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Предговор

З ападната медицина разглежда всяко заболяване като обу-
словено от генетична предразположеност. Тя може да бъде 

вродена (гени HLA*) или придобита (хромозомна мутация). 
В традицията на Изтока болестта е знак за препятствие пред 
осъществяването на Пътя на Живота. По този начин, чрез енер-
гийни нарушения, водещи до заболяване, съзнанието ни пре-
дупреждава за наличието на пречки за постигане на личностен 
разцвет.

Тези два подхода не са задължително несъвместими, особено 
когато знаем, че примерно при мишките предизвиканите стре-
сови състояния могат да породят хромозомни увреди. Именно 
поради тази причина при съвършено еднакъв генетичен терен на 
предразположеност един човек ще развие заболяване, а друг ще 
остане в добро здраве.

За да не се впускаме в сложни и рисковани генетични мани-
пулации, като че ли е по-просто, по-логично и не толкова скъпо-
струващо (особено във време на финансови ограничения) да раз-
берем скритите психоенергийни механизми на болестта и така да 
си помогнем да възвърнем здравето си.

В това отношение книгата на Мишел Одул представлява 
превъзходен практически учебник за всеки, който търси ключ за 
разгадаване на езика на тялото. Благодарение на него може би ще 
се научим да не гледаме на болестта като на резултат от случай-

 * HLA, от Human Leukocyte Antigen – левкоцитни антигени при човека, 
система за тъканна съвместимост. (Всички бележки под линия в книга-
та, без изрично посочените, са на преводача.)
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ност или като на съдба, а като послание от нашето съзнание, от 
вътрешното ни Аз, от нашия Вътрешен наставник. Възможно е 
зад страданието да съумеем да видим „съзидателна болест“ и да я 
възприемем като средство за движение напред в нашето собстве-
но личностно развитие.

Авторът ни разкрива просто и достъпно психоенергийните 
механизми, които управляват организацията на макрокосмоса и 
на микрокосмоса съгласно подходите на даоизма, и ни води към 
разкриване на смисъла на болестта в зависимост от местонахож-
дението на симптома. Той ни поднася плодовете на личния си 
опит по отношение на деликатния проблем за латерализацията 
на симптомите. За мен този въпрос дълго време си оставаше от-
ворен и с много неизвестни, които или рядко се обсъждат, или са 
забулени в противоречиви заключения. Отговорът, който ни дава 
авторът, ме просветли като пациент по отношение на разбиране-
то ми за болестта, а книгата му може да бъде ценен пътеводител и 
за професионалната медицинска практика. Струва ми се, че отго-
ворът му е правилен и по още една причина – защото е в съзвучие 
със западните традиции, ако се позовем например на Аник дьо 
Сузенел*.

При все това този подход има своята цена и ние трябва да я 
платим – заради нашето израстване и за сдобиването ни с отго-
ворност и със свобода. Това е цената, на която животът придо-
бива смисъл, само че, за да го постигнем, трябва да престанем 
да се крием зад всесилния образ на лекаря като „спасител и ле-
чител“.

Книгата може да бъде полезна и за лекари, които желаят да 
разширят границите на съзнанието си отвъд простия механисти-
чен подход към човека и да насочат всяко човешко същество към 
разбиране и осъществяване на неговия път. И тъй като главната 
цел на ХХI век се състои в помиряване на противоположности-
те, може би вече можем да мечтаем за деня, когато класическата 

 * Аник дьо Сузенел  (р. 1922 г.) – френска писателка, автор на книги за 
духовното израстване и по различни философско-религиозни пробле-
ми. Тук авторът има предвид най-вече книгата ѝ „Символизмът на чо-
вешкото тяло“, изд. Albin Michel, 1991.
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западна медицина, хомеопатията, акупунктурата, психосоматич-
ният подход и източната медицина (или поне дълбинната ѝ фило-
софска основа) ще съжителстват в хармония.

Д-р Тиери Медински
лекар хомеопат и психосоматолог, съавтор  
на книгата „Психоанализа и световен ред“*

Предупреждение

Всички примери в тази книга са действителни. Все пак, с цел да 
се запази анонимност, хората са представени само с малки имена, 
които също са променени. Всяко сходство с лице със същото име 
или преживяващо същата ситуация със сигурност е знак, че напи-
саното е вярно, но в никакъв случай не се отнася за същия човек.

 * Thierry Medynski. „Psychanalyse et ordre mondial: Essai de psycho-
sociologie de l’histoire pour construire le XXIème siècle“. Montorgueil, 
1993. – Б.а.



Никой човек не е способен да ви разкрие нещо повече от оно-
ва, което в полусън се таи у вас още от зората на вашето 
познание.*

Халил Джубран

 * Превод Мария Коева, Пророкът, изд. „Фама“, 2018.



Въведение

„Ж ивеем в модерни времена“, казваше един радиоводещ от 
70-те години на миналия век. Живеем в епоха, когато ко-

муникацията и нейните средства никога не са били по-развити, 
могъщи и ефективни. Образът на съвременния човек е на дина-
мичен високоплатен служител, с неизменния стационарен или 
мобилен телефон на бюрото, със смартфон, таблет и компютър, 
които му осигуряват неограничена възможност да общува с це-
лия свят във всеки един момент.

Само че картината съвсем не е толкова идилична. В много 
случаи тази комуникация е безсъдържателна и единственото, кое-
то постига, е да поддържа илюзията за себе си. Всички онези иг-
рачки всъщност представляват протези, шипови израстъци, ком-
пенсиращи неспособността ни за истинско общуване. Те ни дават 
възможност всеки път да се прикриваме още по-умело, за да прео-
долеем страха си от другия човек. Достатъчно е да си припомним 
поразителния успех на есемесите и на електронната поща като 
форми на дистанционно общуване и ще се убедим в това.

Съвременният начин на живот, вездесъщото и властно при-
съствие на медиите, капанът на материализма и консуматорската 
страст, непрестанното ускоряване на ритъма на ежедневното ни 
битие лека-полека ни доведоха дотам, че смесихме живот и съ-
ществуване, живот и суетене, живот и трескава лудост. Това се е 
случило с нашето мълчаливо съгласие, даже и по наша молба. Все 
повече, все по-бързо – но за какво? За да се събудим един ден – 
все едно на каква възраст – болни или депресирани и да направим 
тъжната равносметка, че сме се разминали със себе си, със собст-
вения си живот?
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Нашето общество, възпитанието ни и известна доза лекомис-
лие доведоха дотам, че днес ние се стремим към пълно удовлетво-
ряване на желанията си. За целта се учим да управляваме, да вла-
деем, да доминираме, да притежаваме или да общуваме. Тази игра 
на „Ти гониш!“ с всеки изминал ден ни отдалечава с още малко от 
самите нас и ни изпразва от собствената ни същност. Единствено 
смъртта или болестта, по задължение или по принуда, могат да ни 
накарат да се обърнем с лице към самите нас.

Тогава кой е човекът, в когото с тъга се взираме пред огледа-
лото? Какъв знак ни подава неговото страдащо тяло? Кое е това 
почти непознато същество, което лежи в постелята ни? Това е 
всъщност нашият първи и единствен реален събеседник. С кого-
то никога не сме разговаряли истински, не сме отделяли време да 
го опознаем – това сме самите ние! Толкова ни е трудно да поне-
сем това разкритие, че отиваме при нашия лекар и го молим да ни 
даде нещо, с което да накараме болките да замлъкнат, защото за 
тях място в живота ни не трябва да има. Но само ако знаехме! Ако 
знаехме, че болките са отчаяни викове, които животът и тялото 
ни отправят към нас. Те са сигнали за тревога, свидетелства за на-
рушеното ни равновесие, само че ние сме неспособни да ги чуем 
и още по-малко – да ги разберем.

Целта на моята книга е да запълни тази празнота, като ви на-
учи да се вслушвате.

Ще върнем човешкото същество в непосредствената му жи-
тейска среда и в неговата цялост. Ще проникнем в причините 
и ще разучим правилата на тази удивителна игра – живота. На-
края ще разберем как да разпознаваме и да се вслушваме в свои-
те болки, страдания и разстройства, за да сме готови да прие-
мем посланието, да направим каквото е нужно и да постигнем 
промяна.

След дългогодишното практикуване на енергийни техники – 
и по-конкретно шиацу – се убедих до каква степен тялото на все-
ки от нас ни говори (дори крещи) за онова, от което наистина 
страдаме дълбоко в себе си. Нашата дълбинна реалност, нашето 
несъзнавано, психиката ни, душата ни (нека всеки сам си избере) 
ни говорят постоянно, казват ни, че нещо не е наред. Ала ние не 
се вслушваме и не чуваме. Защо?
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Причините за нашата „глухота“ са две. Първо, неспособни сме 
или нямаме желание да възприемаме „естествените“ послания, кои-
то ни се изпращат (сънища, интуиции, предчувствия, физически 
усещания и пр.). Следователно се налага те да стават все по-силни и 
мощни (болести, инциденти, конфликти, смърт и пр.), докато най-
сетне ги чуем или докато силом не ни принудят да се спрем. 

Втората причина е, че в по-голямата част от времето не мо-
жем да избегнем усещането за болка (и как иначе?), но и не знаем 
как да я дешифрираме, да я разчетем. В тези случаи тя може да ни 
е от полза единствено колкото да спрем за момента неприятния 
процес, ала не и да го осъзнаем и да го променим коренно. Защото 
никой не ни е учил да превеждаме такива послания. Раздробената 
ни на късчета наука е разделила тялото от духа ни. Тя разглежда 
тялото, прави му дисекция и го изучава като че е машина, а пове-
чето лекари са се превърнали в превъзходни механици. 

Ние сме като моряци, които получават съобщения на морзо-
ва азбука, която никога не са изучавали. Постоянното бип-бип 
накрая ни става неприятно и започва да ни притеснява, да ни 
пречи. Тогава се обръщаме към корабния механик и го караме да 
блокира системата или – още по-лошо – да среже кабелите, за да 
я накара да замлъкне и така да се възцари привидно спокойствие. 
Само че именно това бипкане ни е предупреждавало, че в корпуса 
се е образувала пробойна и корабът всъщност потъва.

С тази книга ще се научим да дешифрираме именно този 
език. Но ще се опитваме и да го разбираме. Не ми се струва пра-
вилно просто да обявя, че ако ви боли еди-къде си, то говори за 
наличие на еди-какво си. Това би означавало да се занимаваме с 
оформена симптоматика. Смятам, че е важно и да се обясни защо 
всичко функционира по определен начин. Именно затова книгата 
е разделена на три ясно откроени части.

В първата част ви предлагам глобален философски подход 
към човека и неговото съществуване, като ги разглеждам като 
логическо единство, чиито части са взаимносвързани. Така ще 
разберем по-добре „основанията за избора“, свързвайки психе, 
душата, осъзнатата и неосъзнатата психика с физическото тяло, 
за което говорехме. Ще узнаем, че връзките, които могат да бъ-
дат установени между тялото и духа, не са нито магически, нито 
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езотерични, а чисто биологично проявление на нашите психични 
състояния.

Във втората част на книгата ще отделя време за системати-
зацията на енергиите, изработена от традиционната китайска 
медицина, и ще поставя отново човека в центъра на неговата 
енергийна среда, Ин, Ян, енергийните меридиани, които стана-
ха популярни благодарение на акупунктурата. С тяхна помощ ще 
видим как проявленията са взаимносвързани вътре в нас.

В третата и последна част ще опиша как стоят нещата тук и 
сега. Ще предложа просто обяснение за ролята на всяка част и 
всеки орган от човешкото тяло. Накрая ще покажа какви послед-
ствия се получават от една или друга „причина“, тоест ще разкрия 
символиката на посланията на тялото.


