болка, безпокойство, гняв, 
чувство на неудовлетвореност или обида. Изследва-
не е показало, че при човек с рак има взаимна връз-
ка между нарастването на емоционалната болка и 
нарастването на тумора вътре в тялото му. Моля все 
пак да се отбележи, че това не означава, че потиска-
ната отрицателна емоция причинява рак, а само че 
това може да ускори процеса в човек, който има рак. 

През 1989 г. Джеймс Грос, тогава от Калифорний-
ския Университет в Бъркли, публикува фактически 
едно обобщение на 18 отделни научни изследвания, 
които са били представени в научни списания през 
изминалите около 30 години. То показва ясна връзка 
между потискането на отрицателните емоции и прог-
ресирането на рака при ракови пациенти. 

Едно от най-ранните проучвания датирано от 1954 
г., е когато изследователите показали как при изуча-
ване на типовете личности при 50 пациенти, те могат 
да бъдат отнесени към развиването на различни фор-
ми на рак. Било ясно, че ракът прогресира най-бързо 
при хора, които имали високи нива на безпокойство, 
но задържано вътре в тях, преструвайки се, че всичко 
е нормално, вместо да покажат своите притеснения 
или да се разтоварят от тях. Взаимната зависимост 
в това специфично проучване била толкова ясна, че 
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учените могли да предвидят с точност степента, при 
която ракът ще прогресира при 78 процента от хора-
та, просто съответстващо на техния личностен тип. 

Подобно изследване през 1985 г. описва ясна вза-
имна връзка между големината на тумори и това, 
което е известно като „невербален тип С личност“. 
Туморите са по-големи при този тип хора, които са 
описани като “отзивчиви, неуверени и потискащи не-
гативна емоция“. 

Подобна взаимна връзка била установена между 
ХИВ и потискана емоция. През 1996 г., учени от Ка-
лифорнийския Университет в Лос Анджелис изнесоха 
свои открития в списанието Psychosomatic Medicine. 
Те показаха, че ХИВ прогресира със скорост, която 
зависи от степента, с която гейовете „излизат от ки-
лера“. Учените изследвали 80 ХИВ-позитивни гейо-
ве и разкрили, че болестта прогресира по-бавно при 
тези, които открито показват своята сексуалност и 
по-бързо при тези, които не го правят. Те открили, че 
хората, които са повече „в килера“ достигнали кри-
тично ниска имунна стойност с 40 процента по-бързо 
от другите, развили по-бързо СПИН с 38 процента и 
достигнали по-бързо средна смъртност с 21 процента. 

Както показва взаимната връзка между потиска-
не на негативна емоция и заболяване, така тези из-
следвания заключават също, че освобождаването от 
огорчението, може да забави или даже да излекува 
сериозни заболявания. 

Действително, през 1988 г. Пенебекър, Киколт-
Глейзър и Глейзър публикуваха научна статия, в 
която описаха връзката между имунната система и 
освобождаването на изградена емоция. Когато тех-
ните пациенти описали свои минали мисли и травми 
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и старателно сложили край на чувствата си към тях, 
имунната им система станала по-здрава. 

През 1999 г. бил проведен подобен експеримент 
с пациенти с астма и ревматоиден артрит. След оп-
исване на стресиращите преживявания в течение на 
период от три сесии, при пациентите с астма била 
установена подобрена функция на белите дробове, а 
при пациентите с артрит имало понижена обостре-
ност на заболяването. 

Съобщение в медицинското списание The Lancet 
показа, че експресията на емоции дори удължа-
ва живота на ракови пациенти. Това изследване 
включвало 86 жени с метастазен рак на гърдата, ко-
ито били поканени да участват в терапия, при която 
имали възможност да изразят натрупаните емоции, 
като по време на процедурата били подкрепяни емо-
ционално. Жените, които преминали тази терапия, 
живели почти двойно по-дълго от жените, които не я 
преминали. 

По същия начин по съобщение от 2002 г. в The 
Journal of Clinical Oncology, били поканени жени с 
рак на гърдата да опишат или своите най-дълбоки 
мисли и чувства за стресовите преживявания, или 
позитивните мисли и чувства за живота им с рак. 
След четири 20 минутни сесии по писане в течение 
на тримесечен период от време, при жените били от-
четени значителни намаления на негативните физи-
чески симптоми, както и силно намалена необходи-
мост от посещения при лекар. 

През 2007 г. учени от Държавния Университет в 
Охайо разкриха, че намаляването на стреса може да 
подобри здравето на ракови пациенти. 

Те изследвали след хирургическа намеса 227 па-



 29

циентки с рак на гърдата, като на 114 от тях била 
предоставена психологическа помощ. През първи-
те четири месеца пациентките се срещали с двама 
клинични психолози, на малки групи по 8 – 12 па-
циентки едновременно, всяка седмица по 1. 5 часа, 
последвано от едномесечни сесии за следващите осем 
месеца. 

Сесиите включвали обучение на жените за отпус-
кане на мускулите, позитивни начини за намаляване 
на стреса, за справяне със симптомите и даже начини 
на подобряване на диетата и упражненията им. 

В края на 12-те месеца учените измерили множе-
ство здравни показатели, включващи функционира-
нето на сърцето, белите дробове, черния дроб, бъбре-
ците, имунната система и дори тяхното психическо 
здраве, и открили, че сесиите директно са подобрили 
здравето на жените. И тяхното изследване показало, 
че намаляването на стреса е това, което най-много е 
подобрило здравето на жените, а от различните ме-
тоди използвани за намаляване на стреса, най-добро 
е било нивото на жените от групата с емоционална 
подкрепа. 

В своята променяща живота книга The Journey, 
Брандън Бейс описва своето самолечение от тумор 
в стомаха с „размери на баскетболна топка“ за шест 
седмици, основно с освобождаване на потискана не-
гативна емоция. Тя описва процеса като белене на 
слоеве от емоции както при белене на лук. Като де-
монстрация на връзката между дух и тяло, слоевете 
от нейния тумор били също така обелени. 

Разбира се, не всеки който потиска негативна 
емоция ще хване рак, или дори ще се разболее. Тези 
изследвания отразяват комплект от научни експери-
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менти от определена област, което често се случва в 
науката. Има голям брой конкуриращи се фактори, 
които могат да причинят рак или да ускорят проти-
чането на болестта. 

Също така, въпреки че има очевидна връзка меж-
ду емоциите и имунната система, това не означава 
че всеки път когато емоционалното ви ниво е ниско, 
имунната ви система ще бъде отслабена. Нито пък 
означава, че всеки път когато сте щастлив, имунна-
та ви система ще укрепва. Има много фактори, които 
могат да влияят на имунната система и емоцията е 
само един от тях. 

Случайният гняв, например, е малко вероятно да 
причини някакви сърдечни проблеми. Въпреки оче-
видността на ефекта на гнева върху сърцето, даже 
при редовни случаи на гняв това може да не бъде 
нездравословно, тъй като може да предостави добре 
желаното емоционално освобождаване. Обратно, 
грижа, съчувствие или признателност не могат да 
направят всеки един здрав. 

Но като цяло, благодарение на взаимната връзка 
дух-тяло, един здрав дух ще има позитивно влияние 
върху телесното здраве. Така че, това, което някога 
можете да направите в живота си, за да подобрите 
менталното и емоционалното си здраве, дали като 
приемете по-позитивно отношение към живота, ме-
дитиране, смях, предпочетете да цените живота, из-
берете да бъдете по-грижовен и състрадателен, или 
да излеете проблемите и болките пред приятел, ко-
лега или терапевт, тогава най-вероятно ще спечели 
здравето ви. 

Изборът е ваш!


